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Amb l’any ja començat estrenem diversos projectes acabats durant el 2015,
dels quals ja en podreu fer ús. S’han acabat, entre d’altres, les obres dels carrers
Albergueries, Hospital i d’en Vich, la remodelació de la Sala i el Restaurant del
Cafè del Centre i el projecte Viure el Poble Més. D’aquest últim us en vull fer
cinc cèntims: inclou tot un seguit de millores en els accessos a Sant Domènec,
ara ja és accessible per tothom, s’ha remodelat la planta baixa per tal de promocionar el Claustre, les tradicions, els actius del municipi i de l’Empordà. Us
convido a visitar-lo i a conèixer-ne les novetats.

GE-1320-1988

Però del que us vull informar, doncs us pot ésser de gran utilitat, són els canvis
referents a les noves tecnologies: tenim nova web, www.peralada.cat, des d’on
us podeu adreçar a la web turística www.visitperalada.cat, i a on us podeu donar
d’alta al servei Newsletter per tal de rebre la informació dels actes i activitats
que tenen lloc a Peralada i a Vilanova. Teniu també la web d’informació i gestió
municipal www.peralada.org on hi trobareu accés a diversos enllaços de les
diferents àrees municipals, per fer tràmits, gestions i informació sobre l’activitat
municipal, com és el cas de la web de la transparència, ordenances, reglaments,
actes dels plens, ofertes de treball, etc. En definitiva és una eina que us pot
apropar més l’Ajuntament i facilitar-vos l’accés a la gestió municipal. Us trobareu que alguns dels enllaços encara no estan operatius, gradualment s’aniran
completant i incrementant.

DISSENY I MAQUETACIÓ

També podeu disposar del facebook: www.facebook.com/ajperalada,		
twitter: @ajperalada i instagram: @ajperalada.
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Us podeu descarregar l’app Visit Peralada i podreu fer una visita virtual pel municipi i entrar al Museu de Sant Domènec des del mòbil o tauleta. Està disponible per android i iPhone.
Recordar-vos, també, que hi ha diversos punts de Wifi gratuïts per connectar-vos i que disposeu d’ordinadors per accedir-hi, els trobareu al Casal de la
Gent Gran, al Bar La Sala i a l’Espai Jove.
Fer-vos arribar la informació del que s’està fent i dels serveis, activitats, canvis
i novetats sempre és complicat, esperem que amb aquesta renovació sigui més
fàcil i àgil.
I, per acabar, dir-vos que ens aquest butlletí, s’hi publica el programa d’actes de
la Festa de Pasqüetes; desitjo que sigui del vostre gust i que en pugueu gaudir.
Resto a la vostra disposició.
Aprofito l’avinentesa per fer-vos arribar la meva més cordial salutació.

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Març de 2016
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CRÒNICA DE PERALADA
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
(11 D’OCTUBRE)
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va participar, un any més,
en les Jornades Europees del Patrimoni que es van celebrar del 10
al 12 d’octubre a Catalunya i que va coordinar el departament de
Cultura de la Generalitat. L’objectiu de les jornades és el d’apropar al ciutadà el patrimoni cultural del país. Totes les activitats
que s’hi van desenvolupar van ser gratuïtes.
En el marc d’aquestes jornades, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va organitzar aquest any l’activitat “Nuclis medievals amb
música”, amb el suport dels Ajuntaments de Peralada i de Sant
Llorenç de la Muga. En total, entre les visites guiades i els concerts posteriors, hi van participar unes 400 persones.
Així, el diumenge dia 11, a partir de les 17 hores, a Peralada, es va fer la visita “Ruta literària Ramon Muntaner”, amb 75 participants, i posteriorment l’orquestra Versatile del Casino Menestal Figuerenc va oferir un concert de música a la sala Miquel
Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, al que hi van assistir 170 persones.

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
(17 D’OCTUBRE)
La bicicletada de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que va
comptar amb una quarentena de participants, és una passejada
pels volts de la vila, amb un recorregut apte per a tots els públics.
Com cada any, es va plantejar com una oportunitat perquè mares,
pares i fills poguessin gaudir de la bicicleta i així promoure l’ús
d’aquest vehicle com a mode de desplaçament habitual.

PASSEJADA POPULAR
A FAVOR D’ONCOLLIGA
(18 D’OCTUBRE)
La delegació de l’Oncolliga de Peralada i Vilanova de la Muga va
organitzar, per segon any consecutiu, la Passejada Popular.
La recaptació aconseguida, tot i el mal temps durant la jornada,
va ser de 355€, que anirà integrament destinada a aquesta fundació que treballa per donar atenció psico-social a persones amb
càncer i als seus familiars.
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XXIV MOSTRA GASTRONÒMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
(11 I 12 D’OCTUBRE)
El platillo d’ànec, castanyes, nous i ametlles de la Vilanovina Maria
Reixach es va endur el primer premi de la vint-i-quatrena Mostra Gastronòmica. El segon va recaure en Dolors Navarra per un platillo de
conill amb albercoc sec.
Roser Oliveras es va endur el de postres per un pastís cruixent de
poma i Josep Corominas, l’accèssit. Van completar els premis el platillo i el postres més cardiosaludable, que van ser per a Ma. Teresa
Cros, amb el Platillo d’all i pebre de conill, i per a Jaume Valero, amb el
postre Codonyat amb cítrics.
Enguany, la Mostra va atraure a mig miler d’assistents que van poder
degustar una quarantena de plats a concurs, entre platillos i postres.
El jurat, que va comptar amb reconeguts xefs, mestres pastissers i
crítics gastronòmics de Catalunya, en va destacar la gran qualitat.
D’altre banda, el dia abans, i dins el marc de la Mostra de Gastronomia de Peralada, es va lliurar el distintiu “Aquí sí, Fruita i Salut” a
quatre allotjaments del municipi que apostaran per tenir fruita fresca
a la recepció del seu establiment i per servir-ne en tots els àpats. Els
allotjaments de Peralada i Vilanova de la Muga adherits al projecte
són l’Hotel de la Font, Can Genís, Can Gori i Can Bastons, que esdevindran aliats de l’administració en oferir i difondre els beneficis de
menjar fruita fresca.
Al llarg de l’acte es va servir fruita fresca llesta per consumir i aigua.
També es van poder degustar postres saludables preparats pels pastissers de la vila. La vetllada, que va estar amenitzada pel grup de
música pop en català “Crossing”, va comptar amb la participació de
representants de l’Ajuntament de Peralada, d’Albera Salut -entitat que
gestiona el Centre d’Atenció Primària-, de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT) i de l’entrenadora de natació sincronitzada
Anna Tarrés.
El projecte “Aquí Sí-Fruita i Salut” és l’aposta del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per promoure
el consum de fruita fresca. La iniciativa parteix del Departament de
Salut (ASPCAT) en col·laboració amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Departament d’Empresa i Ocupació. Per dur a terme aquest projecte, a Peralada, s’ha comptat amb
la implicació de diferents àrees de l’Ajuntament i d’Albera Salut.

CRÒNICA DE PERALADA
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FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
(6, 7 I 8 DE NOVEMBRE)
Tres actes dedicats al cronista Ramon Muntaner, donaren el tret de sortida a la Festa Major. Els actes començaren divendres al vespre amb la inauguració de l’Exposició
itinerant “La Crònica de Ramon Muntaner. El Temps dels
Almogàvers”, i tot seguit va acollir la xerrada del Dr. Xavier Renedo, professor de literatura catalana medieval
de la Universitat de Girona, que tractà sobre la figura del
cronista peraladenc.
L’endemà al mati, també s’oferí una ruta literària Ramon
Muntaner, a la que hi assistí un gran nombre de públic.
El públic familiar van tenir la seva festa particular a la
tarda, amb la divertida actuació del Màgic Raül, seguida
d’una xocolatada.
Tot seguit, i amb la participació de l’Esbart Dansaire de
Torroella de Montgrí, Montgrí Dansa, s’escollí a la Pubilla
i a l’Hereu de Peralada 2015, càrrecs que van recaure en
Gemma Cros i Adrià Malagón. Alba Soler i Aleix Güell
van ser escollits Dama d’Honor i Fadrí. Una cinquantena
d’hereus i pubilles de tot Catalunya assitiren a la proclamació dels nostre nous representants. Durant les hores
prèvies van poder gaudir d’una visita cultural per la vila.
Al vespre l’Associació de Joves va organitzar la Nit de
Monòlegs amb Dani Lagi. L’acte, que tingué una molt
bona acollida, va arrencar un munt de rialles al públic
assistent.
Diumenge, la Missa en honor a Sant Martí, Patró de la
Vila, fou cantada per la Coral de Peralada. La Principal de
la Bisbalva ser l’encarregada d’amenitzar la resta d’actes
festius: sardanes, concert i ball.
Els actes enguany es van allargar fins dilluns 11 de novembre, amb la presentació d’uns tallers d’arqueologia a
càrrec d’Arqueolític. Petits i grans van poder observar la
tècnica de fosa de metall a l’època ibèrica i elaborar les
seves pròpies monedes.
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FESTA MAJOR DE SANTA
EULÀLIA I SANTA LLÚCIA
(11, 12 I 13 DE DESEMBRE)
La festa Major va tenir el seu punt de sortida el divendres a la tarda amb
el Cafè-Concert a càrrec de l’Orquestra Calidae. Tot seguit tingué lloc, al
local de la Comunitat de Regants, l’inauguració de l’Expo Foto “Mostra del
pas del temps”, de Miquel Barneda.
El dissabte a la tarda, com és de costum, tingué lloc una jornada d’inflables per a la mainada i el berenar popular.
El diumenge, la festa començà amb una cercavila a càrrec de la Colla Gegantera de Peralada i la Missa en honor a les Santes, a l’Església Parroquial.Tot seguit varen tenir lloc les Sardanes, a la plaça de l’Església. A la
tarda, el tradicional concert i el ball amb el conjunt Swing Latino, finalitzaren aquest dia festiu.

CRÒNICA DE PERALADA

07

CAGA TIÓ
(19 DE DESEMBRE)
Un any més, el “caga tió” es convertí en l’activitat que
dóna el tret de sortida a les festes nadalenques a Peralada i Vilanova de la Muga. Els nens i les nenes van
picar el tió amb innocència i molta il·lusió. La festa acabà amb degustació d’un got de xocolata ben calentona.
A Vilanova, els més petits també van poder gaudir de
diferents tallers nadalencs.

CONCERTS DE NADAL
(19 I 27 DE DESEMBRE)
L’església romànica de Vilanova de la Muga va acollir el
concert de Nadal de Holger Stein i Xavi de Roses, on també hi van participar l’Aula Municipal de Música de Roses.
A Peralada, tingué lloc al Claustre de Sant Domènec, amb
la participació de la Coral de Vilabertran i la Coral de Peralada. Ambdós concerts, van destacar el repertori de nadales típiques en aquestes dates.

6ena MOSTRA DE PESSEBRES
(27 DE DESEMBRE)
Aquestes festes també s’ha pogut visitar la tradicional
Mostra de Pessebres i Diorames populars, que gracies algunes famílies segueixen la tradició d’elaborar-lo any rere
any i decideixen compartir-lo amb tots vosaltres. Enguany
hi participaren els pessebres de Can Coll, del Turisme Rural
La Costa, el de la Casa Avinyó, els diorames del Museu del
Castell i els de l’Església Parroquial, un Pessebre dins una
bombeta del Sr. Joaquim Oliva, un Pessebre de ganxet de
la Sra. Anna Oliveras, el Pessebre monumental de la Casa
de la Vila i el Pessebre Vivent.
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ENNADALA’T 2015
(30 DE DESEMBRE)
Aquest Nadal, l’Associació de Joves va organitzar un any més l’Ennadala’t; el qual ja ha
arribat a la seva 6a edició. Enguany, hi varen
assistir més d’una quarantena d‘infants que
van poder gaudir d’una tarda nadalenca tot
realitzant una sèrie de tallers i manualitats.
Al final de la vetllada van poder gaudir d’una
bona xocolatada.
L’Associació reitera que any rere any aquest
esdeveniment està il·lusionant cada vegada
més a la mainada ja que és una manera en
què es sentin partícips i posin el seu gra de
sorra en una època tan especial com el Nadal.
A conseqüència, els seus membres es mostren molt orgullosos ja que és una activitat
que s’ha anat consolidant i que els vilatans
més petits del poble esperen any rere any.

VISITA DEL PATGE REIAL MARTÍ
(3 DE GENER)
El Patge Reial Martí no es va fer pregar i, puntualment,
arribà a Vilanova de la Muga i a Peralada.
Amable com sempre, acompanyat de la Pubilla i de l’Hereu de Peralada, dialogà amb els nens i les nenes i els assegurà que faria arribar totes les cartes a SSMM els Reis.

CRÒNICA DE PERALADA
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34è PESSEBRE VIVENT
(20, 25, 26, 27 DE DESEMBRE I 1 I 3 DE GENER)
Enguany, i ja en van 34 edicions, a l’entorn de dues mil
persones van visitar el nostre pessebre i van poder gaudir
de les novetats que s’hi mostraven: una presentació que
recrea els Esposoris de Maria amb Josep, escenografia que
fou molt aplaudida pels assistents.
Per aquesta edició, es recuperaren les escenes de la Posada, i la Fusteria. Entre les escenes tradicionals entorn al
naixement de Jesús, també s’hi van poder trobar diferents
oficis antics: les filadores, les Espallofadores, les Castanyeres, el Tallista, el Ferrer, el Picapedrer, i dos de nous que
s’han recreat en aquesta edició, les Remeieres i els Salaons.
Com en la passada edició, el Pessebre que forma part de
l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, comptà amb la col·laboració de Casa Aneto, el qual
obsequia als assistents amb el seu Brou de Nadal.
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CAVALCADA DE SSMM
ELS REIS D’ORIENT
(5 DE GENER)
L’arribada dels tres Reis de l’Orient a Vilanova de la Muga
i a Peralada va ser, com de costum, molt esperada per les
famílies i, sobretot, pels infants del Municipi. Tot i les inclemències meteorològiques, SSMM els Reis i el Carter
Reial, arribaren amb les carrosses, acompanyats pel un estol de patges, varen repartir caramels i saludaren un a un
a tots els infants.

QUINES DE PERALADA
(DEL 13 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER)
Tots els diumenges i festius de Nadal, és tradició a Peralada, assistir a les Quines, que van omplir el Centre Social de gom a gom.
Una de les característiques d’aquest joc a la comarca és la manera que té cada poble de cantar els números afortunats. Enguany
a Peralada, han comptat amb molts cantadors nous, entre ells, la
Cinta Viladot, la primera dona cantaire de Peralada; tots ells ho
van fer molt bé.
Les entitats associatives que enguany han organitzat les Quines
del municipi han sigut: el Club de Futbol Peralada, el Club de Bàsquet Albera-Peralada, el Club d’Escacs Peralada, l’Associació de
Joves de Peralada, l’AMPA de l’Escola Ramon Muntaner i la Colla
Gegantera de Peralada.

CRÒNICA DE PERALADA
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SANT ANTONI ABAT
(17 DE GENER)
Peralada és un dels municipis de les comarques gironines, que any rere any, celebra la festivitat de Sant Antoni Abat, patró
dels animals. Els Pabordes de Sant Antoni
de la vila, van organitzar l’acte que va tenir
el punt central en la cercavila pel centre
històric i la benedicció dels animals a la
Plaça de l’Església. Tot seguit de la missa cantada per la Coral de Peralada, hi va
haver sardanes i un aperitiu popular. A la
tarda, van tenir lloc els actes més populars
amb les sardanes a la Plaça de l’Església i
l’actuació del grup d’animació el Pot Petit
i el ball amb l’Orquestra Montecarlo, a la
carpa de la Plaça Gran. Durant tot el dia,
també es va poder visitar una mostra d’artesania i d’animals.
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CARNESTOLTES
(6 I 7 DE FEBRER)
A l’hora indicada, el Rei Titus va arribar en Bicicleta a la plaça de la vila on l’esperaven diverses
comparses i veïns disfressats. Dimonis, Indis, Princeses, Pirates, o Minions com també les colles
d’Emoticonos, Comecocos o Superherois seguiren
la rua pel centre històric. A la plaça de Sant Antoni,
es serví un pa amb xocolata per als assistents .
Tot seguit, al Centre Social, tingué lloc el ball de
disfresses on grans i petits ballaren les cançons
amb més marxa dels últims temps.
L’endemà tingué lloc el tradicional Ranxo de Carnestoltes. Un bon arròs per a unes dues-centes
persones, que una colla de voluntaris s’ocupa de
preparar-lo durant tot el matí.

CRÒNICA DE PERALADA
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
MANUALITATS,
d’Artesania Esther i els seus alumnes
(DEL 5 AL 30 DE DESEMBRE)
La botiga local d’Artesania Esther, amb la col·laboració dels seus
alumnes del taller i dels alumnes del taller d’extraescolars de
l’Escola Ramon Muntaner, organitzaren una exposició al Claustre de Sant Domènec per tal d’exposar les seves creacions.

TERRA & COR, SANT SALVADOR
I ALTRES POEMES, de Maria Terrades
(12 DE DESEMBRE)
La poetessa Maria Terrades va fer la presentació del seu llibre Terra & Cor, Sant Salvador i altres poemes a la Sala Miquel Mateu
davant de familiars amics i veïns que van voler acompanyar-la en
aquesta ocasió tan especial.
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PUBILLATGE DE LA VILA
El primer cap de setmana d’octubre, Susanna Casellas i Ferran Capallera, com a Pubilla i Hereu de
Peralada 2014, assistiren com a candidats a l’elecció
de la pubilla i l’Hereu de Catalunya 2015 que va tenir
lloc a Cubelles, municipi de la comarca del Garraf,
on després de dues jornades d’exàmens i diversos
actes culturals, en Ferran Capallera, obtingué el títol
d’Hereu de les Comarques Gironines i 2n Fadrí de
Catalunya, faixa que li va traspassar el seu predecessor, el també peraladenc Marc Clos.
Un any més, coincidint amb la Festa Major de Sant
Martí, també se celebrà la festa d’elecció dels representants del Pubillatge de la vila. L’acte serví com
a comiat dels representants sortints, i com a presentació dels nous peraladencs escollits per lluir el
nom de Peralada arreu de Catalunya. Després d’un
examen sobre coneixements locals i comarcals i de
les votacions de les expubilles de Peralada, s’escollí
com a Pubilla a Gemma Cros i com a Hereu a l’Adrià
Malagón. Els acompanyaran durant aquest any Alba
Soler i Aleix Güell com a Dama i Fadrí.
El nou pubillatge de Peralada, ha agafat amb força la
tasca encomanada i ja han assistit a diversos actes
culturals. Han pogut visitar alguns pobles de Catalunya com Amer i Llançà, han fet el xut d’honor d’un
partit del C.F Peralada i, fins i tot, assistir de convidats al derbi de Futbol Catalunya-Euskadi.
En Ferran Capallera, com Hereu de les Comarques
Gironines 2015, entre d’altres actes, també va participar a les Festes del Pilar de Saragossa.
Des d’aquestes línies es vol agrair a les empreses
que han col·laborat, fent entrega dels seus productes
o serveis, al nou pubillatge de la vila; són: Artesania
Esther, Joieria Sandra Roura, l’Omet, Pastisseria El Castell, Forn de Pa El Llonguet, Carnisseria Can Navarra, Llibreria El Clip, La Botiga d’El Celler, Perruqueria Colours,
Clínica Dental Peralada i Excavacions Quim Serrat.
Des de l’Ajuntament, també volem felicitar al nou
pubillatge local pels seus nomenaments, com també als que ja han deixat el càrrec, per la tasca duta a
terme, tots ells molts dignes representants de la vila
de Peralada.

PUBILLATGE DE LA VILA
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PERALADA 2.0
ESTEM A LES XARXES SOCIALS
L’Ajuntament de Peralada, amb la voluntat d’acostar-se més als
vilatans i vilatanes mitjançant tots els canals possibles, també és
present a les xarxes socials, on es vol oferir una eina més per a que
la relació entre consistori i societat sigui més efectiva.
Les xarxes socials també s’han convertit en un dels canals de co
municació per excel·lència, tant en l’àmbit particular com empresa
rial. En la basant turística i cultural és, sens dubte, una gran font de
creació que ja a portat a molt punts del món, fotografies del nostre
patrimoni i de les nostres tradicions.
Així doncs, si ens voleu conèixer i seguir l’actualitat del que passa
als nostres municipis, només hi heu d’entrar.
Pagina web: www.peralada.cat

Web Turística i Cultural

www.facebook.com/ajperalada

Web administrativa

Instagram @ajperalada
#Peralada
#VilanovadelaMuga
#VisitPeralada

Twitter @ajperalada
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PERALADA CREIX
AGROASSESSOR CONSULTORS TÈCNICS SL.

PEIXATERIA ALBERT

C/ Requesens, 5 Peralada · T. 659 15 72 55

C/ Albergueries, 11 Peralada

Coincidint amb l’inici del període DUN 2.016 (de l´1 de febrer al 30 d’abril), obrim
una nova oficina a Peralada, consolidant la proximitat i qualitat dels serveis que s’ofereixen a les explotacions agràries.

T.699 85 73 47

És l’any de consolidació del nou sistema d’ajuts iniciat durant la passada campanya;
amb especial rellevància a les pràctiques beneficioses amb el medi ambient, com els
nous sistemes de lluita alternativa a la química en vinya o la gestió sostenible de les
closes dels Aiguamolls de l’Empordà, claus a la nostra comarca.
El futur del sector agrari ha de passar, indefugiblement, per la incorporació de persones joves, la millora de la competitivitat i l’adaptació de les activitats al canvi climàtic,
objectius principals en el període d’ajuts que ara s’inicia.
AGROASSESSOR Som una consultoria tècnica formada per un equip d’Enginyers
tècnics Agrícoles, Forestals i Ambientòlegs especialitzats en la direcció tècnica i l’assessorament integral de les explotacions agràries. Portem anys d’experiència en els
serveis de disseny i direcció integral d’explotacions en conreu d’olivera, vinya, fruita
dolça i seca, horta i cereals. Des de la campanya passada, hem ampliat el ventall de
serveis que oferim a les explotacions agrícoles i ramaderes, proposant solucions en
la gestió i tramitació DUN, ajuts PDR, Assegurances agràries i generals, Projectes
tècnics visats i estudis de viabilitat, Plans tècnics gestió forestal, Certificacions en
agricultura ecològica i integrada

La Peixateria Albert estem especialitzats
en peix i marisc dels ports de Llançà i de
Roses. Oferim un servei personalitzat a
tots els nostres clients, atenent les demandes amb productes sota comanda.
El nostre horari d’obertura al públic és:
Dilluns de 19h a 20.30h.
Dimecres, divendres i dissabtes 		
de 9h a 13h.

PERALADENCS AL MÓN
La peraladenca Dolors Planas, professora del Departament de
Ciències Biològiques de la Universitat del Quebec a Montreal
(UQÀM) des de 1977, ha rebut oficialment, el passat mes de febrer, la condició de professora emèrita per la mateixa universitat.
Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona (1962) i
doctora en Limnologia (1972), s’ha especialitzat en els ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. La seva investigació, durant més de
30 anys, en els camps de la limnologia, estudi dels ecosistemes
aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius, basses, maresmes i estuaris), i del medi ambient, ha contribuït a una millor comprensió
dels nombrosos problemes en els ambients aquàtics. La seva investigació en aquest camp li va permetre obtenir el 1996 el prestigiós premi Rigler atorgat per la Societat Canadenca de Limnologia.

Foto: Yves Prairie, professor al Departament de Ciències Biològiques, Robert Proulx, president, Dolors Planas, professora emèrita
del Departament de Ciències Biològiques, i Luc-Alain Giraldeau,
Degà de la Facultat de Ciències. (Foto: Denis Bernier)

Font: http://www.actualites.uqam.ca/2016/dolors-planas-et-richard-beliveau-professeurs-emerites
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GEGANTS DE PERALADA
Els mesos d’hivern són època de descans i de preparació de la nova temporada, que s’inicia amb l’arribada de la primavera i s’intensifica durant els mesos
d’estiu. En aquests darrers mesos la nostra colla ha
anat creixent i madurant. L’arribada del nostre primer gegant, en Ramon Muntaner, ens ha fet agafar
moltes forces per encarar les trobades geganteres.
Els grallers i timbalers han intensificat els assajos,
incorporant noves melodies. Els portadors de gegants i capgrossos han assajat també nous balls.
D’aquesta manera hem intentat que les nostres cercaviles hagin estat el més animades possibles.
El bateig del primer gegant de Peralada, el 16 d’agost,
va ser un moment molt especial per a tots. La figura
de Ramon Muntaner és coneguda arreu del territori
i ha estat molt esperat entre el món geganter. Fins i
tot ens han demanat que el nostre gegant estigués
present en l’entrega de Premis Literaris Prudenci
Bertrana a Girona, dins els quals s’inclou el Premi
Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, i a l’elecció
de la Pubilla i l’Hereu de l’Alt Empordà 2015.
Portem ja dos anys i mig treballant en aquest projecte, i aquest últim ha estat un any molt engrescador,
ple de vivències i sorpreses, que ens han permès
sortir fora de la vila i participar en d’altres festes
populars de Catalunya: poblacions com Figueres,
l’Estartit, Roses, Pineda de Mar, Palafolls, La Roca
del Vallés, Cistella, Girona, Montesquiu i a la Festa
Major de Vilanova de la Muga.
Estem portant el nom de la nostra Vila a moltes comarques catalanes i us assegurem que no passem
desapercebuts!!
Amb la Festa de Pasqüetes, encetem l’agenda de
sortides d’aquest any, que entre d’altres poblacions
ja visitades, també actuarem a Banyoles, Serinyà,
Castellterçol, Sant Joan de les Abadesses, Calella,
Castelló d’Empúries o Sant Feliu de Guíxols.
Sí algú de vosaltres vol formar part de la nostra colla,
tocant la gralla, el timbal o volent fer de portador,
poseu-vos en contacte amb nosaltres a traves del
correu electrònic capgrossosperalada@gmail.com
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CASA DE LA VILA
Octubre 2015 – Febrer 2016
Amb l’ànim de fer-vos arribar informació del que anem fent a l’Ajuntament, en aquesta secció hi trobareu reproduïdes íntegrament les actes
dels plens que han tingut lloc des del darrer butlletí. També podreu llegir la veu dels grups polítics que formen part de l’Ajuntament i que
disposen d’un espai on expressar els seus punts de vista, opinions i el que es cregui oportú.
Us recordo que els plens ordinaris, que tenen lloc el darrer divendres de cada trimestre, són de control i en ells hi trobareu, entre d’altres, els
informes de les regidories i les preguntes de control que es fan a l’Equip de Govern.
Voldria destacar, tot i que molts ja ho sabreu, que en aquests darrers mesos hem tingut canvis en la composició dels regidors de l’Ajuntament
i també a l’Equip de Govern.
El Sr. Joan Itxart Romagosa, va manifestar-nos que per qüestions personals i professionals no podia continuar exercint de regidor i el seu lloc
va ésser ocupat per la Sra. Rosa Cortada Sánchez, passant a ésser 1era Tinent d’alcalde. També a principis d’any la regidora Ma. José Romero
Madrid es va incorporar a l’Equip de Govern.
Agraïm al Sr. Itxart els més de 8 anys de dedicació al servei del municipi i alhora donem la benvinguda a la nova regidora Sra. Cortada i li
desitgem sort en la seva nova tasca.
La nova composició de l’Equip de Govern i la distribució d’àrees és la següent:
Pere Torrent i Martín. Alcalde
Àrees d’Alcaldia, Comunicació, Serveis, Governació, Esports i Règim Intern.
Rosa Cortada Sánchez. 1a. Tinent d’Alcalde.
Àrees de Cultura i Ensenyament.
Lourdes Carreras Selva. 2ª Tinent d’Alcalde
Àrees d’Hisenda, Patrimoni i Regidoria de Vilanova de la Muga.
Joan Cros Ferraró. 3r. Tinent d’Alcalde
Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat.
Mónica Lladó Descamps.
Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.
Maria José Romero Madrid.
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
També us recordo que des de l’Alcaldia i les diferents Regidories estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, qüestió, suggeriment o el
que creieu convenient de fer-nos saber, ho podeu fer personalment, per telèfon o correu electrònic que podreu trobar en les darreres pàgines
d’aquest butlletí.
Esperem apropar-vos una mica més l’Ajuntament a casa vostra i alhora us convido a assistir als plens.
Us convido, com sempre, a llegir detingudament aquesta secció on hi trobareu els acords dels darrers mesos. També podreu trobar les actes
íntegres a la web municipal www.peralada.cat
Esperant que us serveixi per estar ben informats, rebeu una cordial salutació.

Pere Torrent i Martín
Alcalde

CASA DE LA VILA
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CASA DE LA VILA
SESSIÓ PLE ORDINARIA 25 DE SETEMBRE DE 2015
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució del nou l’Ajuntament i elecció d’alcalde del dia 13 de juny de 2015.
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny de 2015, d’organització
i funcionament.
3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 2 de setembre de 2015.
4. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5. Informes de les regidories.
6. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació del Compte general de l’exercici 2014.
7. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació 7a. del Pressupost de l’exercici 2015.
8. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació de convenis amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
9. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de les modificacions en el Pressupost de les actuacions del FEDER de Catalunya 2007-2013.
Eix 4 Desenvolupament local i urbà. Viure al Poble Més “Peralada, al cor de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible” (Exp. núm.
200/2011)
10. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, presentada per grup polític municipal
Unió Municipal de Catalunya.
11. Assumptes urgents.
12. Precs i preguntes.

SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI 29 D’OCTUBRE DE 2015
Ordre del dia
1. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. (Exp. 293/2015).
2. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (Exp. 294/2015).
3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. (Exp. 295/2015).
4. Modificació de la taxa pel servei de recollida d’escombraries (exp. 296/2015).
5. Modificació de la taxa pel servei de clavegueram. (Exp. 297/2015).
6. Modificació de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena. (Exp. 298/2015).
7. Modificació de l’ordenança reguladora de les subvencions i ajudes per a la rehabilitació de façanes. (Exp. 299/2015)
8. Modificació de l’ordenança municipal de circulació (exp. 300/2015).
9. Reconeixement bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (Exp. 291/2015).
10. Modificació de complement específic (exp. 292/2015).
11. Aprovació inicial del plànol de delimitació de peralada. (Exp. 151/2009).
12. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Peralada del Sr. Joan Itxart Romagosa. (Exp. 290/2015)
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CASA DE LA VILA
SESSIÓ DEL PLE EXTRORDINARI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2015
Ordre del dia
1. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Senyora Rosa Cortada Sánchez.
2. Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions generals de 20 de desembre de 2015

SESSIÓ DEL PLE EXTRORDINARI DEL 14 DE DESEMBRE DE 2015
Ordre del dia
1. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de modificació del nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. (Expdt.
189/2015).
2. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la modificació del nomenament dels membres del consell d’administració de l’organització especial
sant Domènec-Centre de turisme cultural.
3. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a la modificació del règim de sessions ordinàries de la junta de govern local. (Expdt. 189/2015).
4. Presa de coneixement de la comunicació de l’expulsió de la regidora sra. Maria José Romero del grup polític municipal Agrupació La Muga
– Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ALM-ERC-MES-AM). (Expdt. 303/2015).
5. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la determinació de la composició de la comissió especial de comptes i la designació dels seus
membres. (Expdt. 189/2015).
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 281/2015 de nomenament dels Tinents d’Alcalde. (Expdt. 189/2015).
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 283/2015 de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local, i delegacions de
competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. (Expdt. 189/2015).
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 282/2015 de delegacions de l’Alcaldia als regidors (delegació de les àrees). (Expdt. 189/2015).
9. Donar comptes de la modificació de composició de diversos grups polítics municipals. (Expdt. 189/2015).
10. Proposta d’Alcaldia-Presidència de declaració de llocs de treball prioritaris en relació a serveis públics essencials de l’Ajuntament de
Peralada. (Expdt. 339/2015).
11. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de l’ordenança general de subvencions de Peralada. (Expdt. 338/2015).
12. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació 10a del pressupost de l’exercici 2015. (Exp 327/2015)
13. Proposta d’Alcaldia-Presidència per aprovar inicialment en pressupost general consolidat de la Corporació i la plantilla per a l’exercici
2016. (Exp 337/2015).
14. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats del
municipi, exercici 2016. (Exp 340/2015)
15. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de l’acta de preus contradictoris de les obres d’urbanització del Nucli Antic. c/ Hospital de
Peralada. (Expdt. 231/2014).

CASA DE LA VILA
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CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
TREBALLANT PER TOTHOM. ANEM ENDAVANT, FENT FEINA!!!
Encapçalem l’escrit de manera molt semblant al presentat en l’anterior butlletí. Ho fem així perquè hi creiem de debò, no per quedar bé. Hi
creiem. Creiem en la feina, l’esforç, la humilitat i l’entesa. Perquè sempre hem treballat per tothom i ho continuarem fent. Aquesta és la
manera per anar endavant.
En aquests darrers mesos s’ha acabat la reforma del Centre Social, les obres del carrer Hospital, de la Baixada de La Font, s’ha renovat bona
part de l’enllumenat de Vilanova, s’han fet gestions amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la neteja dels rius, amb la Diputació i amb la
Generalitat per la gestió de les carreteres, s’estan fent gestions per projectes més complexos com l’Institut, el Centre de Dia, esperem que
ben aviat es vegi aquesta feina que s’està fent i els seus resultats. A banda tenim gestió diària i manteniment dels equipaments i serveis. Hi
ha molta feina a fer i en això estem, treballem per tothom.
Estem oberts al diàleg i en disposició d’escoltar. Convoquem reunions de treball prèvies als plens, on es conviden tots els regidors – govern i
oposició – amb el propòsit d’explicar les propostes, fer-ne els aclariments que convinguin, intercanviar punts de vista i acostar posicions. Els
membres de l’oposició no hi solen assistir. No fer-ne us i no participar-hi fa difícil informar però també trobar acords, no obstant, continuarem
treballant en aquest sentit, apostant fermament per la comunicació, per donar a conèixer el perquè proposem una cosa i no una altra,
analitzant totes aquelles aportacions raonades amb el convenciment que aquesta manera de fer sempre serà en benefici de l’interès general
del municipi i en el de tots els vilatans.
Creiem fermament que la incorporació de la regidora Maria José Romero a l’Equip de Govern i concretament a l’àrea de Promoció Econòmica,
Empresa i Ocupació, aportarà noves idees, major dedicació per impulsar i fer possibles compromisos de dinamització econòmica (borsa treball,
espai co-working,...); Sumar sempre és avançar. Dit això, en nom de tots els membres de l’equip de govern li donem la benvinguda i li agraïm el pas
que ha fet, en assumir les noves responsabilitats i treballar juntament amb nosaltres i en benefici de tots.
Sabem que la seva situació no ha estat fàcil i que ha viscut moments de molta pressió. No li podem garantir que moments de pressió no n’hi
haurà més, però el que sí que li podem garantir des de la nostra pròpia experiència és que la satisfacció de la feina ben feta fa desaparèixer
i oblidar qualsevol neguit.
Volem evitar les confrontacions que no aporten res, la política catalana i espanyola estan plenes d’exemples del que no s’ha de fer.
Volem prevenir situacions com les produïdes en el darrer ple, on es varen viure moments desagradables amb diversos atacs personals
entre diferents regidors, que ben lluny d’aportar res positiu varen convertir un òrgan de presa de decisions en poc més que un espectacle.
L’experiència ens hauria de fer reflexionar a tots plegats.
Escoltem a tothom i procurem valorar el que se’ns demana, sigui quin sigui el mitjà pel que es faci, continuarem en aquesta línia – escoltant
i treballant amb humilitat i amb la bona voluntat de fer-ho bé -. Entenem que un poble vol solucions i no un orgue de grills.
És la fórmula que venim aplicant des que se’ns va encomanar la tasca i així ho continuarem fent. Ho fem en positiu i amb absoluta dedicació
a tothom, encara que des dels grups de la oposició s’escarrassin, de manera sistemàtica, en voler demostrar el contrari.
Volem treballar, avançar i donar compliment al programa que us vàrem presentar el maig passat i que podeu consultar a http://www.ciu.cat/
peralada/, des d’aquí us anirem informant de la feina feta. Des de l’equip de govern treballem activament perquè tant Peralada com Vilanova
tinguin uns bons serveis i que el dia a dia funcioni.
Restem a la vostra disposició per qualsevol suggeriment i us convidem a formar part del nostre projecte i fer front als reptes que se’ns
presentin en el propers anys.
El nostre email és: peralada@cdc.cat
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AGRUPACIÓ LA MUGA -ERC-MES-AM
Benvolguts Vilatans,
Passats vuit mesos del mal resultat obtingut en les urnes de les últimes eleccions municipals per l’Agrupació Municipal La Muga, ara podem
constatar, i queda del tot demostrat, el que ja vam intuir tot just després de saber el resultat.
És per això, que es va demanar a la nostra cap de llista que dimitís. Trobades d’ella amb l’alcalde, sense explicar-nos, per més que se l´hi
demanessin respostes coherents.
Tot i el bon resultat de Convergència, amb cinc regidors -encara que un menys que el 2011- però suficients per formar equip de govern, de
seguida es va comprendre que la cosa no quedaria així.
Per què l’alcalde es va preparar un reforç? És que es pensava que presentant-se quatre candidatures possibles, ell obtindria pitjors resultats?
Serà que després de la dimissió del Sr. Joan Itxart, els regidors que han quedat no donen
la talla? Que han quedat minvats? Que no tenen la capacitat de treball que fa falta per portar a terme la gestió municipal? També hem de
considerar el cas de que ja no els acompanya la Sra. Anna María Poch, que era un gran puntal per l’Alcalde.
L’Alcalde ha convertit a la regidora Romero, de regidora no adscrita a regidora “TRÀNSFUGA” als ulls de tothom. Ara ja no pot fer-nos més
la llagrimeta, encara que aquesta senyora diu que va de bona fe i que vol treballar per la gent del poble, etc.
Els “TRÀNSFUGES” són en general persones dèbils que es canvien de camisa amb facilitat, que es deixen manipular; són vulnerables, o bé, que és
el pitjor, es deixen comprar, aleshores són persones venudes. Però tot això no és suficient per guanyar-se el títol de trànsfuga, fa falta un receptor.
I aquí hi entra el Sr. Pere Torrent i fa el somni realitat! Sense ell aquesta regidora no hagués pogut mai convertir-se en regidora “TRANSFUGA”.
Sr. Pere Torrent, amb aquest acte pretén carregar-se, anul·lar, fer desaparèixer l’oposició dins l’ajuntament de Peralada per sempre?
L’Agrupació Municipal La Muga, Sr. Pere Torrent, va irrompre amb força en aquest Ajuntament com oposició fa més de vuit anys. Sense cap
recolzament ni de partit polític ni de cap holding. Ni tan sols ens va presentar un defensor d’INFANTS. Actualment hi ha més grups seriosos.
De tothom és sabut que a la vida hi han molts alts i baixos, que passem temporades millors que d’altres. No volem negar que l’Agrupació
La Muga està passant un moment especial, però que nosaltres sols depenem de nosaltres mateixos, i li volem dir que estem vius, molt vius.
El Ple de l’11 de febrer de 2016, va ésser un ple emotiu; hi va haver alabances i agraïments per part de l’alcalde a la regidora Romero i de la
regidora Romero cap a l’equip de govern: un altre canvi de cromos.
La persona que és amenaçada ha de denunciar-ho. En aquest ple l’Alcalde va dir, per tan consta en acte, que la regidora Romero fou
amenaçada. Convidem a l’Alcalde que animi a aquesta regidora a denunciar les amenaces rebudes.
Sr. Pere Torrent sense “OPOSICIÓ” no hi ha democràcia.
P.D. Creiem que CiU redacta el seu escrit després de rebre els de l’oposició.

INDEPENDENTS DE VILANOVA
Aquesta legislatura és la legislatura dels egos, dels grans egos, dels egos que fan ombra i no deixen fer.
Tenim un alcalde que acapara els plens municipals contestant la majoria de les preguntes quan molts cops van dirigides a regidors als quals
teòricament té delegades funcions. Contesta preguntes que no se li fan, això si, precedint la resposta d’un “Bueno, això ja ho hem explicat molts
cops però ho tornarem a explicar”; suposem que per menystenir el regidor/a que pregunta.
Tenim una regidora de Vilanova que ha menyspreat l’oferiment d’ajuda de tot el grup d’independents de Vilanova volent fer ella sola tota la
feina, suposem que per ànsia de poder o potser per despit com a resultat i resposta a que se l’hi ha dit que és una regidora imposada, amb
el conseqüent resultat de no arribar enlloc. El cementiri es neteja amb una freqüència irrisòria (molts cops són gent del poble els que per
pena acaben passant l’escombra per tal de no veure tanta brutícia), tenim camins acabats d’asfaltar que estan pitjor que abans, els camins
de carros estan completament abandonats, sembla que s’ha oblidat de que als masos hi viu gent i que els pagesos els necessiten per anar
als camps. Que els sistema de correus no funcioni tampoc no sembla que sigui un problema, etc.
Tenim una trànsfuga que després de perdre tot el suport del seu antic partit, enlloc de plegar com faria una persona amb dignitat i decència,
ha aconseguit la regidoria tan anhelada i que les poques preguntes que fins ara ha fet als plens, curiosament l’alcalde ja les duia preparades.
Ja ho veieu, això és un circ, us recordem que els plens municipals estan oberts al públic i que assistir-hi és un espectacle gratuït.
Al vostre servei, Independents de Vilanova
PD: Creiem que CIU redacta el seu escrit després de rebre els de l’oposició.
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UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
L’OPOSICIÓ
L’oposició no som els “dolents”, som persones amb punts de vista diferents, que potser si ens escoltessin i realment tinguessin ganes de
col·laborar, permetrien tenir un poble més ric, plural i amb totes les opinions respectades.
Governar significa comprometre’s a tirar endavant un programa electoral i ser regidor de l’oposició significa, en primer lloc, fer propostes que
creus que poden millorar la vida del municipi i, en segon lloc, fiscalitzar les accions de l’equip de govern.
Per tant, no entenc que se’ns ataqui per ser transparents i per explicar la feina que fem. El Sr. Alcalde en l’últim Ple va criticar que fem ús de
les xarxes socials. No entenc aquesta crítica, ells també en fan ús (fins i tot esborren els comentaris que no els són favorables). En tot cas, el
que fem és utilitzar una eina gratuïta per fer arribar la tasca fem, penjant els resums dels Plens, explicant les propostes que hem presentat,
i comentant temes que ens feu arribar i que considerem que poden ser d’interès per més gent.
Si, tal i com deia l’equip de govern en el seu programa electoral, volen ser més transparents, i ens volen facilitar més espais per tal de millorar
la comunicació, nosaltres estarem encantats de poder-ne fer ús. Tot i les dificultats per fer arribar la nostra tasca, no renunciem a ser
transparents, a fer propostes que creiem que són constructives i a fer de la política municipal un espai de debat, obert i dinàmic. I aprofitem
aquest petit espai que ens cedeixen per fer diferents peticions, que creiem que poden millorar la comunicació política municipal:
1) Que el Butlletí Municipal sigui un espai més dinàmic i llegible, amb un tipus de lletra més gran (sobretot les pàgines centrals), que faci
que tothom ho pugui llegir amb facilitat.
2) Que inclogui nous espais i noves temàtiques, i no només els mateixos actes que es fan de manera periòdica. Hi ha moltes altres notícies
d’interès per tots nosaltres.
3) Que tenint en compte que els butlletins tenen aproximadament unes 100 pàgines i que en aquestes només s’explica la feina feta per
l’equip de govern, cedeixin dues pàgines a cada Grup Municipal (i no 40 línies) per tal que puguem fer arribar la tasca que estem fent des
de l’oposició.
4) Que ens cedeixin un espai a la pàgina web municipal per tal d’anar penjant informació referent a la tasca que estem fent.
Aquestes quatre propostes són constructives i tenen el propòsit d’enriquir la comunicació i el debat, i sobretot ser transparents, ja que com
sempre diem, el dir i el fer han de coincidir.
És important no oblidar que l’equip de govern té el suport d’un 52% dels votants. Amb aquest escenari no s’ha d’oblidar que si no s’escolta,
no es negocia i no s’informa a l’oposició, s’està girant l’esquena a la meitat dels ciutadans.
Mail: umdcperaladaivilanova@hotmail.com
Facebook: UMdC Peralada i Vilanova
P.D. Creiem que CiU redacta el seu escrit després de rebre els de l’oposició.
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MARIA JOSÉ ROMERO MADRID. REGIDORA
Aprofitant l’ocasió que em brinda la publicació d’aquest nou butlletí, per no avorrir més, no donar la raó a qui no la té i acabar definitivament
amb el tema, vull donar les justes i oportunes explicacions.
En el ple del passat 14 de desembre de 2015 l’Agrupació la Muga, va aconseguir la meva “expulsió del seu grup” (Expdt.303/2015) amb el
suport del Sr. Joan Borrell Bassols, com a President i representant legal de la Federació Comarcal d’ERC, donant la condició de representant
únic de la coalició al Sr. Enric Serra Planas, sense donar-me cap raó ni explicació.
Segons els Estatuts de l’ALM, per ser membre i per tant poder ser expulsat d’aquesta Agrupació, s’ha de formar part de L’Assemblea
Agrupativa o de la Comissió Permanent del grup, de les quals jo mai he format part.
Com fins a dia d’avui, encara no he rebut cap explicació per part d’ERC, vaig posar el cas en mans de la seva Comissió de Garanties per
considerar, que no es respectava la seva Declaració Ideològica i atemptava contra els drets i les llibertats de la seva candidata. La resolució
de la Comissió de Garanties d’ERC, rebuda el passat dia 14 de gener, ha estat rebutjar el meu recurs per no estar afiliada a ERC, però si que
hem van fer signar, de bon grat, un manifest i un compromís de candidata.
Això, sumat a totes les circumstàncies ingrates, que he patit per part dels membres de L’ALM, m’ha fet decidir i acceptar, amb plena llibertat,
l’oferiment de l’equip de govern de poder gestionar l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació del nostre Municipi (Decret 7/2016,
18 de gener).
Tot i haver estat “expulsada del grup” i acceptar el càrrec sense retribució econòmica, els seus membres, insisteixen en alterar de forma
maliciosa la veritat amb la intenció de perjudicar-me. En lloc de treballar i donar exemple, malmeten i pretenen excusar i justificar la seva
poca credibilitat, després de més de vuit anys d’oposició sense resultats, perden tot el temps en calumniar-me amb paraules com trànsfuga,
traïdora o venuda.
Desafortunadament, en el passat Ple Extraordinari, la resta de regidors a l’oposició, com si fossin un sòl grup, una sola veu, contagiats de
l’esperit i l’entusiasme del “cap de llista“, no van perdre l’ocasió per intentar desacreditar de forma gratuïta, amb comentaris i preguntes
inapropiades, a les dues regidores no adscrites.
Perquè les paraules tinguin validesa, s’han de demostrar els fets i hem de posar límits per no caure en la doble moral, la demagògia, la
hipocresia o la mentida. Jo els convido a respectar la voluntat i la feina dels altres, fent ús de l’empatia, i allunyant-se de les aparences per
apropar-se més a la veritat.
Dit això, vull ressaltar el meu compromís amb la participació ciutadana. Crec, fermament, que la millor política municipal és la que es fa amb
els ciutadans, que es mereixen la meva promesa i el meu ferm compromís de treballar tots els dies, amb tota l’honestedat, escoltant les seves
opinions i fent-los protagonistes de les decisions.
Aquest Ajuntament té per davant petits i grans reptes. Amb mi tindran una col·laboradora incondicional i lleial, però també una exigent
interlocutora per a aconseguir consolidar el nostre Municipi, els nostres pobles, en tot allò del que tots ens puguem sentir orgullosos i satisfets.
És un temps de canvis, i els Regidors d’aquest Ajuntament tenim una gran responsabilitat. Hem de treballar plegats en una sola direcció, en
benefici de la gran majoria. L’interès general ha d’estar per sobre de qualsevol interès partidista, d’interessos particulars o interessos de grups.
Tot i tenint les legitimes discrepàncies, sense hipocresia i amb tot el respecte, convido a tots, a mantenir les formes que han de distingir
el nostre Ajuntament. Hem de fer política, amb una actuació ètica, seriosa, sense ambigüitats i treballar amb un únic objectiu: Peralada i
Vilanova de la Muga.
Vull acabar, agraint a l’equip de govern de l’Ajuntament de Peralada, el seu suport i la seva confiança i donar les gràcies a tothom, però especialment
a totes aquelles persones, ciutadans i ciutadanes tant de Peralada com de Vilanova que m’han fet costat, en difícils circumstàncies.
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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2015
25 DE SETEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm.: 9/2015

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor

Caràcter: esborrany

Sra. Lourdes Carreras Selva, regidora

Data: 25 de setembre de 2015

Sr. Joan Cros Ferraró, regidor

Hora de convocatòria: 21.25

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora

Hora d’inici: 21.25

Sra. María José Romero Madrid, regidora

Hora d’acabament: -

Sr. Enric Serra Planas, regidor

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

Sr. Joan Planas Portell, regidor.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de
constitució del nou l’Ajuntament i elecció d’alcalde del dia 13 de juny
de 2015.
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny de 2015,
d’organització i funcionament.
3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 2 de setembre de 2015.
4. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5. Informes de les regidories.
6. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació del Compte general
de l’exercici 2014.
7. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la
modificació 7a. del Pressupost de l’exercici 2015.
8. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació de convenis amb
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
9. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de les modificacions en
el Pressupost de les actuacions del FEDER de Catalunya 2007-2013.
Eix 4 Desenvolupament local i urbà. Viure al Poble Més “Peralada, al
cor de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible” (Exp. núm.
200/2011)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent, regidora

Presidits pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor
Pere Torrent Martín, i amb l’assistència de la Secretàriainterventora de la Corporació, senyora Anna Ortega Ferrer.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’AlcaldePresident declara oberta la sessió.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT I
ELECCIÓ D’ALCALDE DEL DIA 13 DE JUNY
DE 2015
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta
juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord
amb el que disposa l’article 110.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet
l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots
els membres legals de la Corporació.

10. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània, presentada per grup polític
municipal Unió Municipal de Catalunya.
11. Assumptes urgents.
12. Precs i preguntes.
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SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY
DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE JUNY DE 2015,
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els
membres legals de la Corporació.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació, quedant aprovada per majoria absoluta dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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

QUART.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS
DELEGATS. ASSABENTATS.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última
sessió ordinària (dels núm. 75 al núm. a 230/2015).
Sense que es produeixin intervencions, el Ple resta assabentat.

CINQUÈ.- INFORMES DE LES REGIDORIES

L’Alcalde-President informa que:
Recursos humans
S’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
pel Programa Treball i Formació 2015 del SOC (Exp. 240/2015),
on s’han demanat dues places: 1 auxiliar de la brigada municipal i 1
auxiliar administratiu per l’Ajuntament. El projecte i la memòria estan
aprovats i estem a l’espera de la confirmació del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
S’està tramitant el concurs per la creació de la borsa de treball
d’administratiu d’administració general (Exp. 243/2015) per
substituir la baixa de l’administrativa Núria Comamala, que ha
demanat una excedència per 5 anys amb efectes a partir de mitjans
d’octubre. Al mateix temps, aquesta borsa servirà per cobrir
possibles baixes i/o incorporacions en cas que es puguin produir.
S’està gestionant un Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà pel Programa Treball i Formació 2015 PRMI del SOC per
una plaça de jardiner (Exp. 247/2015). S’ha demanat una plaça de
jardiner i neteja de la via pública.
També està previst crear unes bases i fer un concurs per crear
una borsa de treball pel Servei de Vigilància, per tal de cobrir les
baixes i alhora tenir uns recursos en cas de noves baixes i/o noves
incorporacions, reforços, etc.
S’informa de les baixes voluntàries dels treballadors municipals
senyors Jordi Toda Casas i Jaume Bosch Vallbona com a treballadors
de l’Ajuntament de Peralada en dates 19 i 31 de juliol de 2015,
respectivament. Els agraïm la tasca desenvolupada al llarg de la seva
trajectòria en el nostre Ajuntament i els desitgem sort en la seva
nova etapa professional.
S’informa també que la nostra Secretària, la senyora Anna Ortega
Ferrer, deixa el seu lloc el proper 30 de setembre en finalitzar l’any
de comissió de serveis; així ens ho va manifestar a principis d’estiu.
No obstant, hem demanat que ens assessori fins que no s’incorpori
la nova persona que ocuparà el lloc de secretari/interventor; això
serà els primers dies del mes d’octubre. Aquest lloc serà ocupat per
la senyora Mercè Comamala.
L’Anna Ortega ha ocupat el càrrec de Secretària/Interventora del
nostre Ajuntament el darrer any. Tot i que un any pot semblar poc
temps, ha estat un període molt intens, possiblement el més intens
que jo he viscut com alcalde, i amb molta càrrega de treball que
l’Anna ha assumit i portat de manera exemplar, eficient i amb una
implicació total.
En aquest darrer any hem gestionat el gruix del projecte del FEDER,
s’han fet múltiples contractacions (carrer Hospital, Cafè del Centre,
canvi de gestió del Casal...), sense oblidar la cada vegada més
feixuga tasca administrativa per complir amb els requisits que se’ns
requereixen, la tasca pròpia diària de l’Ajuntament, dues eleccions,
etc. Amb tot això vull posar de manifest que l’Anna s’ha guanyat
l’estima de tots per la seva professionalitat, el seu tracte amable i la
seva implicació.
Anna, crec que no m’equivoco si et dic, en nom de tots, que a Peralada
hi deixes molts amics i que lamentem molt que no puguis continuar
amb nosaltres. No et diguem adéu sinó fins després. Gràcies per tot.

5.1 Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern,
Esports, Ensenyament i Cultura
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Educació
Abans de res vull agrair al Xavier Pérez, l’exregidor de l’àrea, la seva
tasca perquè el Casal d’enguany hagi tingut continuïtat i també
agrair la seva col·laboració en el propi Casal i amb la Llar d’Infants;
sempre ha estat disponible per qualsevol consulta que li hem fet.
I comptem amb ell per aprofitar el seu coneixement i experiència.

Casal
Aquest any, el casal ha estat gestionat per l’empresa Actiescola, la
qual va contractar pràcticament els mateixos monitors i la mateixa
directora que altres anys, a fi que aquest tingués una continuïtat.
El casal s’ha desenvolupat amb normalitat. S’han rebut 31 enquestes
de diverses famílies i una queixa d’un usuari. Un cop les enquestes
siguin tabulades, s’estudiaran, juntament amb la queixa o queixes,
amb l’empresa Actiescola per tal de fer-ne una valoració i corregirho o adequar-ho, si s’escau, per la propera edició.
El números, quant a participació, han estat els següents :

Juliol
Tot el dia: 23 tot el mes, 3 mig mes.
Matins:

69 tot el mes, 16 mig mes.

Total assistents mes de juliol: 111 nens.

Passats el dies establerts per rebre ofertes, no se n’ha presentat cap,
quedant el concurs desert. Ara i durant un any hi ha la possibilitat
d’adjudicar directament.

Obres carrers Hospital, Albergueries i d’en Vic
Les obres van avançant, tot i que hi ha hagut un endarreriment
degut a un material defectuós que va tenir que ésser retirat. El
carrer Albergueries està pràcticament acabat, tret del carreró que es
troba al costat de la peixateria i que no estava en el projecte; s’està
valorant el cost per fer-ho. S’han inclòs com a serveis, que no estaven
previstos, la canalització de gas i de fibra òptica. Ja s’està posant el
formigó al carrer Hospital i es disposa del pressupost per fer arribar
les aigües plujanes de la cruïlla del carrer Hospital/Vilella fins a la
Baixada de la Font i empalmar amb el carrer de la Font.

Obres Cafè del Centre
Informo d’algunes de les actuacions fetes fins ara :

Agost
Tot el dia: 18 tot el mes, 8 mig mes.
Matins:

Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, vuitanta-un
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la trenta-u del Pla
Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-nou. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar. INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum
3735, llibre 78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.

24 tot el mes, 18 mig mes.

Total assistents mes d’agost. 62 nens

Llar d’infants
Aquest any hem iniciat el curs amb dos grups, 1 de P1 i l’altre de P2.
No s’ha obert P0 per manca de demanda.

• Ja es disposa del nou mobiliari de la terrassa, que es va instal·lar el
mes de juliol.
• S’han fet les obres dels lavabos, que era una de les millores a fer
pel contractista.
• S’han fet les actuacions previstes a la Sala d’Actes, entre d’altres:
obertura de 3 finestres, una nova porta d’emergència i la ignifugació
dels elements necessaris segons el projecte. Queden serrells que
s’aniran resolent.

P1 té 12 nens matriculats sobre un total de 14 possibles, 7 del
municipi i 5 d’altres poblacions.

• Les actuacions del Bar-Restaurant es portaran a terme del 9 de
novembre al 4 de desembre. En aquest període, el local restarà
tancat.

P2 té 22 nens matriculats sobre un total de 22 possibles. 17 del
municipi i 5 d’altres poblacions.

Àrea de Cultura

També podem dir que s’ha obert amb normalitat i que s’han fet les
reunions de pares i el període d’acollida.

Es dóna compte al Ple de les decisions preses en les sessions de
treball que han tingut lloc des de l’últim Ple ordinari.

Durant el mes d’agost i principis de setembre, quan no hi ha classes,
s’han fet les tasques habituals de manteniment, pintat, petites
reparacions i s’ha anul·lat el petit estany que hi havia al jardí i que
havia portat diversos problemes.

Venda parcel·la
Tal com estava previst en el pressupost d’aquest 2015, es va iniciar el
procediment de la venda d’una parcel·la de Peralada Residencial per
un import 135.932,38 € (IVA del 21% no inclòs).
Alienació parcel·la 55, c. Rosselló, núm. 3 (finca registral 3287) per
concurs (Exp. 183/2015).

28

BUTLLETÍ PRIMAVERA

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 8 D’AGOST DE 2015

1. Presentació i composició del Consell d’administració per als
propers quatre anys
El senyor Pere Torrent explica als presents que ell ostentarà el
càrrec de President del Consell com a Regidor de Cultura, i que el
senyor Josep Sanllehy i la senyora Ana María Poch seran els nous
vocals. El senyor Pere Mir, a qui s’agraeix la feina portada a terme, ha
hagut de deixar la seva tasca per motius de legalitat, i el senyor Toni
Domínguez ja fa mesos que presentà la seva dimissió. Les senyores
Lídia Blànquez, Lídia Cerdà, Imma Sàbat i Aina Cabello i el senyor
Ramon Clos continuaran com a vocals. La senyora Mònica Lladó
serà la vicepresidenta, com en els últims quatre anys.

2. Concert commemoratiu del vintè aniversari del Cicle de Concerts
de Sant Domènec
La primera tasca fou decidir quina mena de festa es volia fer.
Prèviament al dia d’aquesta reunió es varen fer diverses trobades
entre els membres del Consell i es decidí que es convidaria els
músics professionals locals i la Coral de Peralada a participar en
un Concert d’aniversari. Tots els intèrprets que el dia escollit per
fer aquest acte festiu no estaven lligats per un contracte acceptaren
participar-hi, de manera totalment gratuïta.
Els músics que al final hi prengueren part foren les senyores Teresa
Barnada (piano), Lídia Blànquez (piano), Elena Salgado (flauta
travessera) i Anna Bassas (cantant mezzosoprano) i els Salvador
Anglí i Holger Stein (ambdós, piano), i la Coral, que interpretaria una
sardana del compositor peraladenc Joan Escapa, a qui es va prendre
la decisió de fer un petit homenatge.
Entre tots van decidir quines peces interpretarien, qui acompanyaria
a qui, quan calgués, i l’ordre de les seves intervencions.

la mateixa raó, amb els productors de la DO Empordà.
3.5 Es parla de la possibilitat de parlar amb l’empresa adjudicatària
del disseny i realització la botiga-exposició perquè canviï la terra de
la zona on hi ha la bicicleta per còdols de riu ben col·locats, o material
semblant, que permeti netejar per aspiració, quan convingui.
3.6 Per últim s’acorda que, durant l’estiu, el personal de Sant
Domènec estarà atent al funcionament de la planta baixa per
determinar on posar la tanca d’accés a la zona de pagament.

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2015

1. Balanç de l’Oficina de Turisme període 2015
La Núria Campa informa de les xifres de visitants i vendes del passat
estiu i es resumeixen els actes que s’han realitzat durant els mesos
de juliol, agost i principis de setembre.
El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec ha estat obert al públic
cada dia durant els mesos de juliol i agost, de les 10 hores a les 20 hores.
El personal de reforç, després de superar la prova de selecció, ha
estat la Loredana Tetilla, amb un contracte de 40 hores setmanals.
La Loredana és estudiant de Turisme per la Universitat de Girona.
Parla llengües estrangeres, la qual cosa resulta necessària per a la
feina desenvolupada.
Durant els mesos de juliol i agost, el Museu ha ofert diverses visites
guiades, a càrrec de l’empresa Empordabrava, la ruta històrica
Ramon Muntaner, la visita “La Peralada Medieval” pel centre històric,
la visita teatralitzada nocturna “Les llegendes de la Crònica” i la visita
teatralitzada acompanyada d’un taller d’escriptura medieval “En
família, pels més petits de la casa”.

Les senyores Lídia Blànquez i Lídia Cerdà es comprometeren a preparar
el parlament inicial, en els qual, entre altres punts, es glossaria la figura
del malaguanyat senyor Luis Polanco, que inicià el Cicle.

L’Oficina de Turisme ha comptat amb dues persones a jornada
completa, la Núria Campa i la Loredana Tetilla. En Miquel Brugat ha
donat suport a les tasques de l’oficina de turisme. Les seves tasques
han estat molt variades, tot i que s’ha tingut en compte, en primer
lloc, atendre el visitant.

En la reunió es prengué l’acord d’obsequiar els participants amb un
ram i una carta d’agraïment signada per l’Alcalde, i que s’oferiria
un petit refrigeri a tots els assistents, en la terrassa del Claustre,
més que res per propiciar una estona de conversa distesa entre els
intèrprets i el públic.

A la carpa d’estiu de vins i caves s’ha fet tramesa de mapes, tríptics,
revistes gratuïtes de turisme. S’ha fet difusió de totes les activitats
culturals dutes a terme a Peralada, i des de Sant Domènec s’ha
proveït el punt d’informació amb el material necessari. Enguany
també oferien el servei de venda d’entrades als museus.

3. Altres temes referents a Sant Domènec
3.1 Es comenta que caldrà posar una porta a l’escala que serveix
per anar des de la terrassa a la sortida del despatx, doncs algunes
persones hi pugen pensant que hi ha quelcom per a visitar. Cal tenir
en compte que és sortida d’emergència i que per tant la porta només
ha de ser per dissuadir de pujar, però de fàcil obertura.
3.2 Igualment, s’hauria de posar quelcom en l’escala que va des
de la terrassa al Claustre, per quan hi ha cerimònies de casament,
exposicions o concerts.
3.3 El President proposa al personal de Sant Domènec l’elaboració
d’un protocol d’obertura i de tancament del Centre per assegurar-se
que es fan totes les tasques i que tot funciona bé.
3.4 S’esmenta que caldrà parlar amb els productors d’oli del municipi
per si volen aportar mostres dels seus olis per a ésser exposats i, per
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Molts usuaris demanaven informació del poble en format tríptic
informatiu. Disposem d’un mapa pel visitant, amb informació
històrica al darrere.

L’estiu en xifres
Des de l’oficina de turisme, s’elabora una estadística de visitants per
tal d’obtenir una relació del nombre total de consultes, procedència
i tipus d’informació sol·licitada pels visitants utilitzant la mateixa
tipologia emprada en els últims anys. Aquesta estadística ens
permet fer una valoració de la temporada.
El nombre total d’usuaris a l’oficina de turisme durant el mes de juliol
ha estat de 1.881 persones, que suposa una xifra aproximadament
igual a l’any 2014 (1.872). Durant el mes d’agost, el total de visites ha
estat de 3.351, la qual cosa representa un augment de visitants del
19,7% respecte l’any anterior (2.800 al mes d’agost).
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Per tant, 5.232 visitants s’han acostat al centre del poble per tal de
demanar informació. Tot i que la nacionalitat dels visitants és bastant
heterogènia, predominen els visitants catalans i de la resta del país.
S’ha de recalcar que molts d’aquests provenen de Madrid, el País
Basc i la Comunitat Valenciana. Els francesos també tenen un gran
pes en el nombre de visites, configuren el tercer grup més nombrós.
Per darrere d’aquests, anglesos, holandesos i alemanys.
Quant a les visites al Museu, durant el mes de juliol ens han visitar
un total de 803 persones, un 44% més que a l’any 2014 (556).
Durant el mes d’agost, els visitants han estat un total de 1.278, un
75% més que a l’any 2014 (732). Aquestes dades ens confirmen
el canvi de tendència dels darrers anys, tant en les consultes de
l’oficina de turisme com en els visitants del Museu.
Aquest any s’ha pogut comptabilitzar els usuaris que han visitat el
punt d’informació de la carpa (tot i que hi ha dies en què no hi ha
informació). En total, durant els mesos de juliol i agost han visitat
la Carpa 1.134 persones (juliol: 731 persones; agost: 403 persones).
En referència a les vendes de l’estiu.
Juliol 2015
Total venda d’entrades: 3.064.50 €
Total marxandatge: 179,10 €
Part entrades Museu Castell: 993,20 €
Import net: 2.250,40 €
-------------------------------------------------------------------------Juliol 2014
Total venda d’entrades: 2.789,30 €
Total marxandatge: 125,80 €
Part entrades Museu Castell: 1.281,7 €
Import net: 1.633,40 €

Agost 2015
Total venda d’entrades: 4.849,50 €
Total marxandatge: 749.04 €
Part Museu Castell: 1.357,20 €
Import net: 4.241,34 €
-------------------------------------------------------------------------Agost 2014
Total venda d’entrades: 3.597,10 €
Total marxandatge: 154,10 €
Part Museu Castell: 1.456 €
Import net: 2.295,26 €

Les vendes del mes de juliol han augmentat un 37,8% respecte a
l’any anterior. Les vendes del mes d’agost han augmentat un 84,8%
respecte a l’any anterior.
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2. Balanç dels actes culturals 2015
Cinema a la Plaça
Aquest estiu 2015 s’han realitzat tres sessions de Cinema (Ocho
apellidos vascos, Maléfica i Díos mío, ¿Pero qué te hemos hecho?)
que es van projectar a la Plaça. Es coincideix que és una activitat que,
tot i sortir cara per les despeses en drets d’exhibició (804,65 euros),
val la pena seguir fent perquè té força èxit de públic. Amb el servei
de bar, s’han recaptat 134,80 euros.

5è. Pòdium de Petits i Joves intèrprets
El dissabte 25 de juliol va tenir lloc aquesta activitat musical. Hi van
participar l’escola Temps de Música de Figueres i el Casino Menestral
de Figueres. L’assistència de públic fou notable. S’entregaren uns
diplomes de participació als intèrprets i se’ls obsequià amb un petit
refrigeri a la terrassa del Claustre.

XI Mercat de Na Mercadera
La fira va tenir lloc del 14 al 16 d’agost. Es van programar diverses
activitats paral·leles.
El divendres es pogué anar a la visita guiada “La Peralada Medieval”
i, seguidament, a la plaça Gran va tenir lloc la presentació del primer
gegant de vila, dedicat a Ramon Muntaner. Aquest es vestí prenent
com a model el retrat imaginari del cronista pintat per Antoni Caba,
que està exposat al Centre Cultural Sant Domènec. En el mateix acte
s’estrenà la cançó que la Colla Gegantera de Peralada li ha dedicat.
L’endemà, els més menuts pogueren gaudir de la visita teatralitzada
en família i d’un taller d’escriptura medieval. A la tarda, un bon nombre
de persones, participaren en la ruta literària Ramon Muntaner, que
s’ha estrenat amb motiu de la commemoració de l’Any Muntaner.
L’última activitat, que serví per clausurar la festa, fou la segona
trobada de gegants i capgrossos medievals, que organitzà la colla
gegantera del municipi. L’acte principal d’aquesta trobada va ser el
bateig del nostre gegant, que tingué lloc a la plaça Gran. Foren els
padrins els gegants medievals de Pineda de Mar, els de Palafolls i els
de la Roca del Vallès. Seguidament es portà a terme la cercavila pel
centre històric i un espectacle de balls a la Fira. Cal dir que va ser una
gran festa, molt animada i molt concorreguda.
Durant tot el cap de setmana la Fira comptà amb l’animació
teatralitzada d’Empordabrava, amb personatges tan nostrats com
Ramon Muntaner i na Mercadera, i una trobadora medieval.
Hi va haver, com cada any, alguns problemes amb els firaires per
temes d’organització i ubicació de les parades. Com cada any
sol·liciten fil musical, un cartell anunciant la fira a l’entrada del poble,
més actes d’animació durant la jornada d’obertura del mercat i
que es faci més difusió, ja que manifesten poques vendes. De les
19 parades, tres eren del municipi i, per tant, no pagaven inscripció.
Dues de les parades no es presentaren, i una va marxar el primer dia,
afirmant que no li sortia a compte quedar-se per la poca afluència
de públic. Enguany han vingut el mateix nombre de firaires que l’any
2014, 8 firaires menys que en la edició del 2013.
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XX Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec

Exposicions

En total, prop d’un miler de persones han passat aquest estiu pels
diferents concerts que s’han programat a l’entorn del claustre. La
XX edició del Cicle de Concerts va tenir lloc del 20 de juliol al 20
d’agost, amb un total de 7 concerts. L’organització i l’afluència de
públic és valora molt positivament, i tot ha sortit tal i com estava
previst. L’últim va ser un concert de celebració del 20è aniversari,
amb la participació dels músics de la vila, i al finalitzar s’oferí un picapica i una copa de cava a la terrassa del Claustre. El Bar Terrassa Sant
Domènec s’ha obert dos dies en què s’han programat els concerts,
sent els mateixos treballadors i la regidora de Turisme, els que
servien als clients.

Aquest estiu, el Centre Sant Domènec ha acollit dues exposicions:

Gala d’elecció del Pubillatge Comarcal 2015
A part dels diferents actes de representació als que el pubillatge de
Peralada ha assistit al llarg de l’any, també s’han presentat a l’elecció
del Pubillatge Comarcal de l’Alt Empordà 2015, que enguany s’ha
organitzat a Peralada, perquè es donava el cas que, tant la pubilla
com l’hereu de l’Empordà 2014, Èlia Cabello i Marc Clos, són
peraladencs.
Un jurat format per delegats de diferents municipis de la comarca,
del Consell Comarcal i del Pubillatge de Títol Nacional, va escollir els
nous representants del pubillatge de l’Alt Empordà. Els candidats, de
Cadaqués, Figueres, Llançà, Peralada, Portbou i Vilatenim, hagueren
de superar tot un seguit de proves que es passaren al llarg de tot el
matí, per tal d’arribar a la decisió final. La proclamació va tenir lloc a
la Plaça Gran, a les set de la tarda, després de l’espectacle del Grup
de Bastoners Els Picots del Fluvià. El representant de Peralada, Ferran
Capallera, fou elegit Hereu de l’Alt Empordà 2015.

43è. Aplec de la Sardana
Un any més va tenir lloc a Peralada el tradicional aplec de sardanes
dins els jardins del Castell. En la 43a. edició es va comptar amb
l’actuació de les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove,
que van fer ballar un bon nombre d’assistents. Enguany el cartell
de l’Aplec ha estat elaborat per l’artista Josep Sanllehy. Es comenta
la poca afluència de públic, sobretot al matí. Es planteja si seria
bo deixar de fer l’aplec, per fer simplement una tarda de sardanes.
S’agraeix a l’Associació de Jubilats i Accidentats de Peralada la seva
col·laboració en l’organització de l’Aplec.

Homenatge a la gent gran
Enguany, després d’una proposta per part de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i de diversos veïns, i d’exposar-ho a l’Associació de
Jubilats i Accidentats de Peralada i Vilanova (AJAPV), es va creure
convenient traslladar l’acte d’homenatge a la gent gran del dia 11 al
dia 13 de setembre, per no solapar-ho amb d’altres actes de la Diada
Nacional de Catalunya. En el dinar homenatge es van homenatjar
set veïns que havien fet els 90 anys, fent-los entrega de la placa
commemorativa, com també d’una planta.
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—“Racons i mirades de la Peralada antiga” (del 4 al 26 de juliol).
Exposició col·lectiva dels artistes locals. Tal com es va exposar l’any
passat, els artistes locals decidien canviar el format de la Mostra
d’Art per una exposició col·lectiva a la Sala Miquel Mateu, amb la
finalitat de fer activitats paral·leles per promocionar i completar
la Mostra. Aquestes activitats paral·leles foren una conferència
d’art medieval i la projecció de la pel·lícula Campanades a mitjanit.
D’aquest manera, l’exposició es va poder contemplar cada dia de 10
hores a 20 hores, el mateix horari d’obertura del Museu de la Vila, on
tots els visitants també hi tenien accés.
—Miquel Ruiz Avilés (del 30 de juliol all 31 d’agost). Una de les
exposicions itinerants de la Diputació de Girona. La mostra és un
testimoni gràfic que recull la trajectòria de Miquel Ruiz, considerat
un dels referents del fotoperiodisme a les comarques gironines.

Trobada d’Instagramers
El Patronat de Turisme Costa Brava, l’Associació Empordà Turisme
i el Festival Castell de Peralada van organitzar la trobada temàtica
d’Instagramers #InstaMúsicFestival a Peralada amb una vuitantena
participants, el passat 18 de juliol. La Trobada va consistir en un
berenar de rebuda dels concursants al Cotton Club del Parc del
Castell, una visita guiada pel municipi i després, pel seu compte,
podien assistir al concert del Festival, fent fotografies amb els
seus telèfons i penjant-les a la xarxa amb diferents etiquetes
(#instamusicfestival i #inCostaBrava). En total es van publicar
més d’un miler d’imatges de la vila i d’altres festivals a la xarxa, la
qual cosa representa una important repercussió de cara a donar-la
a conèixer. Cal dir que la foto escollida com a guanyadora és una
fotografia del nostre municipi.

Concerts de guitarra clàssica
La capella de Sant Sebastià de Peralada i l’església de Santa Eulàlia
de Vilanova de la Muga acolliren aquest estiu un concert de guitarra
clàssica a càrrec del músic matadeperenc Tono Blasi. La proposta
va venir del mateix artista, d’actuar gratuïtament per donar-se
a conèixer, amb un repertori que es basà en l’anomenada música
clàssica popular, peces molt conegudes i que foren fàcilment
reconeixibles pel públic, motiu pel qual els assistents als concerts
passaren una estona molt agradable. Tot i que l’espai és molt maco,
cal dir que l’ermita de Sant Sebastià no fou el més òptim, per la calor
que feia en l’espai; es té en compte per a properes ocasions de fer-ho
en un altre espai o, si és en aquest, fer-ho en temporada no estival.
A banda de les activitats culturals dutes a terme, al claustre de Sant
Domènec s’hi han celebrat dos casaments durant el període estival.
Un d’ells, veïns del poble i l’altre veïns de fora de Peralada.
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3. Balanç Any Muntaner (període abril - setembre 2015)

Conferència Antoni Riera (6 de juny)

Per tal de donar continuïtat als actes previstos en el calendari de
commemoracions de l’Any Muntaner, s’ha seguit el programa
d’actuacions que havia previst i publicat la Generalitat de Catalunya
(Presidència) i s’ha anat efectuant d’acord amb el pressupost
establert, intentant minimitzar costos i executar amb la màxima
eficiència.

El dissabte dia 6 el doctor Antoni Riera, catedràtic de la Universitat
de Barcelona, va donar la conferència “La projecció de Catalunya a
l’edat mitjana, el paper dels consolats d’ultramar”. Hi van assistir una
vintena de persones. L’acte es va endarrerir i va durar una hora. La
despesa, entre la conferència i el desplaçament, va ser de 245 euros.

També es fa esment que a data d’avui la subvenció nominativa
de 17.000 euros de la Diputació s’ha concedit però està en fase
d’exposició pública.
D’altra banda, s’han anat incorporant en la memòria actes en els
quals s’ha assistit o s’ha pogut donar suport en relació.

Crònica de xocolata (5 de d’abril)
El diumenge de Pasqua, la Pastisseria Òpera El Castell va obsequiar
l’Ajuntament de Peralada amb una mona amb motiu de la
commemoració del 750 aniversari del naixement a la vila del cronista
medieval Ramon Muntaner. Salvador Muñoz, el reconegut pastisser,
va fer el lliurament al batlle de Peralada, Pere Torrent, de la seva
última creació artesanal, una figura de grans dimensions del llibre de
la Crònica de Ramon Muntaner. La Mona de Pasqua s’ha pogut veure
exposada en la pastisseria de l’autor, durant tota la Setmana Santa,
amb una gran admiració per part dels clients.
Al Parlament per Sant Jordi (22 d’abril)
El Parlament de Catalunya va dedicar l’onzena edició de Lletres al
Parlament, acte anual en què es llegeixen fragments de clàssics
catalans amb motiu de Sant Jordi, a la Crònica de Ramon Muntaner.
L’acte, presidit conjuntament per la presidenta del Parlament,
Núria de Gispert, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va
comptar amb les intervencions musical d’Arianna i Ferran Savall.
Van participar en la lectura, entre d’altres, Pere Torrent, alcalde de
Peralada; Carles Duarte, president del CoNCA, i Ramon Muntaner,
músic i director de l’SGAE a Catalunya i Balears. A l’acte també hi
assistiren un bon grup de veïns i veïnes, que a banda de gaudir de
les lectures, feren una visita i dinaren en el Parlament. La despesa de
l’autocar va ser de 462 euros.

Marató literària lectura Crònica Ramon Muntaner (24 d’abril)
Assistència per part de la regidora de Cultura, senyora Ana M. Poch
Pujol, a la marató literària organitzada pel Consell Comarcal i el
Consorci de Normalització Lingüística.

Congrés internacional “Ramon Muntaner: fets, dits i veres veritats
(1265-2015)” (10, 11 i 12 de juny)
El grup de recerca de literatura medieval de l’Institut de Llengua i
Literatura Catalanes de la Universitat de Girona va organitzar entre
els dies 10 i 12 de juny del 2015 el congrés internacional dedicat a
la vida i l’obra de Ramon Muntaner i el seu temps. El congrés va
tenir lloc al Centre Cultural Sant Domènec de Peralada i a la Facultat
de Lletres de la Universitat de Girona. En aquest cas, només es va
col·laborar amb l’activitat, en l’organització de l’acte i no en la difusió
ni recolzament econòmic.
Tot ho va pagar la UdG.
Es va assistir als actes (conferència i concert) a Girona (claustre de
la Universitat).

Excursió a Sant Quirze de Colera (14 de juny)
Dins el calendari de commemoracions es va portar a terme aquesta
sortida organitzada conjuntament amb el CEP. Hi va haver un grup
que varen anar amb bicicleta (sortida des la plaça Gran i, altres, en
cotxe). Es va preparar la logística del dinar (80 cadires i taules).
L’Ajuntament es va fer càrrec del dinar, encarregat a l’empresa Arròs
i Fideus, amb un cost de 599 euros, i del desplaçament (70 euros); hi
assistiren 50 persones, que van pagar 9,50 euros pel menú (el tiquet
es va vendre durant una setmana al CTC Sant Domènec).
Els ajuntaments de Rabós i Garriguella també hi varen participar,
amb una assistència de 20 persones (entre elles, les alcaldesses).
El Patronat de Sant Quirze va oferir la visita comentada al monestir i
es va dinar en l’interior de la Basílica.

Presentació de la monografia de Peralada ( 19 de juny)
Acte organitzat conjuntament amb la Diputació de Girona. L’autora
del llibre ha estat Inés Padrosa Gorgot.

Presentació de la Crònica i conferència Aguilar (20 de juny)
Menús Ramon Muntaner al Castell de Peralada
Estem a l’espera dels raports (saber quants s’han fet). Hi ha canvis
en el menú (pel canvi d’estació), i es farà fins al març de 2016.

Conferència Josep Maria Gironella (28 març)

Acte organitzat conjuntament amb l’Institut d’Estudis Catalans, va
comptar amb la presència del doctor Hauf i l’autor de l’estudi de la
Crònica. Els costos van ser de 150 euros, per 2 habitacions a l’Hotel
la Font; 64,08 euros de les dietes dels conferenciants (Serveis
Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada), i 415 euros per la
compra d’exemplars de la Crònica a l’Institut d’Estudis Catalans.

“Viure en una vila baixmedieval. Peralada 1285-1348”. Es va fer a la
Sala Miquel Mateu amb assistència d’una cinquantena de persones.
Es va portar a terme al migdia. Va tenir un cost de 162 euros.
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Presentació ruta literària Ramon Muntaner (21 de juny)

Presentació gegant (14 d’agost, plaça Gran)

Presentació a càrrec de la Càtedra M. Àngels Anglada i exposició del
que ha suposat elaborar la ruta literària. Es va portar a terme la primera
ruta literària amb una assistència d’unes vint persones. Despeses: ruta
literària, 2.020,70 euros; impressió llibret, 2.514,35 euros.

El cost total de la confecció del gegant ha estat de 5.097 euros.

En aquests darrers actes, hi va haver una despesa 176,70 euros pel
cava i el pica-pica que es va servir a tots els assistents en finalitzar
les ponències (Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada).

També ha estat present en l’acte d’entrega del premi Ramon
Muntaner de la Fundació Prudenci Bertrana.

Assistència a les conferències de Lola Badia, Josep Maria Gironella
i Steffano Cingolani a Castelló d’Empúries (10 i 12 de setembre)
Dins de la programació Terra de Trobadors es va poder assistir a
aquestes conferències que s’havien consensuat durant el mes de
febrer amb el tècnic de Castelló d’Empúries.

Visites guiades
En el projecte de l’Any Muntaner es van preveure les següents visites
per tal de dinamitzar el patrimoni de Peralada i es va procedir en
la concessió, mitjançant el Decret d’Alcaldia 87/2015: “La Peralada
Medieval”, “Ruta Literària Ramon Muntaner”, “Visita i Taller
d’Escriptura medieval per al públic familiar” i la visita teatralitzada
nocturna “Les Llegendes de la Crònica”.
La despesa del projecte didàctic va ser de 3.690,50 euros.
L’Ajuntament ha satisfet a l’empresa adjudicatària les despeses
següents: s’han pagat 469 euros, per 5 visites Escola; 120 euros,
per visita bloggers; 120 euros - 15/06/15; 120 euros – 21/06/15 –
presentació Ruta; 120,00 euros - 07/07/15 – Espais Escrits.
En resten dues a satisfer per part de l’ajuntament d’acord amb la
resolució anteriorment esmentada (ja estan previstes en el nostre
calendari: Festa Major de Sant Martí i Acte ed. Espai Despuig, 14/11)

En preparació
- Exposició itinerant preparada per la Institució Lletres Catalanes i el
MHC ( 7 de novembre).
- Inauguració dins la Festa Major: estan pendent de confirmar els
doctors Xavier Renedo i Josep Maria Gironella i la proposta de
lectura de la senyora Laura Borràs. Seria una conferència dins acte
inaugural (amb l’Institut Estudis Empordanesos).
- Tòtem indicatiu de la ubicació de la casa de Ramon Muntaner.
- Pedra amb inscripció Què us diré?.
- Taula rodona dins la IX edició de l’Espai Despuig, acte organitzat
per IRM i IEE.
- Concert de l’Escolania de Montserrat.
- Conferència a Girona (Fires i Festes de Sant Narcís).

Curs en línia de Ramon Muntaner, organitzat per la Universitat de
Girona (juliol)
Van fer curs, amb un cost totals de 130 euros, les treballadores
municipals Núria Oliva i Núria Comamala.

- Segell de numismàtica commemoratiu.
- Tenim proposta Auca.

4. Balanç Programa FEDER, Viure al Poble +
Curs d’estiu Espais Escrits (7 de juliol)
Ús de la Sala Miquel Mateu. La quota d’aquesta organització val
150€/any. La despesa (compromís prèviament adquirit fou de la
Ruta Literària Ramon Muntaner 120€)

Inauguració de l’exposició “El temps dels almogàvers. La Crònica
de Ramon Muntaner” (23 de juliol, Museu d’Història de Catalunya,
Barcelona)
Hi van assistir, en representació de l’Ajuntament, l’alcalde Pere Torrent,
i els treballadors de Sant Domènec Miquel Brugat i Núria Oliva.

Concert “A propòsit de Muntaner” (31 de juliol, Sant Domènec)
La producció, que es va encarregar a RGB, va costar 3.630 euros.
Es va acordar la fitxa tècnica a l’empresa Joan Salleras, amb un cost
de 617,10 euros. El cost total fou de 4.247,10 euros. El resultat fou
d’un concert amb poca assistència. Cal remarcar que a l’hora prèvia
per al concert i durant seu desenvolupament hi va haver una forta
tempesta, amb pluja i vent.

CASA DE LA VILA

Peralada al Cor de l’Empordà, Pla de Turisme Sostenible i Accessible
és el nom del projecte que s’està portant a terme a Peralada
i que compte amb el cofinançament de la Unió Europea i la
Generalitat a través del fons FEDER de Catalunya 2007-2013 Eix 4
Desenvolupament Local i Urbà Viure al Poble Més.
Aquest projecte té per objectiu la millora de la competitivitat
turística de la vila de Peralada a partir d’una aposta decidida per
la sostenibilitat i l’accessibilitat, ambdues enteses d’una manera
integral i no només com a criteris d’acció puntuals, i està format per
diferents actuacions, moltes de les quals ja han estat finalitzades
o estan a punt d’acabar-se, com són les obres a Sant Domènec
d’habilitació dels accessos, de pavimentació de la terrassa, de
consolidació i presentació restes arqueològiques o de la botigaexposició “Peralada al Cor de l’Empordà”.
El Projecte de senyalització, el portal turístic visitaperalada.com
i el Programa visita multimèdia per a Iphone i Android també han
estat finalitzats i estan operatius. Les obres d’urbanització del carrer
Hospital s’estan portant a terme actualment, igual com el Projecte
d’implementació del Pla de comunicació. Tot el projecte ha d’estar
finalitzat a finals d’aquest any.
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Durant aquest període s’han estat executant, dins l’àmbit de treball
del personal de Sant Domènec les gestions corresponents a:

Dissabte, 7 de novembre

1. Obres a Sant Domènec d’habilitació dels accessos, de pavimentació
de la terrassa, de consolidació i presentació restes arqueològiques
i botiga-exposició: canvis de peces de les sales, devolució peces
senyor Enric Serra Planas.

11.30 h Descoberta placa Any Muntaner + ruta literària (a concretar)

2. Programa visita multimèdia per a Iphone i Android: preparació de
continguts per l’execució
3 . Pla de comunicació.

10.00 h Activitat Centre Excursionista Peralada (a concretar)
16.30 h País de Xauxa (animació infantil).
17.30 h Xocolatada per a la mainada.
19.00 h Elecció de la pubilla i de l’hereu de Peralada 2015.
00.00 h Concert Associació de Joves (a concretar)
Diumenge, 9 de novembre
11.00 h Ofici solemne, cantat per la Coral de Peralada.
11.30 h Balls de places, amb la Colla Gegantera de Peralada.

5. Mostra Gastronòmica 2015

12.30 h Concert a càrrec de l’Orquestra La Principal de La Bisbal.

La XXIV edició de la Mostra Gastronòmica té com a novetat la
creació d’una jornada destinada a les postres saludables, que tindrà
lloc el diumenge 11 al matí, i que ha estat endegada pel regidor
de Sanitat. L’acte consistirà en un tastets de postres saludables
per part de diferents pastissers, una conferència amb un ponent
encara per concretar, l’entrega de les plaques de reconeixements
als allotjaments que ofereixen fruita i postres saludables als seus
hostes, i un concert a càrrec del grup de pop local Crossing.

17.00 h Sardanes per l’Orquestra La Principal de La Bisbal.

L’altra activitat paral·lela a la Mostra, i per segon any consecutiu, seran
les Jornades Gastronòmiques del Platillo, a càrrec dels restaurants
de Peralada i Vilanova de la Muga que s’hi adhereixin, i que tindran
lloc del 10 al 31 d’octubre. Per a participar-hi, els restaurants hauran
de complir les mateixes bases que les jornades de l’any passat.
En referència a la Mostra Gastronòmica, s’han modificat les dates
d’entrega de receptes del participants a les bases, com també les
dates de venda de tiquets.
Cal escollir l’artista local que il·lustrarà les “M”, guardons que
s’entreguen als guanyadors i també, els obsequis que s’entregarà a
cada participant.

Tot el cap de setmana, inflables i atraccions.
El Butlletí està en marxa i sortirà per la Festa de Sant Martí.
8. Altres
Exposicions
El proper divendres 25 de setembre i fins al 31 d’octubre, a la sala
Miquel Mateu, es podrà contemplar l’exposició “Festival Castell
de Peralada en Dansa”, del fotògraf Josep Aznar, que aplega 42
fotografies. És un homenatge al 30è. aniversari del Festival, on es
mostren els espectacles, les companyies, els coreògrafs i els ballarins
més representatius, que han passat per l’escenari del Festival durant
aquests anys. Per incompatibilitat d’horaris, finalment des del mateix
Festival Castell de Peralada es decideix no fer l’acte d’inauguració de
l’exposició, programat pel divendres 25 de setembre.
Agraïment Pere Mir

La imatge del cartell ja s’ha encarregat a l’empresa Comoyoko, cartell
que també il·lustrarà les jornades gastronòmiques i els actes de les
postres saludables.

L’Ana M. Poch exposa que caldria agrair al senyor Pere Mir el
temps i la dedicació que ha esmerçat en el compliment de la tasca
voluntàriament contreta, durant tants anys, com a membre del
Consell d’Administració de Sant Domènec.

6. Programa activitats tardor-hivern 2015-2016

5.2 Àrea de Medi Ambient, Serveis i Promoció Econòmica

Des de Sant Domènec, s’ha preparat un trimestres més, el nou
programa d’activitats per aquesta tardor-hivern 2015-2016. Un
ampli programa amb moltes propostes noves, com chi kung (tècnica
oriental: ment- respiració- exercici físic), zumba junior, scrapbooking,
teatre o taller d’escriptura creativa, i d’altres activitats, cursos, tallers,
clubs esportius, o activitats dirigides en els diversos equipaments
municipals. El programa en format imprès, ens arribarà aquesta
setmana; mentrestant, des del passat divendres, ja està penjat a la
web municipal i és pot consultar a totes les xarxes socials.

El senyor Joan Itxart Romagosa, regidor d’aquesta àrea, informa que:

7. Festa Major de Sant Martí 2015
El dinamitzador cultural exposa els actes que s’estan organitzant,
amb diferents entitats, els quals conformaran la Festa Major 2015.
Divendres, 6 de novembre
19.30 h Pregó (pendent, Laura Borràs, presidenta Institució de les
Lletres Catalanes)
20.00 h Conferència i exposició Any Muntaner.
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19.30 h Ball de festa major Orquestra La Principal de La Bisbal.

Viles Florides
El Jurat del projecte Viles Florides 2015 es va reunir el passat dia
9 de setembre, format per professors universitaris, investigadors i
professionals del sector ornamental, ha atorgat a Peralada dues Flors
d’Honor. El regidor de Medi Ambient, va ser l’encarregat de recollir
aquest guardó. Al mateix temps, el Parc del Castell de Peralada ha
estat premiat com a millor Espai Públic Florit.
Viles Florides és una proposta molt estesa a França i d’altres
països d’Europa, que a casa nostre en divulga el projecte la CHOC
(Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya).
En el projecte es distingeixen aquelles iniciatives de l’àmbit públic
i privat on la flor i la planta ornamental són protagonistes, avalant
el reconeixement a la feina feta i a l’esforç en el manteniment i la
conservació d’espais emblemàtics. Viles Florides és un projecte
avalat per el Departament de Turisme de Catalunya i la Conselleria
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Gestió de residus

Àrea de Vilanova de la Muga

Es revisaran les actuals zones d’aportació, la seva ubicació i els tipus
de contenidors existents per tal d’adequar-los a la demanda actual i en
algunes d’elles es preveu fer-hi uns tancament per reduir, en la mesura
del possible, l’impacte visual. D’aquí a dos anys, segurament serà
obligatori recollir la matèria orgànica i necessitarem contenidors nous.

Obtenció d’una subvenció per l’adequació de l’enllumenat exterior

Vies Verdes
El Camí Natural de La Muga va ésser una iniciativa del, aleshores,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Actualment és responsabilitat del CCAE i els ajuntaments
col·laboren en el manteniment informant de les incidències i tenint
cura del manteniment de la neteja de les zones de picnic.

Amb data 17/09/2015 ha estat atorgada una subvenció per
l’adequació de l’enllumenat públic exterior de Vilanova de la Muga,
per import de 9.779,82 €, d’un total d’actuació de 25.276 €.
Aquesta actuació contempla el canvi de les làmpades
d’incandescència de vapor de mercuri, que per requisits legals s’han
d’anar substituint, dels carrers Eduard Pujol, Roses, Travessera de
Roses, Rossend Palmada, Major, Muga, Plaça Major i Carrer Castelló
per lluminàries tipus led.
El canvi permetrà adequar l’enllumenat a les exigències normatives,
a l’hora que comportarà un estalvi en consums energètics.

Col·locació de reg automàtic a la zona verda del passeig de dalt
5.3 Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Vilanova de la Muga
La senyora Lourdes Carreras Selva, regidora d’aquesta àrea, informa que:
Àrea d’Hisenda
Publicació a la web de les ordenances municipals
Aprofitant la posada en funcionament de la nova web municipal, s’ha
publicat dins l’apartat d’informació al contribuent les ordenances
fiscals i de preus públics, perquè estiguin a l’abast de tothom.

Regularització cadastral
El Ministeri d’Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, l’any
2012 va aprovar un Pla de regularització cadastral a tot l’estat
espanyol pel període 2013–2016. Aquest procediment ha estat
una manera d’actualitzar tota la informació cadastral a la realitat
física sense haver de tramitar expedients sancionadors a aquells
propietaris que no han declarat les modificacions cadastrals (obres
noves per ampliacions, reformes i rehabilitacions) fetes a les seves
finques dins el termini previst a aquest efecte.
Aquest procediment també preveu pel sòl rústic la determinació
d’un valor cadastral per aquelles construccions indispensables pel
desenvolupament de les explotacions agràries, ramaderes o forestals
(naus, granges, sitges, etc.).
Així doncs, el Ministeri inicia l’any 2013 els treballs d’inspecció a
tots els municipis de l’Estat Espanyol, que concretament a Peralada
comencen l’any 2014. Les alteracions cadastrals que s’han posat de
manifest arran d’aquestes inspeccions han estat comunicades als
titulars de les finques aquest passat mes de juliol.
L’Ajuntament de Peralada tenia únicament l’obligació legal d’actuar
com a col·laborador en la recepció de les al·legacions i de remetre al
Cadastre. Però, a més a més, ha posat els serveis tècnics a disposició
de les persones afectades per tal d’ajudar a consultar i comprendre
quin és el motiu de la regularització dels seus immobles.
Paral·lelament, a la web municipal s’ha incorporat informació
explicativa del dit procés, de com consultar els expedients a la seu
electrònica del Cadastre, i de la manera de procedir en cas d’haver
d’efectuar al·legacions per no estar conforme amb la proposta de
regularització.

CASA DE LA VILA

El passat mes de juny es va col·locar reg automàtic per aspersió a la
zona verda que hi ha al passeig de dalt. Aquesta actuació finalitzarà
amb la continuació d’un ramal de reg a la zona de la depuradora per
acabar-ne l’enjardinament .

Sega de marges de diferents camins
Coordinadament amb l’àrea d’agricultura s’ha efectuat durant el
passat mes de juliol la sega de marges de diferents camins del terme
de Vilanova de la Muga com ara la carretera de Vilatenim, camí de
les granges, camí del cementiri, camí del camp de futbol, camí de
l’abocador, camins del voltant de Can Macau, la carretera de Sant
Joan Sescloses al llarg de tot el seu traçat pel terme municipal i camí
de Can Gorgot entre d’altres.
Degut a un estiu més plujós del que és habitual s’ha repetit l’actuació
a les entrades del municipi, camí de les granges, camí del cementiri,
camí del camp de futbol i carretera de Vilatenim aquest mes de
setembre.
S’ha efectuat també la sega a ambdós costats del terraplè del camí
natural de la Muga just a la sortida del poble direcció Castelló
d’Empúries.

Arranjament de camins
Properament s’executarà l’arranjament d’alguns camins de Vilanova
aprofitant la subvenció que es té atorgada per a l’ús d’àrid reciclat per
part de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Inicialment
les actuacions estaven previstes en el camí del cementiri i camp de
futbol, però es sol·licitarà a la Junta de Residus de Catalunya un canvi
del projecte per poder arreglar el camí de mas Gorgot i el camí del
cementiri i que va del trencat del camp de futbol fins a la baixada
de Sant Joan Sescloses que es troben en més mal estat. S’actuarà
a la resta de camins del terme un transcorreguda l’època de pluges
de la tardor i abans no finalitzi l’any, encara que si en algun camí es
necessari alguna actuació prèvia o d’urgència també es durà a terme.
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Mas de les Torres

5.4 Àrea d’Agricultura i Sanitat

El passat mes de juny va tenir lloc una reunió amb els propietaris del
Mas de les Torres per parlar de l’estat de l’edificació, de l’enrunament
parcial de la torre i de la seva sol·licitud de llicència d’obres pel
desmuntatge i reconstrucció de la torre.

El senyor Joan Cros Ferraró, regidor d’aquesta àrea informa que:

Per part de l’ajuntament es va informar a la propietat que el
29/05/2015 s’havien convocat ajudes del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya per les obres de consolidació en immobles
situats a Catalunya i protegits en qualitat de Bens Culturals d’Interès
Nacional (BCIN), a les quals la propietat ens va informar que tenia
interès en acudir.
També ens varen informar de la seva intenció de procedir a la
consolidació de diferents cobertes del Mas.
El passat 18/09/2015 la Comissió de Cultura es va reunir i un cop
analitzada la proposta, ha emès informe favorable sobre el projecte en
qüestió, acordant aprovar per unanimitat la intervenció de desmuntatge
i reconstrucció de la torre del mas. Informe que és preceptiu per a
l’atorgament de llicència d’obres per part de l’Ajuntament.
Es seguirà el contacte amb la propietat per la bona fi de les obres i
reconstrucció de la torre.

Sol·licitud de reunió amb l’Agència Catalana de l’aigua per tractar
del tema de la neteja dels rius del municipi, i més concretament
del riu Muga
Es té concertada reunió pel proper dia 22/10/2015 amb el director
general de l’Agència Catalana de l’Aigua, senyor Agustí Vergés i amb
el director tècnic, senyor Àlex Roca, per tractar sobre el deficient estat
de manteniment de les lleres dels nostres rius, i més concretament
del riu Muga.
S’ha encarregat als serveis tècnics de l’Ajuntament una proposta
escrita que es presentarà a l’ACA per sol·licitar la neteja integral de la
llera del riu Muga que podria ésser finançat en la seva pràctica totalitat
amb l’aprofitament forestal.
Es farà incidència en l’estudi dels serveis tècnics, que la mateixa ACA
reconeix el mal estat de la llera del Muga en el seu Pla de gestió del
districte de Conca Fluvial de Catalunya pels anys 2016-2021 que es
troba a exposició pública.

Contracte de concessió per a l’explotació del bar del centre social
La Sala de Vilanova de la Muga
Per decret d’Alcaldia de 157/2015, de 19 de juny, s’ha prorrogat per una
durada de dos anys – fins a 21/06/2017 – el contracte per l’explotació
del bar del centre social La Sala de Vilanova de la Muga a la societat
civil privada Rodrimars, SCP, d’acord amb el Plec de clàusules que
regulen la concessió.

Àrea de Sanitat
• Des de l’àrea de salut de l’ajuntament de Peralada estem treballant
amb Dipsalut (organisme de salut publica de la diputació de Girona),
per a tornar a preparar un calendari de dinamitzacions del parc urbà de
salut instal·lat al centre sociosanitari, com també les dinamitzacions
de les xarxes d’itineraris saludables que es troben en la nostra població.
• Des de l’àrea de salut pública, Albera Salut i l’Ajuntament de Peralada
s’organitzarà la jornada de postres cardiosaludables el dia 11 d’octubre
a les 12 del migdia, amb el títol “Fruita, aquí sí”.
• Un any més l’Ajuntament ha demanat una subvenció per fer front
a les despeses del control de plagues, per un import a sol·licitar de
6.308,65 €.
• Escorxador. S’ha renovat fins al 2020 la fitxa d’acceptació dels
residus per a la gestió correcta de les MER (material específic de risc).
• Taller de memòria. Taller organitzat per l’Àrea de Benestar Social
del Consell Comarcal i amb el suport també del nostre Ajuntament ,
l’objectiu és treballar diferents tècniques per mantenir la ment activa,
amb persones grans. Aquesta temporada s’ha ampliat el curs, oferintlo també a Vilanova de la Muga. L’activitat és gratuïta, subvencionada
per l’Ajuntament, s’iniciarà aquest proper 1 d’octubre i també compatrà
de 12 sessions programades setmanalment. Inici: dijous 1 d’octubre.
Horari: de 16.45 a 17.45 hores a Peralada, al centre sociosanitari; de 18
a 19 hores, a Vilanova de la Muga, a can Sala.

Àrea d’Agricultura
• La Diputació de Girona concedeix una subvenció de 2.308,85 euros
per a la sega de marges de camins rurals per a la prevenció d’incendis
en 21 km.
• El proper dia 29 de setembre tindrà lloc al saló de plens de la
Diputació de Girona l’assemblea general del consorci de les vies
verdes de Girona, la qual hi assistiré com a regidor.
• S’han arranjat els camins de les vinyes de Cormes, des del camí
asfaltat de tocar Mollet fins el camí que va a Morassac.
• S’han desbrossat els camins asfaltats de Peralada a Cabanes, del
Mas Pi fins al terme de Vilabertran, del trencant del mas Llavanera fins
al mas Molí, el del veïnat Olives fins a la carretera de Sant Climent, el
del Pixamill i el del pont d’Orlina fins el mas de Naldes.
• Començarem els propers mesos a netejar els recs madrals de
Peralada i Vilanova de la Muga.

Mancomunitat Intermunicipal del Servei de Control del Mosquit de
la Badia de Roses i del Baix Ter
S’han iniciat contactes amb la Mancomunitat Intermunicipal del
Servei de Control de la Badia de Roses i del Baix Ter per tal d’entrarhi a formar part per l’exercici 2016 i beneficiar-nos dels serveis que
s’ofereixen en el tractament de les plagues de mosquits, tant en el
medi rural com urbà.
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5.5 Àrea de Governació, Joventut, Turisme
i Benestar Social
La senyora Mònica Lladó Descamps, regidora d’aquesta àrea informa que:
Àrea de Benestar Social
Des de l’àrea de Benestar entre d’altres coses, continuem treballant
per donar resposta a totes les necessitats del col·lectiu de les
persones grans de Peralada i Vilanova de la Muga,
en aquest
sentit seguirem amb la mateixa dinàmica, oferint cursos, tallers i
xerrades de diferents tipologies, que al llarg d’aquests anys ens han
demostrat ser molt positius.
Així mateix doncs, a dia d’avui ja en tenim alguns d’iniciats i d’altres
que ho faran el proper mes d’octubre, com són: el grup de suport a
familiars cuidadors de persones dependents;
aquest curs està organitzat per l’àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal i el Centre d’Atenció Primària Albera Salut amb el suport
del nostre Ajuntament, l’objectiu d’aquest espai formatiu és d’oferir
el màxim suport i informació als familiars que tenen al seu càrrec
persones grans i/o amb malalties de llarga durada o cròniques, i així
alleugerir el màxim possible les dificultats que comporta atendre una
persona amb aquests tipus de dependència i aprendre també, noves
estratègies d’afrontament de les diferents situacions que es poden
produir amb aquest casos. Aquest curs s’inicia el proper dimarts 6
d’octubre i compte amb 12 sessions programades setmanalment.

Gimnàstica de manteniment per la Gent Gran
Seguim també programant aquest activitat pensada específicament
per a la gent gran, on el principal objectiu és fomentar la pràctica
d’exercici físic com a hàbit saludable, mantenint i millorant les
capacitats físiques, i minimitzar així els riscos de patir lesions al sistema
muscoesquelètic i promoure un envelliment més òptim i saludable.
Aquesta activitat es realitza també a Peralada i a Vilanova de la Muga.
L’activitat és gratuïta, subvencionada per l’Ajuntament. l’Activitat
s’inicià a principis de setembre amb una periodicitat setmanal.
Paral·lelament amb totes aquestes activitats també s’aniran
programant diferents xerrades adreçades a les persones grans,
amb l’objectiu d’apropar-los informació i coneixements útils sobre
temes bàsics de seguretat en diferents àmbits, com salut, consum i
seguretat ciutadana, per tal de sensibilitzar-los sobre les qüestions
més indispensables a tenir en compte.
I per últim també continuarem treballant molt estretament amb els
serveis socials, per ajudar a detectar i donar resposta a mida que
es pugui a totes aquelles persones sensibles a necessitar-la en un
moment donat.

Àrea de Governació
Encetem aquesta nova etapa amb tres projectes principals.
• Primer és articular un reglament pel cos de vigilants municipals
a fi d’establir clarament la regulació del servei de vigilants pel que
fa a la seva denominació, funcions, organització, formació, règim
estatutari i les formes de col·laboració i cooperació amb els cossos
de seguretat.
• Segon és establir amb el màxim consens possible de totes les
persones afectades, un pla de mobilitat de tot el poble i en especial
de totes aquelles zones susceptibles de patir problemes tant siguin
d’aparcament com de perillositat per al vianant o de qualsevol
tipologia.
• Tercer, és la creació d’una nova ordenança de civisme centrada en
les diferents problemàtiques del nostre municipi, que ens comporten
certa incomoditat i malestar, com poden ser els excrements
d’animals de companya a la via pública, sorolls, horaris per treure
les deixalles, etc.
Aquestes tres fites centraran el gruix de feina de cara aquests
propers anys, sense deixar de costat tot allò que pugui anar sorgint
en el dia a dia.
Amb aquests escassos 3 mesos que portem treballant, i pel que
fa al servei de vigilants, s’ha prioritzat la proximitat vers al ciutadà,
implantant les rondes rutinàries pel poble caminant, i només agafant
el cotxe per anar a fer el servei de vigilància als camins i disseminats.
Estem segurs que amb aquesta actuació assolirem una millor
proximitat, confiança i complicitat entre els nostres agents i les
persones. Així mateix també, els mateixos agents tindran un millor
control d’aparcaments i de totes les possibles incidències que es
puguin produir tant a Peralada com a Vilanova i tenir així una major
capacitat de reacció per solucionar-les amb la màxima celeritat que
ens sigui possible.
Aquest estiu, com de tots ja és coneixedor, hem tingut el servei de
vigilants sota mínims ja que dues de les tres persones que componen
aquesta plantilla han presentat la baixa mèdica; això ens ha obligat
ha reduir significativament els horaris de servei i, per tant, ens ha
impossibilitat d’assolir els objectius de servei traçats. És per aquest
motiu que, tal i com ha dit el senyor alcalde, també és crearà una
borsa de treball per aquest servei, a fi que no ens tornem a trobar
amb una situació com la que se’ns ha presentat aquest estiu. Aprofito
l’avinentesa per agrair enormement la implicació i resposta vers
aquesta situació de l’agent senyor Jaume Albreda Marchal, el seu
sentit de la responsabilitat amb el poble i la seva gent han fet que
aquesta situació fos el menys traumàtica possible. Gràcies, Jaume.

Àrea de Joventut
Centre de Dia
Continuem treballant per aconseguir la seva posada en
funcionament. En aquest sentit comptem amb el compromís del
Departament de Benestar amb la vinculació de places un cop estigui
obert, i per altra banda, dir-vos també que a principis d’estiu es va
mantenir una entrevista amb una empresa interessada en l’obertura
del centre i d’altres empreses també han demostrat un possible
interès; hi ha temes al respecte que s’han d’estudiar a fons ja que
tenim la responsabilitat de garantir que quan finalment es pugui
obrir el centre, sigui amb totes les garanties. També és cert que no
s’ha disposat de temps per anar més enllà.
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Vist que els darrers anys, amb totes les diverses actuacions que s’han
anat fent, hem detectat la dificultat per arribar a totes les franges
d’edat, iniciem aquesta nova etapa canviant l’estratègia d’actuació.
Així, doncs, ens hem assessorat novament amb Departament de
Joventut del Consell Comarcal i estem treballant per recuperar la
figura del tècnic de joventut compartit, que tindrà com a objectiu
l’assessorament i recolzament en tots aquells aspectes relacionats
amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint
diagnòstics i elaborant i col·laborant amb projectes i programes
juvenils necessaris per arribar a tots els segments d’edat.
El Ple resta assabentat.
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SISÈ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014.
“Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb
tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte en data 19
de maig de 2015, i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes
emès en data 9 de juny de 2015.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en el
certificat de Secretaria de data 14 de juliol de 2015.
Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014, integrat pel
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la
Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Ates que en data 17 de setembre de 2015 la directora general de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va signar la
Proposta de resolució de concessió d’una subvenció per a l’execució
del projecte per a la prevenció de la contaminació lumínica per
import de 9.779,82 euros.
Vist que en aquest exercici 2015 no executarà el projecte d’instal·lació
de la Nova xarxa wifi de Peralada, Vilanova i Golf per import de
10.000 euros.
Atès que les contractacions de la Botiga exposició Peralada al cor
de l’Empordà, lmplementació Pla de comunicació Peralada al cor
de l’Empordà i el Programa visita multimèdia, s’han adjudicat per
un import inferior a import de licitació, és per això que aquestes
aplicacions pressupostàries es poden reduir per proporcionalment
per l’import no subvencionat.
Així mateix l’Ajuntament va preveure un Fons de contingència en el
pressupost de despeses de l’exercici 2015.
És per aquest motiu es considera oportú habilitar crèdit a l’aplicació
pressupostària 3.165 61900 per les despeses d’adequació de
l’enllumenat exterior de Vilanova de la Muga, per import de
25.276,90 euros, que es finançarà amb el compromís d’ingrés de la
subvenció esmentada, i amb minoració de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries de despeses.
Es per la qual cosa, que es proposa la següent modificació
pressupostària:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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

SETÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 7A. DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.
“Antecedents de fet:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 22 de setembre de 2015.
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 2015.
D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la transferència de crèdit i crèdit
extraordinari finançat amb minoració de crèdit de despeses i majors
ingressos modificació pressupostària número 07/2015. (Exp 245/2015)
del pressupost de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

Vista la Memòria valorada de les actuacions subvencionades per
a l’adequació de l’enllumenat exterior de Vilanova de la Muga
elaborada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
d’actuació de 25.276,90 euros.
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXP. 245/2015 (7a. MC)
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: habilitació de crèdit
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

165

61900

Adequació enllumenat exterior Vilanova de la Muga

0,00

25.276,90

25.276,90

25.276,90
Pressupost de despeses: minoració de crèdit
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

929

50000

Fons de Contingència

72.533,94

-292,12

72.241,82

1

491

64100

Nova xarxa WIFI Peralada, Vilanova i Golf

10.000,00

-10.000,00

0,00

1

333

62200

Botiga exposició Peralada al cor de l’Empordà

59.000,00

-2.086,72

56.913,28

1

432

64000

Implementació Pla de comun-Peralada al cor de l’Empordà

82.600,00

-1.879,24

80.720,76

1

330

64002

Programa visita multimèdia

35.400,00

-1.239,00

34.161,00

-15.497,08
Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

75081

Subv. Generalitat-Il·luminació exterior

0,00

9.779,82

9.779,82

Total modificació d’ingressos

0,00

9.779,82

9.779,82

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXP. 245/2015 (7a. MC)
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: habilitació de crèdit
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

165

61900

Adequació enllumenat exterior Vilanova de la Muga

0,00

25.276,90

25.276,90

25.276,90
Pressupost de despeses: minoració de crèdit
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

929

50000

Fons de Contingència

72.533,94

-292,12

72.241,82

1

491

64100

Nova xarxa WIFI Peralada, Vilanova i Golf

10.000,00

-10.000,00

0,00

1

333

62200

Botiga exposició Peralada al cor de l’Empordà

59.000,00

-2.086,72

56.913,28

1

432

64000

Implementació Pla de comun-Peralada al cor de l’Empordà

82.600,00

-1.879,24

80.720,76

1

330

64002

Programa visita multimèdia

35.400,00

-1.239,00

34.161,00

-15.497,08
Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

75081

Subv. Generalitat-Il·luminació exterior

0,00

9.779,82

9.779,82

Total modificació d’ingressos

0,00

9.779,82

9.779,82
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Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

75081

Subv. Generalitat-Il·luminació exterior

0,00

9.779,82

9.779,82

Total modificació d’ingressos

0,00

9.779,82

9.779,82

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.”
Pren la paraula l’Alcalde-President per exposar que quan es va
aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2015 es va
preveure una despesa d’inversió de 10.000 euros per a instal·lar una
nova xarxa Wifi a Peralada, Vilanova i Golf, i atès que una empresa
privada vol posar fibra òptica al Golf, i la mateixa donaria cobertura
al Golf i Vilanova de la Muga, és per aquesta raó, que el crèdit previst
en el pressupost es pot transferir per l’adequació de l’enllumenat
exterior de Vilanova de la Muga.
Es debat sobre diversos aspectes tècnics del projecte.
El senyor Enric Serra Planas pregunta si aquest projecte que
executarà l’empresa privada té algun cost per l’Ajuntament.
El senyor Joan Planas Portell manifesta que votarà en contra
d’aquesta proposta perquè no li sembla bé fer una botiga al Centre
de Turisme Cultural Sant Domènec.
La senyora Lourdes Carreras Selva li aclareix que el que implica la
present modificació pressupostària és habilitar crèdit, minorant el
de la botiga, per poder canviar l’enllumenat públic per un de més
eficient a Vilanova de la Muga.
El senyor Joan Planas Portell manifesta que amb l’aclariment votarà a favor.
L’Alcalde-President li respon que no en tindrà.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació.

VUITÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A
L’APROVACIÓ DE CONVENIS AMB EL PATRONAT DE
TURISME COSTA BRAVA GIRONA
“Antecedents de fet:
El Patronat de Turisme Costa Brava va crear al juny de 2014 el
Club de Màrqueting de Cultura i Identitat, un club que té com a
finalitat principal estructurar, promocionar, difondre i posicionar
l’oferta cultural de la demarcació de Girona, mitjançant la realització
d’accions conjuntes entre el sector públic i privat.
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El Club de Màrqueting de Cultura i Identitat pretén ser una eina que
realci el patrimoni cultural tangible i intangible de la demarcació i les
seves possibilitats turístiques, tot afavorint l’estructuració de l’oferta,
la promoció conjunta i la comercialització als mercats emissors.
L’Ajuntament de Peralada té la voluntat de formar part d’aquest Club,
per tal d’augmentar la difusió del patrimoni cultural i les activitats
culturals que es realitzin al municipi.
La quota anual de l’exercici 2015 per tenir la condició de membre
del Club de Màrqueting Cultura i Identitat és de 411,40 euros
(IVA Inclòs), atès que l’Ajuntament de Peralada forma part, com a
membre, de dos clubs del Patronat, per tant gaudeix d’un 15% de
descompte de la quota anual general (484,00 € IVA Inclòs).
Així mateix l’Associació Promoció d’Esdeveniment Girona del
Patronat Turisme Costa Brava té com a objectius promocionar i
difondre l’oferta congressual, lúdico-turística d’espais singulars i de
centres congressuals dels municipis de la demarcació de Girona, i és
voluntat de l’Ajuntament de Peralada formar-ne part com a membre
al Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB).
La quota d’ingrés al CBGCB que es paga un sol cop és de 272,25
euros (IVA inclòs) i la quota anual de l’exercici 2015 per formar part
del CBGCB és de 462,83 euros (IVA inclòs), atès que l’Ajuntament
de Peralada forma part, com a membre, de dos clubs del Patronat,
per tant gaudeix d’un 15% de descompte de la quota anual general
(544,50 € IVA Inclòs).
Vist el contingut literal dels Convenis per ser membres dels Clubs de
Màrqueting de Cultura i Identitat i Costa Brava Girona Convention
Bureau, que consten en l’expedient.
És per tot això que l’Alcalde-President de la Corporació proposa al
Ple de la Corporació l’adopació dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada al Club
Màrqueting de Cultura i Identitat, i al Club Costa Brava Girona
Convention Bureau.
Segon.- Aprovar la minuta de convenis entre l’Ajuntament de Peralada
i el Patronat de Turisme per a ser membres dels clubs de Màrqueting
de Cultura i Identitat i Costa Brava Girona Convention Bureau
Tercer.- Facultar el President de l’Ajuntament de Peralada per a la
signatura dels convenis i demés tràmits que foren menester.
Quart.- Aprovar la despesa de 411,40 euros (IVA Inclòs) corresponent
a la quota anual de l’exercici 2015 per tenir la condició de membre
del Club de Màrqueting Cultura i Identitat, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2.432.46602 del pressupost vigent de la Corporació.
Cinquè.- Aprovar la despesa de 272,25 euros (IVA inclòs) com a
quota d’ingrés del Club Costa Brava Girona Convention Bureau,
i 462,83 euros (IVA inclòs) com a quota anual de l’exercici 2015
per formar part del CBGCB amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2.432.46602 del pressupost vigent de la Corporació.
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Sisè.- El pagament d’aquestes quotes tant d’ingrès com anuals
quedaran condicionades a la prèvia presentació de les factures
corresponents.
Setè.- Notificar l’adopció dels presents acords al Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineus de Girona, als efectes oportuns.”
Pren la paraula l’Alcalde-President per explicar la proposta i fer
constar que aquestes adhesions es fan per tenir més visibilitat
turística.
La senyora Maria José Romero Madrid pregunta perquè és important
formar-ne part.
L’Alcalde-President li respon que si l’Ajuntament en forma part, es pot
adherir a totes les accions que duu a terme el Patronat Turisme Costa
Brava. Així mateix, exposa que li demanarà a la tècnica municipal
que li enumeri de quines accions s’ha beneficiat l’Ajuntament pel fet
de formar-ne part.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació.

NOVÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS EN EL
PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS DEL FEDER DE
CATALUNYA 2007-2013. EIX 4 DESENVOLUPAMENT
LOCAL I URBÀ. VIURE AL POBLE MÉS “PERALADA, AL
COR DE L’EMPORDÀ. PLA DE TURISME SOSTENIBLE I
ACCESSIBLE” (EXP. NÚM. 200/2011)
“En data 1 de desembre de 2011, al DOGC núm. 6017 la Direcció
General d’Administració Local, Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va publicar
la resolució GRI/2798/2011, de 24 de novembre, sobre la selecció
d’operacions de municipis susceptibles de cofinançament del
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i
urbà), mitjançant el programa Viure al Poble Més, on consta que
l’Ajuntament de Peralada que ha estat beneficiari d’un ajut per
portar a terme el projecte “Peralada, al cor de l’Empordà. Pla de
turisme sostenible i accessible” (GO034782) amb una despesa
subvencionable de 643.095,50 euros, i una taxa de cofinançament
del 50%, i en conseqüència una contribució europea de 321.547,75
euros. A més, s’ha resolt un ajut complementari de 96.464,33 euros,
corresponent al 15% de la despesa subvencionable, concedit pel
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Atès que en data 30 de desembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament
va acordar acceptar la subvenció de 321.547,75 euros del FEDER
2007-2013 més l’ajut complementari de 96.464,33 euros i es va
trametre a la Direcció General d’Administració Local l’annex II que
recollia les actuacions subvencionables i el pressupost detallat de
les operacions a realitzar.
Atès que les diverses actuacions que integren el projecte “Peralada,
al cor de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible” s’han
aconseguit adjudicar amb una considerable baixa i estalvi econòmic
per l’Ajuntament, és per aquest motiu que el cost definitiu que es
preveu que tingui l’execució de tot el projecte Peralada, al cor de
l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible”, sigui d’un total de
561.771,70 euros, és a dir, 81.323,80 euros menys dels pressupostats
inicialment.
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Per tot això exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Peralada
l’adopció dels següents
acords:
Primer. Modificar el pressupost detallat del projecte i les actuacions
“Peralada, al cor de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible”
de conformitat amb els informes justificatius proposats quedant
configurat segons el quadre annex.
Segon. Modificar l’annex II amb el nou pressupost detallat i
notificar el present acord a la Direcció General d’Administració
Local, Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Atès que el pressupost global del projecte es veu reduït en
81.323,80, és per la qual cosa, que es renuncia parcialment a la
subvenció per un import de 40.661,90 euros, que correspon al 50%
del cofinançament europeu, i a l’import de 12.198,57 euros, que
correspon al 15% de cofinançament de la Generalitat de Catalunya,
de la part corresponent a la reducció del pressupost inicial.
Quart. Procedir a la devolució de la part de la subvenció que s’ha
renunciat, concretament 12.198,57 euros a la Generalitat de
Catalunya, ja que ens va ser ingressat en concepte de bestreta.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Direcció General
d’Administració per al seu coneixement i efectes.”
L’Alcalde-President explica la proposta i les diverses actuacions del
projecte “Peralada, al cor de l’Empordà”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació.

DESÈ. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A
LA MEDITERRÀNIA, PRESENTADA PER GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA.
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi
humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània,
arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han
creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades,
fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat
provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que
el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a
finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat
amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument
de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per
donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual
ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis
catalans.
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Davant de la situació actual i,
− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el
seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de
ser respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar
asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre
l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat
espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els
drets que aquest estatut preveu.
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis
catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els
plans d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que
treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el
municipi per acollir les persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre
la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa
local solidària.

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en
una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una
de rang superior.

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al
desenvolupament amb vocació transformadora.

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d’asil i només 28 places d’acollida.

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.

− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com
el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la
pau, els drets humans i el desenvolupament.
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius
municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades
a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre
de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una
vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
- Assistència en les rutes de fugida

Per tot això, des de l’Ajuntament de Peralada es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
- Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la
gestió descentralitzada.
- Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de
l’atenció a aquest col·lectiu.
- Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període
d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la
vulnerabilitat de cada persona.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de
la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció
Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014,
adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.

- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant
la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en
col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern
de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat espanyol.”
Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present moció per unanimitat dels
membres legals de la Corporació.
ONZÈ. ASSUMPTES URGENTS
No hi ha

- Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants
d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels
municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les
persones sol·licitants.
- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de
la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, garantint els drets de totes les persones.
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DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES
12.1.- Pren la paraula el senyor Enric Serra Planas per
formular les següents preguntes:
1.- Tema regularització cadastral
El senyor Enric Serra Planas pregunta a la senyora Lourdes Carreras
Selva si la regularització cadastral ve imposada o no.
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que ve imposada per
Cadastre.
2.- Tema vigilants municipals
El senyor Enric Serra Planas pregunta a la senyora Mònica Lladó
Descamps per què ha parlat d’agents en plural, si només hi ha un
en actiu.
La senyora Mònica Lladó Descamps li respon que ha parlat en plural
perquè són 3 els vigilants que l’Ajuntament té a la plantilla, si bé 2 es
troben de baixa, i un en actiu i que treballa.
3.- Tema Vila Florida
El senyor Enric Serra Planas pregunta al senyor Joan Itxart i Romagosa
que com és que han donat el guardó de Vila Florida a Peralada, no ho
entén, i considera que Peralada tal i com està no pot ser considerada
una Vila Florida.
El senyor Joan Itxart i Romagosa li respon que es dóna el guardó pel
conjunt.

inversió es preveia finançar amb la venda de la parcel·la 55 de la
Urbanització Peralada Residencial (c. Rosselló, 3), però la licitació
del concurs per transmetre la parcel·la ha quedat deserta.
8.- Soterrament dels cables de telefonia a Vilanova de la Muga
El senyor Enric Serra Planas pregunta que quan es soterraran els
cables de telefonia a Vilanova de la Muga, ja que fa més d’un any
que s’haurien d’haver soterrat.
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que l’enginyer Josep
Ramis està a sobre d’aquest tema, exposa que ha vingut un tècnic de
Telefònica i que espera que es solventi el més aviat possible.
9.- Benzinera
El senyor Enric Serra Planas pregunta com està el permís de la
benzinera de la Carretera de l’Estació.
L’Alcalde-President li respon que no tenen permís i que li sembla que
Urbanisme ho va denegar. Afegeix que se li contestarà per escrit.
10.- Factures dels vestidors del camp de futbol
El senyor Enric Serra Planas pregunta en quines partides s’ha
imputat les dues factures relatives als vestidors del camp de futbol, i
vol saber com s’han pagat.
L’Alcalde-President li respon que se li contestarà per escrit.
11.- Noms i símbols del CTC Sant Domènec

4.- Aclariment d’una factura
El senyor Enric Serra Planas demana explicació de la factura 659
del 2015 d’Excavacions Malé i Hurtós, SL, relativa a uns treballs per
anivellar un camí, i demana de quin camí es tracta.
L’Alcalde-President li respon que es mirarà i se li contestarà.
5.- Finca del camp de futbol de Vilanova de la Muga
El senyor Enric Serra Planas pregunta si l’equip de govern pot
confirmar que l’Ajuntament hagi comprat una parcel·la rústica a
Vilanova de la Muga.
L’Alcalde-President de la Corporació dóna la paraula a la Secretàriainterventora que aclareix que a l’any 1989 l’Ajuntament va comprar
la finca del camp de futbol de Vilanova de la Muga (parcel·la 250,
del polígon 14) al senyor Sebastià Presas Costey per un import de
2.450.000 de pessetes, que es va fer efectiu en aquell moment, però
que no es va arribar a escripturar, i el que es va procedir a efectuar
al 2015 ha estat escripturar aquesta transmissió que es va dur a
terme al 1989, per tal de poder inscriure la finca del camp de futbol
de Vilanova de la Muga a nom de l’Ajuntament de Peralada en el
Registre de la Propietat de Figueres.
6.- Visites guiades

El senyor Enric Serra Planas pregunta que fins quan s’haurà d’esperar
perquè l’Ajuntament canviï els noms i símbols feixistes que hi ha al
CTC Sant Domènec. En concret es refereix al nom de la Sala del CTC
Sant Domènec i el bust existent. Així mateix qüestiona que la foto
de, l’anterior reina Sofia visitant la casa de la Vila, hagi d’estar al
Despatx d’Alcaldia.
L’Alcalde-President li respon que no s’han plantejat canviar els noms
ni retirar el bust, ni tampoc la foto, que ja hi eren quan varen arribar
a l’Ajuntament i que no els hi fa nosa.
12.- Escrit presentat per tal de què consti en acta
El senyor Enric Serra Planas fa lectura i entrega a l’Alcalde-President
i a la Secretària-interventora d’un escrit per tal de què consti en acta,
i que es reprodueix:
“Enric Serra Planas major d’edat, amb el DNI XX XXX 489A en
qualitat de regidor d’aquest Ajuntament d’ALM-ERC-MES-AM, li
presenta el següent document perquè consti en acta:
Informa:
Que l’Agrupació La Muga-ERC-MES-AM, no es fa responsable de
les decisions, votacions i afirmacions que hagi donat la Sra. Romero
en el ple celebrat en data d’avui.”

El senyor Enric Serra Planas pregunta quantes persones es varen
inscriure a les visites guiades.
L’Alcalde-President li respon que li facilitaran aquesta dada per escrit.
7.- Pilona al carrer del Carme
El senyor Enric Serra Planas pregunta si quan s’arrangi el carrer del
Carme es col·locarà o no la pilona.
L’Alcalde-President li respon que segurament no, perquè aquesta
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12.2.- Pren la paraula el senyor Joan Planas Portell
per formular els següents precs i preguntes, que són
reproduïts literalment del document facilitat en la
mateixa sessió per l’esmentat regidor:
Precs:
1.- Passallís de Vilanova
“En el nostre programa electoral, des de IDV, parlàvem de buscar
solucions per a millorar la problemàtica del passallis de Vilanova.
La solució ideal seria un pont, però sembla ser que no és una
solució possible. Des de IDV creiem que potser seria una solució
possible posar dos o tres ulls més al pas fort. Això és només una
idea, m’agradaria que l’equip de govern es fes seva aquesta idea i
plantegessin si és viable. Afegir ulls al passallis entenem que també
implicaria refer el ferm d’aquest que també esta en força malt estats
i té molts forats.”
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que aquest punt també
estava en el programa electoral de Convergència i Unió.

2.- Canvi del nom del municipi
“Aquest ajuntament és l’ajuntament de dos pobles, Peralada i
Vilanova de la Muga. Els dos amb la seva pròpia historia i molts
més anys d’història com a pobles independents que com a un
únic municipi. Tanmateix, en nom de Vilanova de la Muga no
apareix gairebé enlloc. Voldríem demanar que durant en aquesta
legislatura comencem a tenir en compte el nom de Vilanova de la
Muga començant per el nom del nostre ajuntament. Creiem que
Ajuntament de Peralada hauria de passar a dir-se Ajuntament de
Peralada i Vilanova de la Muga. Crec que és una demanda lògica i
que s’hauria d’haver fet de d’un principi quan aquests dos pobles es
varen unir per a formar un únic municipi.”

tot i que estaríem a l’oposició esperaven la nostra col·laboració. El
varem dir que estàvem disposats a col·laborar però que esperàvem
que contessin amb nosaltres alhora de prendre decisions i que hi
hagués una comunicació bilateral. Fins a mitjans d’agost varem
estar informant a l’alcalde i a la regidora de Vilanova de diferents
problemes i necessitats del poble però ells mai ens varen demanar el
nostre pare per a prendre cap decisió cosa que si que feien amb altre
gent. A conseqüència de veure aquesta relació unilateral els varem
dir que les coses que els havíem de fer saber les faríem saber en el
ple i via instancia a l’ajuntament i que no calia fer cap reunió si no
volien comptar amb nosaltres i no tenien res a comentar-nos.
En el nomenament dels regidors, es va dir que aquests tenien la
potestat de formar “equips de treball”. Jo, el regidor de IDV, vaig
proposar a la regidora de Vilanova la possibilitat de formar un equip
de treball per a Vilanova amb membres d’ IDV. Fins al dia d’avui, ni
a mi ni a cap persona dels que formàvem la llista d’ IDV se’ns ha
demanat formar part de cap grup de treball. Voldria saber si s’ha
format algun equip de treball a Vilanova i qui en forma part. També
m’agradaria proposar que l’existència i composició dels grups de
treball fos un informació publica.”
La senyora Lourdes Carreras Selva li contesta que a data d’avui no hi
ha cap equip de treball format. Afegeix que durant aquest temps ha
mantingut converses amb ell, que han anat a mirar diferents coses
conjuntament, entre elles el camí de Can Gorgot i d’altres camins i
li sobta que li digui que no se’ls ha tingut en compte. Així mateix
exposa que en aquests moments, és mala època per arranjar camins
pel tema de les pluges.

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que s’ha d’analitzar amb
profunditat.

L’Alcalde-President li respon que en cap cas ell va emprar aquestes
paraules que ha exposat. Manifesta que varen fer una trobada amb
tots els caps de llista, que no sap perquè no va anar bé la reunió amb
IDV però que es pot redreçar si en tenen ganes. Continua dient que
durant aquest temps s’han mantingut reunions informals, i que no
veu quin problema hi ha. I apunta que no tenia constància del tema
del metge que ha fet constar en l’apartat de precs.

3.- Metge a Vilanova de la Muga

2.- Espai a Can Sala

“La setmana que el divendres és festiu el metge hauria de venir un
altre dia ja que actualment aquella setmana no hi ha metge i la gent
gran es veu obligada a anar a Perlada.”

“Com a regidor per el grup de IDV, vaig demanar a l’alcalde i a la
regidora de Vilanova la possibilitat de tenir un espai a Can Sala per a
poder reunir-me amb qui cregués convenient i/o atendre-hi aquells
vilatans que ho requerissin. L’alcalde em va respondre al moment
que cap regidor tenia les claus de l’ajuntament. Ja li vaig aclarir que
Can Sala no és l’ajuntament i que l’actual regidora de Vilanova en
té una copia de les claus com la tenia l’anterior regidora. Em van
dir que s’ho havien de pensar i comentar. M’agradaria tenir una
resposta i m’agradaria també que tinguessin en compte que la llei
contempla que els regidors a l’oposició tenim dret a aquest espai i
voldria remarcar que Can Sala és un edifici infrautilitzat i que seria
almenys un altre ús que se li donaria a l’edifici.”

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que té raó, que en pren
nota i que s’ha de mirar de compensar.

4.- Contenidor orgànic i de restes vegetals a Vilanova de la Muga
“A Vilanova no tenim ni contenidor orgànic ni de restes vegetals.
Estaria molt bé tenir-ne un en algun lloc del poble, almenys la gent
no tindria excusa per deixar aquest pilons de restes vegetals al costat
del contenidor normal.”
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que potser seria una
solució canviar la ubicació del contenidor normal, que s’estudiarà.

Preguntes
1.- Equips de treball

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que el dret a un espai es
troba contemplat a l’espai de l’edifici de l’Ajuntament. Continua dient
que amb l’Alcalde havien comentat la possibilitat de trobar un espai
en l’antiga regidoria de Vilanova, però l’accés ha de ser més restringit
perquè no està atès per personal administratiu. Conclou que aquest
tema s’estudiarà i se li respondrà per escrit si pot fer ús de l’antiga
regidoria de Vilanova.

“Poc després de les eleccions ens varem reunir amb l’alcalde i la
Lourdes Carreres. Ens varen deixar clar que no fèiem falta i que
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Can Sala per fer reunions

6.- Demanda d’agutzil per Vilanova de la Muga

“La gent de Vilanova pot utilitzar l’edifici de Can Sala per a fer
reunions. Això esta molt bé, i és un ús que se li dona a l’edifici. Fins
al dia d’avui no hi ha un protocol clar per a demanar la clau, sembla
que hi havia diferències i que hi havia gent que podia disposar de la
clau amb més llibertat que d’altres. Voldríem saber com s’ha de fer
ara per poder disposar d’aquest espai.”

“Quan Vilanova tenia agutzil propi, el poble feia una altra cara,
tenint en compte els habitants de Vilanova i els de Peralada, sembla
que seria lògic tenir una persona dedicada únicament a Vilanova.
L’equip de govern considera tornar a tenir un agutzil a Vilanova?
Sou conscients de que la brigada municipal no passa prou temps a
Vilanova?”

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que fins a la data tothom
qui feia petició per reunir-se a Can Sala, eren els vigilants municipals
que anaven a obrir i tancar el local. Considera que no cal fer desplaçar
als vigilants municipals, que ella mateixa s’ofereix per portar les
claus, prèvia petició de dia i hora de reunió pels interessats.

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que amb les baixes
laborals que hi ha hagut, hi ha menys personal, i que aquest fet
s’ha notat tant a Peralada com a Vilanova de la Muga. Així mateix
exposa que s’ha fet un procés de selecció d’un nou treballador de
la societat anònima municipal que s’incorporarà a la brigada, i que
s’està treballant en les bases reguladores de la borsa d’un brigada
de la plantilla de l’ajuntament per cobrir el lloc que ha deixat en Jordi
Toda, però que s’ha de seguir el procediment que estableix la llei.

3.- Camí del cementiri
“Al camí del cementiri de Vilanova hi ha un enorme forat al mig de
l’asfalt. Sóc coneixedor de que l’empresa que va dur a terme els
pedaços que s’han fet en aquest camí no ho va fer correctament,
però tenint en compte que la reclamació per tal de que entri en
garantia pot durar molt, fins hi tot anys. Voldríem saber si hi ha
previst reparar-lo a curt termini, almenys fins que és pugui fer una
reparació definitiva.”

L’Alcalde-President explica la sol·licitud que s’ha fet al Consell
Comarcal dels Plans d’ocupació, que si es concedeixen hi hauria un
reforç de dues persones més. Conclou que quan es tingui la brigada
ben formada s’analitzarà el temps que cal per Vilanova de la Muga.

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que l’advocat que
assessora a l’Ajuntament ha recomanat esperar al màxim a repararho, perquè si es repara abans de què es solventi qui ha d’arranjar-ho,
podem tenir un problema probatori. El que s’ha proposat és que es
faci un peritatge de la situació abans d’arreglar-ho per poder tenir
la prova documental de l’estat del paviment, i amb posterioritat
reparar-ho ja que no pot esperar. Continua dient que és un tema
urgent, però que s’han de fer els passos legals previs que siguin
necessaris. Conclou que no es pot tapar el forat abans de recollir
les proves.

“Fareu netejar la cuneta que hi ha a l’altra banda del camí de la Granja
d’en Solatges, cuneta que hi ha a la banda del Mas Vicenç (Mas d’en
Holgert i MªJose)? Cada cop que hi passa aigua al propietari del
camp de sota se li inunda un tros. Estaria bé que pogués saber si això
s’arreglarà ja que sinó ell farà un reg a dintre del seu camp per evitar
aquestes humitats.”

Quan són les 00:10 hores del dia 26 de setembre de 2015 l’AlcaldePresident proposa fer un recés de cinc minuts.
Quan són les 00:15 hores del dia 26 de setembre de 2015 es reprèn
la sessió.

7.- Neteja cuneta

La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que va parlar amb la
persona interessada. La senyora Carreras opina que la cuneta es
troba en bones condicions i que possiblement la problemàtica del
camp en qüestió obeeix a altres causes filtracions al marge o que el
camp és més baix.
El senyor Joan Planas diu que està tapat.
La senyora Lourdes Carreras li respon que s’ho tornaran a mirar.
L’Alcalde-President afegeix que, així mateix, analitzaran si és o no
competència municipal.

5.- Serveis de correus a Vilanova de la Muga
“Com ja sabeu, almenys l’alcalde i la regidora de Vilanova en son
coneixedors, des que que a Vilanova varem canviar de Carter, hi ha
hagut molts i molts problemes amb el correu. Voldríem saber quines
mesures s’han pres per millorar el servei de correus. Si s’ha parlat
amb el carter directament i/o amb correus i quina resposta s’ha
obtingut.”
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que es va fer un escrit
formal, que va ser contestat, del qual s’ofereix a donar-li trasllat al
senyor Joan Planas Portell. La senyora Lourdes Carreras li exposa
que en la resposta donada per Correus atribueixen la problemàtica
al municipi per mancances en la senyalització.

8.- Queixa empresa que gestiona l’abocador
“El següent tema creiem que ja esta solucionat, però ens agradaria
saber la resposta de l’empresa que gestiona l’abocador a la queixa
que va presentar l’alcalde referent al pas de camions per el camí de
carros que passa per el CAT.”
L’Alcalde-President li respon que s’ha comunicat aquest fet a
l’empresa, però que si Independents de Vilanova compten amb les
matrícules, fotos i l’hora què han passat, ho faran arribar a l’empresa
per escrit, ja que conclou que és la manera de fer més força.

L’Alcalde-President puntualitza que la problemàtica ve donada per
la temporalitat en la contractació de personal de Correus. La rotació
de personal provoca aquestes mancances que també es produeixen
a Peralada
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9.- Passeig de Vilanova i mirador del Quadró
“Tan passeig de Vilanova com el mirador del Quadró fan força pena
i es veuen deixats. Hi ha previstes actuacions per a millorar la seva
imatge, en aquest cas, quines?”
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que es va arreglar amb
una empresa de jardineria, que es va fer un rentat de cara, però torna a
exposar el problema de manca de personal que està patint l’Ajuntament.
Afegeix que hi ha previst treure les jardineres i deixar-ho endreçat.

10.- Apartat de precs i preguntes en les sessions extraordinàries
El senyor Joan Planas afegeix la següent demanda no inclosa en el
document escrit facilitat a aquesta Secretaria:
El senyor Joan Planas demana que en els plens extraordinaris
s’inclogui el punt de l’ordre del dia de precs i preguntes.
L’Alcalde-President li respon que la fórmula de fer és que hi hagi
precs i preguntes en les sessions ordinàries que se celebren cada
tres mesos, que si té precs o preguntes a fer, que no cal que s’esperi
a exposar-les en les sessions ordinàries que les pot fer arribar a
l’Ajuntament quan vulgui.

12.3.- Pren la paraula la senyora Meritxell Garrido Sirvent per formular
els següents precs i preguntes, que són reproduïts literalment del
document facilitat en la mateixa sessió per l’esmentada regidora:
Preguntes
1. Equips de treball
“En el Ple extraordinari del 26 de juny, es va parlar dels grups de
treball creats, i que segons vostè no estaven tancats. Els vaig dir que
m’agradaria poder formar d’aquests grups de treball. A data d’avui
no he rebut cap convocatòria a cap reunió, ni sé encara quins grups
de treball s’han creat. M’agradaria saber:
- quins grups de treball s’han creat;
- amb quina finalitat s’han creat;
- i si tenen previst convocar-me a alguna reunió d’algun d’aquests
grups de treball les properes setmanes.”
L’Alcalde-President li respon que ell no va dir que els grups de treball
estiguessin creats. Diu que no estan creats encara que han hagut de
tancar altres temes municipals i que encara no han tingut temps de
crear cap.

2. Participació ciutadana:
“En el seu programa electoral, pel que fa a la participació ciutadana,
deien que farien reunions sectorials per tractar temes d’interès, amb
els diferents sectors. La participació ciutadana és una eina molt
enriquidora al meu entendre, i que ens podria permetre arribar a punts
de consens per temes importants del municipi. Però també és cert
que són processos lents si es volen fer ben fets, parlant amb tothom,
creant grups de debat, taules de treball, etc. Per això voldria saber:
- Quins temes tenen previst tractar a través de la participació ciutadana?
- Quan començaran els processos de participació?
(Entenent que parlar amb els veïns que es van trobant pel carrer no
significa participació ciutadana.).”
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L’Alcalde-President li exposa que encara tenen quatre anys per
analitzar amb profunditat aquest tema, i que ara l’Ajuntament va
a la velocitat que pot, s’ha de tenir en compte el tema Secretari,
administratius, personal.

3. Retorn paga extraordinària del 2012 dels treballadors de la societat
municipal
“Als empleats se’ls va treure la paga doble del 2012. Als de
l’Ajuntament a través d’un Decret d’Alcaldia de 23 de juliol ja se’ls ha
informat del retorn de la paga. Als empleats de la societat municipal
quan se’ls retornarà la paga doble?”
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que es té previst en
un futur poder-ho fer. Afegeix que té caràcter voluntari i atès que
el resultats econòmics de la societat municipal no han estat gaire
excel·lents, i aquest any tancarà un mes, és per la qual cosa, per
criteri de prudència no s’ha cregut oportú retornar-la.
La senyora Meritxell Garrido Sirvent li pregunta si serà en el 2016.
La senyora Lourdes Carreras Selva li respon que per poc que es pugui
s’intentarà.

Precs: 1. Sessions ordinàries del Ple
La senyora Meritxell Garrido Sirvent abans de començar amb els
precs que té formulats per escrit, demana que l’equip de govern
busqui un altre format pels plens ordinaris, que faci que no s’allarguin
tant i fins tan tard, que siguin més àgils.
Exposa que hi ha vàries opcions, fer-les abans o fer-les més sovint,
com per exemple Borrassà o Cistella que fan Ple cada mes. Així mateix
considera que la llargària del punt de l’ordre del dia d’informes de les
regidories, concretament de les festes i actes culturals, és excessiva.
L’Alcalde-President li respon que en principi no tenen la intenció de
canviar la periodicitat de les sessions ordinàries, perquè consideren
que és una bona forma de funcionar, i pel que respecta a la informació
de les diferents regidories, manifesta que cal tenir informats als veïns.

2. Transparència
“En primer lloc, i tenint en compte que tots els grups municipals
parlàvem de transparència ens els nostres programes, i que vostès
concretament portaven com a primer punt d’aquest apartat la
creació del portal local de transparència, els proposo en primer lloc,
que es pengin les actes dels plens a la web. Això es podria fer ja
demà mateix perquè tenen la pestanyeta d’actes del ple a la web. I en
segon lloc, els proposo que estudiïn la possibilitat de gravar els plens
i penjar els àudios a la web.”
L’Alcalde-President li respon que abans estaven penjades però amb
el canvi de web, i amb el fet de què s’ha de filtrar el seu contingut per
garantir la protecció de dades de caràcter personal, i així comporta
un increment de feina i de temps, que de moment no es pengen.

3. Incidències empleats
“A continuació voldria fer un prec relacionat amb els empleats. Aquí
a l’Ajuntament i a la Societat Municipal, que també és responsabilitat
seva, hi ha hagut moltes situacions de baixes mèdiques, excedències,
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baixes voluntàries i acomiadaments. Per tant, podem dir que hi ha
moltes incidències amb empleats, que personalment em sorprèn molt
tenint en compte que avui no és fàcil trobar feina.
Tenim un Ajuntament sense conveni col·lectiu, sense relació de llocs
de treball aprovada per Ple (com hauria de ser) i amb un nombre
d’incidències elevadíssim. Aquest tema hauria de ser prioritari per
vostès. Per això, els faig els següents precs:
1) Que facin autocrítica, un curs de gestió de persones, o el que faci falta,
i assumeixin la seva part de responsabilitat davant d’aquesta situació.
2) Que en els propers 6 mesos portin la relació de llocs de treball al Ple
perquè pugui ser aprovada.
3) Que negociïn el conveni amb els treballadors, i que es signi també en
els propers 6 mesos.
Reconèixer els errors i voluntat política d’arreglar aquesta situació
poden millorar molt la qualitat de vida de moltes persones, i l’eficiència
del nostre Ajuntament.”
L’Alcalde-President li respon que amb aquest prec que acaba d’exposar
està presentant una situació dantesca que no es correspon amb la realitat.
L’Alcalde-President afegeix que l’equip de govern té la voluntat política
per crear i aprovar la Relació de Llocs de Treball, per aquest motiu es va
contractar a una empresa que va fer uns treballs fa dos anys i pels quals
es va pagar. Que es té un document de treball però que per manca de
temps no s’ha pogut tirar endavant, però que la voluntat política hi és.
Continua dient que pel que fa al curs de gestió de persones, prendran
nota per veure si els hi convé o no. I afegeix que varen tenir una reunió
amb el sindicat pel tema dels vigilants municipals, i els hi varen exposar
que és una problemàtica habitual dins dels policies locals i vigilants
municipals, que a La Jonquera i Castelló tenen similar problemàtica i no
només afecta a Peralada.

4. Normativa reguladora del distintiu per estacionar
“L’aparcament i la circulació són un problema de fa molts anys. Ara,
amb la nova legislatura, vostès han començat a multar i avisar a tothom.
Els perjudicats són els veïns a qui, vostès a sobre que no els solucionen
el problema, els multen. Per tant, no veig normal que després de 8
anys de no buscar solució a aquest tema actuïn d’aquesta manera. Al
demanar-los la normativa que estableix qui pot tenir distintiu i qui no
em van contestar que no tenen un text en vigor que ho reguli. Davant
aquesta situació els voldria fer dos precs:
a) Que immediatament, per la falta de seguretat jurídica pel fet d’estar
multant sense tenir cap ordenança que ho reguli, deixin de multar, i que
preparin una ordenança (a poder ser amb processos de participació
ciutadana) per solucionar els problemes d’aparcament i circulació que
patim.
b) Que demanin un informe jurídic a la Secretària sobre si es pot o no es
pot multar sense normativa que reguli aquest tema.”
L’Alcalde-President exposa no hi ha una normativa, que s’està seguint un
criteri de fer tres avisos previs a multar. En tot cas, afegeix, que prenen nota.
5. Pas de vianants a l’entrada al poble per Sant Sebastià
“L’entrada al poble per Sant Sebastià és un punt perillós. Quan arribes de
Vilabertran no hi ha cap senyal que digui que hi ha un pas de vianants,
ni tampoc es veuen els cotxes que volen sortir del pàrquing. Penso que
almenys s’hauria de senyalitzar i estudiar la possibilitat de posar una
esquena d’ase. Potser podant i rebaixant els arbustos que hi ha entre el
pàrquing i el pont també es guanyaria visibilitat i segurament també es
podria llegir el cartell de Peralada.
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A sant Sebastià mateix voldria demanar que s’arregli l’entorn dels
contenidors, seguint el mateix sistema d’altres llocs on s’ha posat un
tancat de fusta. És una entrada molt maca, tant pels veïns com pels
visitants, i fa molt lleig.”
L’Alcalde-President li respon que les esquenes d’ase no són permeses
en aquest punt, que la carretera depèn de la Generalitat de Catalunya
i que se’ls farà la consulta, i si el problema és rebaixar els arbustos, en
prenen nota.

6. Subvencions nominatives
“En el pressupost del 2015 vostès van preveure les següents subvencions
per les següents entitats:
• AJAP Peralada i Vilanova de la Muga – 3.000€
• Associació Capgrossos de Peralada – 1.000€
• Grup Excursionista Peralada – 1.000€
• Associació de Joves de Peralada – 1.000€
• Club Patinatge Artístic Peralada – 1.500€
• Club Escacs Peralada – 500€
A banda d’aquests imports, l’Ajuntament s’ha anat fent càrrec d’altres
despeses d’aquestes i també d’altres entitats a través d’altres partides
del pressupost. Les entitats i els clubs esportius al meu entendre són
l’ànima dels pobles, els que realment dinamitzen i donen vida. Per això
crec que és molt important donar suport a totes les entitats.
Els voldria demanar que els pressupostos del 2016 es creï una partida
per les entitats i una pels clubs esportius i que tots puguin concórrer en
igualtat de condicions, que naturalment no significa que totes hagin de
rebre el mateix import, sinó que s’estableixin uns criteris objectius per
poder concórrer a aquestes ajudes. Tota aquesta qüestió està regulada
al Capítol VI del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Peralada, i l’article 81 fa referència als ajuts econòmics.”
L’Alcalde-President li respon que en prenen nota i que la conviden a ella i
a la resta de regidors perquè els ajudin a fer les bases de les subvencions.

7. Memòria de Sant Domènec
“Finalment, els voldria demanar que a la memòria de Sant Domènec
s’inclogui el cost i el nombre d’assistents a les activitats. Sense aquesta
informació es fa difícil poder valorar la resposta a les diferents activitats
que es proposen des de Sant Domènec.”
L’Alcalde-President li respon que es podria mirar de quantificar però
que no és fàcil, que per exemple el dia del Crossing hi havia unes 200
persones i el dia de Les Havaneres 200 persones, perquè es varen
comptar les cadires. Que ell sol assistir a tots els actes i es fàcilment
observable l’acceptació dels mateixos.
La senyora Meritxell Garrido Sirvent manifesta que ja s’entén que siguin
xifres aproximades.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent l’una de la matinada del dia 26 de setembre de 2015 la
Presidència aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 D’OCTUBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm.: 10/2015

Sr. Joan Itxart Romagosa,

Caràcter: sessió extraordinària

Sra. Lourdes Carreras Selva

Data: 29 d’octubre de 2015

Sr. Joan Cros Ferraró,

Hora de convocatòria: 20.30

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Hora d’inici: 20.35

Sra. Maria José Romero Madrid

Hora d’acabament: -

Sr. Enric Serra Planas

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

Sr. Joan Planas Portell

Ordre del dia
1. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre béns immobles. (Exp.
293/2015).
2. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres. (Exp. 294/2015).
3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana. (Exp.
295/2015).
4. Modificació de la taxa pel servei de recollida
d’escombraries (exp. 296/2015).
5. Modificació de la taxa pel servei de
clavegueram. (Exp. 297/2015).
6. Modificació de la taxa per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i les reserves
de via pública per aparcament i càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
(Exp. 298/2015).
7. Modificació de l’ordenança reguladora de
les subvencions i ajudes per a la rehabilitació
de façanes. (Exp. 299/2015)
8. Modificació de l’ordenança municipal de
circulació (exp. 300/2015).
9. Reconeixement bonificació impost sobre
construccions, instal·lacions i obres. (Exp.
291/2015).
10. Modificació de complement específic
(exp. 292/2015).
11. Aprovació inicial del plànol de delimitació
de peralada. (Exp. 151/2009).
12. Presa de coneixement de la renúncia al
càrrec de regidor de l’ajuntament de peralada
del sr. Joan itxart romagosa. (Exp. 290/2015)
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Sra. Meritxell Garrido Sirvent

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

PRIMER.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. (Exp. 293/2015).
Antecedents de fet:
Vist que la ponència de valors cadastrals del municipi de Peralada es va aprovar
fa molts anys, concretament a l’any 1989, és per aquest motiu que aquesta
Corporació es va acollir a l’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles
urbans, corresponent al nostre municipi l’aplicació del coeficient d’actualització
d’un 1,11 per l’exercici 2015, i preveient-se el mateix coeficient pel 2016, és per la
qual cosa, que per tal d’evitar una sobrecàrrega fiscal en el contribuent que es
considera oportú per compensar aquest increment del valors cadastrals urbans,
reduir el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles (en endavant IBI), de
naturalesa urbana.
Havent consultat amb el Departament de Cadastre de Xaloc quin seria el tipus de
gravamen de l’IBI urbana que s’hauria d’aplicar als valors cadastrals incrementats
del 2015 per tal d’obtenir un import total del padró fiscal aproximat al de l’any 2015,
ha resultat que aquest tipus hauria de passar d’un 0,69 per cent a un 0,63 per cent,
és per la qual cosa, que es proposa la seva modificació per a l’exercici 2016.
Així mateix es proposa simplificar el tram de valor del càlcul de la bonificació
potestativa relativa a les famílies nombroses.

Fonaments de dret:
• Articles 17, 60 a 77, ambdós inclosos i DA13a 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 l’Impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de
Peralada (en endavant OF de l’IBI).
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Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article
47.1 de la LRBRL.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de data 19
d’octubre de 2015.
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la reducció del tipus de gravamen
de l’IBI de naturalesa urbana per tal de què comenci a ser aplicat en

l’exercici 2016 i aprovar provisionalment la modificació de l’article
9.2 de l’OF de l’IBI quedant el seu redactat de la següent forma,
quedant inalterat la resta de l’article que no es modifica:
“ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA I ELS TIPUS
IMPOSITIUS
...
2. El tipus de gravamen serà el 0,63% quan es tracti de béns urbans
i el 0,68% quan es tracti de béns rústics.
....”
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 que
regula les bonificacions de caràcter potestatiu:
“Article 7. Bonificacions de caràcter potestatiu
Tipus de família nombrosa

Tram de valor

Amb 1 o més membres discapacitats

Supòsit general

Fins a 66.600 €

45%

30%

Més de 66.600 €

25%

20%

Tercer.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini
de 30 dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de
la Corporació per tal de què els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL,
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes, de conformitat amb el que estableix l’article 17
del TRLHL. En el cas de què no es pressentin reclamacions durant
el termini d’exposició pública s’entendran definitivament adoptats
els acords fins llavors provisionals, sense necessitat d’acord plenari.

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

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

Pregunta el sr. Enric Serra Planas el següent:
Des de l’Agrupació la Muga demanem que se’ns facilitin els estudis
econòmics que s’han realitzat per part de l’Ajuntament per calcular
la modificació de les ordenances fiscals i taxes municipals, i amb
quines bases s’ha regit per aplicar l’IBI de les construccions agrícoles
i ramaderes (granges, coberts..), que ha augmentat més d’un 100%,
també voldríem saber si estan a disposició de la ciutadania.
Encara que en l’últim ple ordinari, la Sra. Lourdes Carreras em va
contestar a la meva pregunta , de si l’augment de l’IBI a les granges era
cosa de l’ajuntament o del govern central, em va contestar que era cosa
del govern central, no obstant ara hem vist i ens consta que hi ha molts
municipis que no l’han aplicat o bé han decidit de fer bonificacions.
En aquest sentit, la regidora sra. Lourdes Carreras manifesta que
s’estan barrejant dos temes, un que és la regularització cadastral i
l’altra que és la valoració cadastral.
El sr. Alcalde posa de manifest que ens hem acollit a una actualització
de coeficients cadastrals.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

La regidora sra. Lourdes Carreras fa avinent que l’Ajuntament de
Peralada no s’ha acollit a una revisió cadastral.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

El sr. Alcalde manifesta que l’última revisió cadastral va ésser l’any 1989.

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

En quant al tema de les granges, el sr. Alcalde manifesta que hi haurà
una reunió. En aquest sentit, la sra. Carreras manifesta que Cadastre
ha donat valor a les edificacions, que fins ara no en tenien.

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MESAM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

El sr. Serra Planas manifesta que a l’any 2015 algú ja va pagar, al qual
el sr. Alcalde respon que no pot ser. “

Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Abstencions: Cap
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SEGON.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES. (Exp. 294/2015).
Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, pel que deroga
l’annex de dita ordenança relatiu al mòdul de referència.
2. Informe de la Secretària – Interventora.

Fonaments de dret.
• Arts. 22.2.d), 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Arts. 15 a 19, i 100 a 103 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. DEROGAR l’annex de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, relatiu als mòduls
de referència.
Segon. SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se
el text íntegre de la modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la
Corporació.

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

Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, concretament, la bonificació de fins el 95%, de la quota
íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants,
així com l’exempció per a les persones físiques que transmetin
el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com
conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.
2. Informe de la Secretària – Interventora.
Fonaments de dret.
• Arts. 22.2.d), 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Arts. 15 a 19, i 104 a 110 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana afegint-se un nou apartat a l’article 6 quedant
el mateix de la següent forma:

“CAPÍTOL III. EXEMPCIONS
ARTICLE 6.
...

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió
de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari
o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Vots en contra:

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en
què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions
hipotecàries judicials o notarials.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

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

Abstencions: Cap
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TERCER.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
(Exp. 295/2015).

Per tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant
transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar
no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de l’habitatge,
d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat de
el deute hipotecari. Es presumeix el compliment d’aquest requisit.
No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi
figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant,
almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de
l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.
Pel que fa al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que disposa la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos
sobre societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet
legalment inscrita.
Respecte d’aquesta exempció, no és aplicable el que disposa l’article
9.2 d’aquesta Llei”.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 8 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana quedant el mateix de la següent
forma:

“ARTICLE 8 QUOTA TRIBUTÀRIA
Tindran una bonificació del 95% de la quota resultant les
transmissions a títol lucratiu per causa de mort, on el subjecte
passius sigui el cònjuge, ascendent o descendent de primer grau
(o adoptat) i amb les condicions que tot seguit s’especifiquen, i
quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: a) Cònjuge
de 60 anys o més, o parelles de fet de 60 anys o més degudament
inscrites la Registre corresponent o que hagin atorgat escriptura
pública. b) Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys
o més c) Ascendents i adoptants de 60 anys o més d) Cònjuge o
parella de fet, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants,
amb discapacitat amb un grau del 65% o més. En aquest cas, caldrà
aportar el certificat o resolució de la qual es qualifica el grau de
disminució emès per la Generalitat de Catalunya per acreditar la
condició de beneficiari.
En el cas de les persones que no compleixin cap dels requisits
anteriors, s’aplicarà el percentatge de bonificació en funció del valor
del sòl de l’immoble que constitueixi habitatge habitual, de la forma
següent:

Valor del sòl

Percentatge de bonificació

Habitatge habitual amb un valor del sòl de fins a 10.000 euros

75%

Habitatge habitual amb un valor del sòl a partir de 10.000 euros

30%

3. S’entendrà com habitatge habitual, un traster i fins a dues places
d’aparcament sempre que estiguin situades al mateix edifici o
complex urbanístic que l’habitatge. A aquests efectes es considera
habitatge habitual la residència on figuri empadronat el subjecte
passiu. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter
d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el
padró hagi estat motivada per causes de salut del subjecte passiu
suficientment acreditades.

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.

4. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu en el
moment de la presentació de la declaració a què es refereix l’article 6
d’aquesta ordenança , respectant els terminis dels diferents supòsits
recollits a l’article 110.2 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(incloses les pròrrogues quan es concedeixin).En cas que la sol·licitud
es formuli transcorregut el termini esmentat per tal de presentar la
declaració, de tal forma que aquesta sigui extemporània, no obstant
de caràcter espontani, sense requeriment previ de l’Administració,
la bonificació aplicable serà del 50% el supòsit previst a l’apartat
primer, i pels supòsits previstos a l’apartat segon del 20% en cas
d’habitatge habitual amb un valor del sòl de fins a 10.000 euros, i
del 10% en cas d’habitatge habitual amb un valor del sòl a partir de
10.000 euros.

Vots a favor:

5. Una vegada atorgada la bonificació els adquirents hauran de
satisfer a aquest Ajuntament el seu import més els interessos
corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els
següents supòsits:
a) Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari
dins del període de 4 anys des de la data del decés del transmitent.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MESAM)
Sr. Enric Serra Planas(Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

b) Que deixi de ser el seu habitatge habitual dins del període de 4 anys”.

CASA DE LA VILA
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QUART.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (Exp. 296/2015).

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

Antecedents de fet:

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.

1. Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 22 d’octubre
de 2015 ens ha comunicat l’increment del preu tona de l’abocador
comarcal pel 2016, i que l’empresa concessionària del servei de
recollida d’escombraries ens ha comunicat que també incrementarà
els preus dels seus serveis pel 2016.
2. Havent analitzat els costos directes i indirectes de la taxa per
recollida d’escombraries de Peralada, i per tal d’evitar que aquest
servei acumuli un dèficit, es veu la necessitat d’incrementar les
tarifes de la taxa, per tal de què es comencin a aplicar al 2016.
L’increment es concreta en un 9,00 per cent.
3. 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 les tarifes.

Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’estudi de costos i l’informe emesos per la Secretàriainterventora de la Corporació de data 22 d’octubre de 2015.
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment l’increment per a l’exercici
2016 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar
provisionalment la modificació de 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

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)

3. S’estableixen les tarifes següents:

• 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).
Import €

Epígraf 1r. Habitatges
Tarifa 1.1

Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat

99,88

Tarifa 1.2

Per habitatge amb 2-3 persones

125,40

Tarifa 1.3

Per habitatge amb 4-5 persones

149,81

Tarifa 1.4

Per habitatge amb més de 5 persones

174,23

Tarifa 1.5

Per habitatge en disseminat

99,88

Epígraf 2n. Professionals
Tarifa 2.1

Professionals amb local obert al públic amb una persona

182,00

Tarifa 2.2

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

259,68

Epígraf 3r. Establiments
Tarifa 3.1

Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, establiments hotelers i assimilats amb una capacitat màx. 25 places

259,68

Tarifa 3.2

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

259,68

Epígraf 4t. Usuaris diferenciats
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Tarifa 4.1

Establiments fins a 100 m2 de superfície

866,70

Tarifa 4.2

Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície

1.301,00

Tarifa 4.3

Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície

2.600,10

Tarifa 4.4

Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície

5.201,29

Tarifa 4.5

Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície

7.801,00

Tarifa 4.6

Establiments amb entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície

10.402,00

Tarifa 4.7

Establiments entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície

13.000,00

Tarifa 4.8

Establiments amb capacitat entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície

15.602,00

Tarifa 4.9

Establiments amb més de 2.400 m2 de superfície

15.602,00

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Un habitatge es considera deshabitat, a efectes d’aquesta taxa,
quan roman tancat durant un període superior a l’any. El titular ha
de provar aquesta situació mitjançant sol·licitud i no tindrà efectes
fins a l’any següent. Quan s’empadronin més d’una persona en
l’habitatge deshabitat, s’aplicarà a partir de l’any següent al de
l’empadronament la tarifa que correspongui.

Quan en un habitatge no consti cap persona empadronada, i no
estigui en situació de deshabitat, s’aplicarà la tarifa 1.3. Quan
s’empadronin més de tres persones en l’habitatge, s’aplicarà a partir
de l’any següent al de l’empadronament la tarifa que correspongui.
Els habitatges amb jardí tindran un suplement en la taxa que els
correspongui segons l’epígraf primer, d’acord amb l’escala següent :

M2 de jardí

Tarifa

Suplement

Fins a 50

J0

0,00

Entre 51 i 250

J1

18,87

Entre 251 i 1.000

J2

37,74

Entre 1.001 i 2.500

J3

73,24

Més de 2.500

J4

111,00

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

CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM. (Exp. 297/2015).

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.

Antecedents:

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.

1. Per providència d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2015 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació
de la taxa.
2. Vist l’estudi de costos presentat per la mercantil AQUALIA.
3. L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’establir una quota fixa,
per import de 3,89 euros/trimestre, per tal d’assumir l’increment
de cost que implica el manteniment de la xarxa de sanejament,
les neteges preventives del sanejament a Vilanova de la Muga i
la inspecció preventiva en càmera de sanejament i l’increment
poblacional, així com eliminar el consum mínim.

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

Fonaments de dret:

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

• Articles 17 i 60 a 77, 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)

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

• 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).

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

• Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.

Vots en contra:

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.

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

Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 19 d’octubre de 2015.

Abstencions: Cap

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

“ Sol·licita el sr. Joan Planas si es podria posar un contenidor de
restes vegetals a Vilanova i mirar d’abaixar i optimitzar el servei.

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
quedant el mateix de la següent forma:

El sr. Alcalde exposa que s’ha tingut una reunió amb l’empresa
d’escombraries i que faran una nova proposta per a una nova
redistribució dels contenidors i s’estudiarà si l’àrea d’aportació ha
d’estar a on es troba actualment”.

CASA DE LA VILA

“ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
... “Quota fixa ........ 3,89 €/trimestre
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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 els presents acords a XALOC.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MESAM)

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

Abstencions: Cap
“Posa de manifest el sr. Joan Planas que no creu que se li pugui
dir estació depuradora. Pregunta si es podria fer alguna cosa més
al qual el sr. Alcalde respon que el PSARU diu que s’ha de fer una
depuradora a Vilanova tot i que era més rentable i ràpid que Vilanova
es connectés a la futura depuradora comarcal de Palol de Vilatenim,
i que així s’havia demanat des de l’Ajuntament, però que ens van dir
que s’havia de fer una depuradora independent per Vilanova”.

SISÈ.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER L’ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT I
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA. (Exp. 298/2015).
Antecedents:
Per providència d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2015 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació
de la taxa.
A l’article 6 (quota tributària) de l’esmentada taxa s’estableix que
la quantia de la taxa es determinarà d’acord amb la següent tarifa:
“Llicència per l’entrada de vehicles en edificis amb prohibició
d’aparcament (igual permanent); per cada gual ..... 5000 pta”.
L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’actualitzar la referida quota
tributària a l’evolució de l’IPC des de gener de l’any 1999 (data d’entrada
en vigor de l’Ordenança) fins a l’actualitat (setembre de 2015).
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Consultades les dades a l’Institut Nacional d’Estadística resulta que
des de l’any 1999 a l’actualitat, el càlcul de variacions de l’índex de
preus de consum (sistema IPC base 2011) ha estat el següent:
Índex		

Percentatge (%)

Nacional		

47,4

Catalunya

54,2

Vist que no s’ha procedit a modificar dita taxa des de la seva entrada
en vigor (1999), l’actualització de dita quota suposaria un increment
de 16 euros. L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’incrementar la
quota tributària de la taxa anteriorment referida en dos anys.
Fonaments de dret:
• Articles 17 i 60 a 77, 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 l’Impost sobre béns immobles de
l’Ajuntament de Peralada (en endavant OF de l’IBI).
Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article
47.1 de la LRBRL.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 19 d’octubre de
2015.
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament i
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena quedant el
mateix de la següent forma:

“ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
...
“Llicència per l’entrada de vehicles en edificis amb prohibició
d’aparcament (igual permanent); per cada gual ..... 38 euros”.
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 els presents acords a XALOC.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

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

Abstencions: Cap
“Pregunta la sra. Maria José Romero si existeix normativa de guals
i si tota persona que tingui entrada de vehicles ha de pagar al qual
el sr. Alcalde-President respon que si algú no té problema no cal.
Continua manifestant la sra. Romero que és injust que ella pagui gual
i que per exemple el veí no”.

• Arts. 4, 58 i ss. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
• Ordenança municipal reguladora de les subvencions i ajuts per a
rehabilitació de façanes.
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança
Municipal reguladora de les Subvencions i Ajuts per a la rehabilitació
de façanes, que consta a l’expedient.
Segon. SOTMETRE el present acord i el projecte de norma a
informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant publicació
d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que es puguin
formular reclamacions i al·legacions.
Si no s’haguessin presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial a la fi del termini, aquest esdevindrà definitiu, sense requerir
l’adopció d’un nou acord.
Aprovat definitivament, l’Ajuntament trametrà a l’Administració de
l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies,
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança.
L’ordenança aprovada definitivament es publicarà de forma íntegra
al BOP i al tauler d’anuncis, amb una referència al DOGC de la
publicació íntegra al BOP, entrant en vigor transcorregut el termini
de 15 dies.

SETÈ.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS I AJUDES
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES. (Exp.
299/2015)

Vots a favor:

Antecedents:

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Per providència d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2015 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació
de l’ordenança.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

A l’article 4 de l’esmentada ordenança estableix una subvenció del
20% sobre el pressupost de les obres a realitzar, amb un màxim de
100.000 pta.

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’actualitzar la referida
quota tributària a l’evolució de l’IPC des de maig de l’any 1993 (data
d’entrada en vigor de l’Ordenança) fins a l’actualitat (setembre de
2015).
Consultades les dades a l’Institut Nacional d’Estadística resulta que
des de l’any 1993 a l’actualitat, el càlcul de variacions de l’índex de
preus de consum (sistema IPC base 2011) ha estat el següent:
Índex		

Percentatge (%)

Nacional		

73,7

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Vist que no s’ha procedit a modificar dita taxa des de la seva entrada
en vigor (1993), l’actualització de dita quota suposaria un increment
de 442 euros. L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’incrementar
la quota tributària de la taxa anteriorment referida en dos anys.
Fonaments de dret:
• Arts. 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).

CASA DE LA VILA
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VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIRCULACIÓ (Exp. 300/2015).
Antecedents:
Per providència d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2015 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació
de l’ordenança.
Vista la voluntat municipal de regular l’accés i/o estacionament al
nucli històric i a zones restringides del municipi, especialment al
centre històric de Peralada i, concretament, l’obtenció del distintiu
identificador, s’incorpora un nou capítol a l’ordenança municipal de
circulació, quedant redactat de la manera que segueix:

“CAPÍTOL IX: REGULACIO ACCÉS I/O ESTACIONAMENT A
ZONES RESTRINGIDES
Article 66. Accés i/o estacionament al nucli històric i a zones
restringides. Obtenció del distintiu identificador.
Degut a les característiques de la distribució urbana, la tipologia
de carrers i la quantitat limitada de places d’estacionament
disponibles, en especial al Centre Històric de Peralada, l’Ajuntament
podrà senyalitzar i restringir l’accés i l’estacionament en zones
determinades. A tal efecte es crearan els distintius necessaris per tal
d’identificar els vehicles autoritzats a circular i/o estacionar.
Per sol·licitar el permís d’accés i/o estacionament és necessari
sol·licitar-ho a l’Ajuntament i aquest facilitarà un distintiu per a la
seva identificació.
El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per la seva validació.

66.1. Dret d’accés
Com a norma general, tenen dret d’accés al nucli històric:
• Tots els vehicles que estiguin al corrent del pagament de l’IVTM a
l’Ajuntament de Peralada.
• Els vehicles que, no paguen l’IVTM a l’Ajuntament de Peralada,
només si:
El titular és propietari o llogater d’una vivenda o negoci al municipi.
El titular és propietari o llogater d’un establiment al municipi.
Els vehicles que no compleixin amb cap d’aquests requisits no tenen
dret d’accés al nucli històric o les zones senyalitzades. No obstant,
l’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar excepcionalment l’accés
a vehicles que no compleixin amb cap dels requisits sempre i quan
l’interessat exposi motius justificables.
Per obtenir el permís d’accés és necessari sol·licitar-ho a l’Ajuntament
i aquest els facilitarà un distintiu per a la seva identificació.
El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per tal de la seva validació.

Els vehicles comercials els titulars dels quals siguin propietaris/
llogaters d’un establiment al nucli històric o zones senyalitzades.
Els vehicles que no compleixin amb cap d’aquests requisits no tenen
dret d’estacionament al nucli històric o les zones senyalitzades. No
obstant, l’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar excepcionalment
de manera temporal l’estacionament a vehicles que no compleixin
amb cap dels requisits sempre i quan l’interessat exposi motius
justificables. Com pot ésser, a títol d’exemple, persones amb
problemes de mobilitat, cura i/o atenció de persones i familiars .
Tenir dret d’estacionament no implica ni tenir una plaça d’aparcament
reservada, ni garanteix tenir una plaça d’aparcament a qualsevol
hora del dia.
Per sol·licitar el permís d’estacionament és necessari sol·licitarho a l’Ajuntament i aquest els facilitarà un distintiu per a la seva
identificació.
El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per la seva validació”.

Fonaments de dret:
• Arts. 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
• Arts. 4, 58 i ss. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
• Ordenança municipal de circulació.
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança
Municipal de circulació, que consta a l’expedient.
Segon. SOTMETRE el present acord i el projecte de norma a
informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant publicació
d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que es puguin
formular reclamacions i al·legacions.
Si no s’haguessin presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial a la fi del termini, aquest esdevindrà definitiu, sense requerir
l’adopció d’un nou acord.
Aprovat definitivament, l’Ajuntament trametrà a l’Administració de
l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies,
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança.
L’ordenança aprovada definitivament es publicarà de forma íntegra
al BOP i al tauler d’anuncis, amb una referència al DOGC de la
publicació íntegra al BOP, entrant en vigor transcorregut el termini
de 15 dies.

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

66.2. Dret d’estacionament
Tenen dret d’estacionament:
Tots els vehicles que estiguin al corrent del pagament de l’IVTM a
l’Ajuntament de Peralada.
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Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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

Vots en contra:

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

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

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Abstencions:

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

“La sra. Meritxell Garrido exposa que tot i estar contenta perquè
s’hagi regulat el tema del distintiu, continua sol·licitant l’informe
de secretaria. Així mateix, fa avinent que no veu clars els motius
justificables, atès que es tracta d’un calaix de sastre i sol·licita que es
clarifiquin. Pregunta què es farà amb els distintius que ja s’han donat
al qual el sr. Alcalde fa avinent que únicament es plasma per escrit
el que es venia fent fins ara i que no hi ha cap distintiu mal donat.
Finalment, manifesta el sr. Alcalde que no es tracta d’un calaix de
sastre sinó que es deixa la porta oberta en casos excepcionals, com
són problemes de mobilitat, cura de malalts, etc.”.

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

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

NOVÈ.- RECONEIXEMENT BONIFICACIÓ IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
(Exp. 291/2015).
Antecedents de fet:
1.- Escrit de la Senyora Maria Dolors Tarrés Puigdevall, de data
9 de juny de 2015, de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
2.- Informe de secretaria-intervenció, de 21 d’octubre de 2015,
favorable,

Fonaments de dret:
• Articles 100 a 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals.
• Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

D’acord amb l’exposat, proposo al PLE de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer a la Senyora Maria Dolors Tarrés Puigdevall la
bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i Obres, per entendre degudament justificada la causa del benefici,
en virtut d’allò que estableix l’ordenança fiscal d’aquest impost
aprovada per aquest Ajuntament i publicada en el BOP número 248
Annex 1 de 31 de desembre de 2013, emparada en l’article 102.2.a)
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i al
departament corresponent, amb indicació dels recursos que siguin
procedents».

CASA DE LA VILA

“Pregunta el sr. Serra Planas si hi ha algun plànol i si es pot consultar,
al qual el sr. Alcalde respon que hi ha un projecte.
Pregunta el sr. Joan Planas si desmuntaran i tornaran a muntar, al
qual la sra. Lourdes Carreras respon afirmativament”.

DESÈ.- MODIFICACIÓ DE COMPLEMENT ESPECÍFIC
(Exp. 292/2015).
Antecedents de fet
1. Per Decret d’Alcaldia-Presidència, de data 28 d’agost de 2015,
Decret núm. 218/2015, es va aprovar la convocatòria del procés
selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de
possibles vacants de places d’administratiu d’Administració General
de Peralada, per cobrir vacants, suplències i necessitats transitòries
que s’originin relatives a aquesta categoria laboral.
2. Efectuades les proves i valorats els mèrits dels candidats en data
29 de setembre de 2015, l’Alcalde – President va dictar el Decret
núm. 238/2015 pel que es crea la borsa de treball esmentada i
s’hi inscriuen els candidats assenyalats a la proposta del tribunal
qualificador.
3. La Senyora Núria OLIVA CALLÍS figura en el segon lloc de la
borsa de treball abans esmentada, a saber, borsa de treball per
a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu
d’Administració General de Peralada. Contactades les persones
anteriors de la llista, han declinat la contractació. S’ha acreditat que,
actualment, tenen una relació contractual laboral o un nomenament
interí vigent amb l’Ajuntament de Peralada.
4. Decret d’Alcaldia núm. 249/2015, de 16 d’octubre de 2015, de
contractació, amb efectes a partir del dia 16 d’octubre de 2015 i fins
a la fi de situació administrativa d’excedència voluntària de la sra.
Núria COMAMALA PALLISERA, de la senyora Núria OLIVA CALLÍS.
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5. Vista la necessitat de procedir a una reassignació de les funcions,
atribucions i comeses a desenvolupar pel personal adscrit a l’àrea de
secretaria, a l’àrea de recaptació i a l’àrea de registre civil i població
de l’Ajuntament de Peralada, suposant un increment, per una banda,
de les funcions a realitzar per l’auxiliar administrativa de l’àrea de
recaptació i per l’administrativa de l’àrea de registre civil i població
i una disminució de les funcions a realitzar per l’administrativa
adscrita a l’àrea de secretaria i atès que la present Corporació no
disposa de la corresponent relació de llocs de treball.
6. Considerant que d’acord amb l’establert a la Llei 36/2014, de 26
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici
2015, no es procedeix a incrementar la massa salarial.
7. Considerant que les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2015 estableixen la vinculació jurídica a nivell de àrea de despesa
(classificació per programes) i capítol (classificació econòmica), és
per la qual cosa, que hi ha crèdit a nivell de bossa de vinculació.
8. Considerant les competències atribuïdes al Ple per l’article 22.2.i)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i article 52.2.j) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per D.L. 2/2003, de 28 d’abril.
9. Informe de secretaria-intervenció, de data 26 d’octubre de 2015.
Fonaments de dret.
• Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’exercici 2015.
• Bases del concurs – oposició per a la constitució d’una borsa de
treball d’administratiu/iva per cobrir vacants, suplències i necessitats
transitòries que s’originin relatives a aquesta categoria laboral.
• Plantilla Orgànica de Personal de l’Ajuntament de Peralada.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels complements específics de les
places que es relacionen a continuació, a comptar des del dia 16
d’octubre de 2015 i fins a la fi de situació administrativa d’excedència
voluntària de la sra. Núria COMAMALA PALLISERA, quedant tal
com segueix:
PLAÇA			

IMPORT COMPLEMENT ESPECÍFIC

AUX. ADM. (àrea recaptació)		

530,68 €

ADM. (àrea secretaria)			

330,05 €

ADM. (àrea registre civil i població)		

378,98 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades,
a la Intervenció municipal i a la gestoria que confecciona les nòmines.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Enric Serra Planas(Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Vots en contra: Cap
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Abstencions: Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
“ Recorda la sra. Meritxell Garrido que ja ho va demanar i que
hauria de ser prioritari i urgent el tema del personal. Manifesta que
s’abstindrà, atès que si tinguéssim relació de llocs de treball tot seria
més clar.
Respon el sr. Alcalde que tot és prioritari però primer eren les
ordenances fiscals, tot i que la relació de llocs de treball es farà de
cares a l’any vinent en tant que tots estem interessats en què es faci
i recorda que ja es va iniciar el 2012”.

ONZÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE PERALADA. (Exp. 151/2009).
La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys
forestals o dins la franja de 500 metres de distància d’aquests i, abans
de la modificació de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions
sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte
les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia
el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d’aquests sense excepcions. Per tant,
la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes
obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l’Ajuntament és la redacció i
aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta
llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les
finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d’assistència tècnica als
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la
redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació del municipi de Peralada” que ha
realitzat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà a petició de la
Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de
delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions
afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha
de trametre al Departament de Medi Ambient”
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i a la
proposta de regidoria de l’Agricultura i Vilanova de la Muga, RESOLC:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix
la Llei 5/2003, subjecte a la ratificació per part del Ple de la Corporació.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i
d’edificacions i instal·lacions aïllades determinades al plànol de
delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir
les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions
aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que figuren
dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol
de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les
despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les
disposicions de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos
a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a
portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei
5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de
delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de
tenir en compte en l’elaboració dels instruments de planificació
urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin
els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del
seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei
5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el
traçat de la franja exterior de protecció poden estar subjectes a
revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre
tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un
període de 20 dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al
BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la
Generalitat de Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell
Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a
l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Vots en contra:
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

Abstencions:
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

“Manifesta el sr. Planas que 20 dies són pocs, que al plànol hi falten
fulls, que no se li ha enviat i que per desinformació hi votarà en
contra. Pregunta el sr. Planas si ho han fet els tècnics de la Diputació
i si s’ha fet alguna modificació al qual el sr. Alcalde respon que els
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nostres tècnics ho han validat i s’ha fet in situ. Continua manifestant
el sr. Alcalde que es tracta de complir amb la llei vigent de fa anys de
mantenir una franja de seguretat neta de matolls i brutícia”.

DOTZÈ.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA
DEL SR. JOAN ITXART ROMAGOSA. (Exp. 290/2015)
Antecedents de fet.
Primer.- Atès que en aquest Ajuntament es va presentar l’escrit
del Sr. JOAN ITXART ROMAGOSA, Regidor de l’Ajuntament el dia
23 d’octubre de 2015 i RE núm. 2552. En aquest es formalitzava la
renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des
de que va prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 13 de juny
de 2015, després de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
La renúncia al càrrec no serà efectiva fins que se sotmeti al Ple de
l’Ajuntament, és a dir, fins a la data d’avui.
Atesos els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
realitzada la tramitació reglamentàriament establerta, i atès
l’Informe de Secretaria de data 26 d’octubre de 2015, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor
de l’Ajuntament que realitza el Senyor JOAN ITXART ROMAGOSA.
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central perquè
remeti les credencials de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ,
següent en la llista dels que van concórrer a les últimes eleccions
municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec.
“Manifesta el sr. alcalde que només té paraules d’agraïment per en
Joan. Moltes gràcies, has fet molt bon servei al poble i espero que
continuïs col·laborant.
Manifesta el Sr. JOAN ITXART ROMAGOSA:
Durant aquets vuit anys ha estat un honor i un plaer haver servit
el municipi de Peralada i Vilanova de la Muga. Han estat vuit anys
plens d’activitat, compromís, projectes, objectius, esdeveniments,
emocions, anècdotes...tot un plaer i un orgull.
Agrair als companys del grup municipal de Convergència
democràtica de Catalunya, com els companys de govern pel seu
suport i paciència durant aquets anys.
Agrair als membres de l’oposició del seu tracte excel·lent, hi ha hagut
moments tensos i bons moments.
Agrair a la meva família pel suport incondicional i en especial a la
meva dona i els meus fills.
Avui s’acaba una etapa però no pas el meu compromís envers el
municipi i el meu país, Catalunya.
Moltes gràcies i fins aviat”.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més
assumptes a tractar, essent les 22.06 la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín			
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
25 DE NOVEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm.: 11/2015

Sra. Rosa Cortada Sánchez,

Caràcter: sessió extraordinària

Sra. Lourdes Carreras Selva

Data: 25 de novembre de 2015

Sr. Joan Cros Ferraró,

Hora de convocatòria: 20.00

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Hora d’inici: 20.03

Sra. Maria José Romero Madrid

Hora d’acabament: -

Sr. Enric Serra Planas

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

Sr. Joan Planas Portell

Ordre del dia
1. Presa de possessió del càrrec de regidora de
la Senyora Rosa Cortada Sánchez.
2. Designació dels membres de les meses
electorals de les eleccions generals de 20 de
desembre de 2015.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

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

PRIMER.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
LA SENYORA ROSA CORTADA SÁNCHEZ.
Antecedents de fet:
1. El passat 23 d’octubre de 2015, el Senyor Joan ITXART ROMAGOSA va presentar
escrit on formalitzava la renúncia voluntària al càrrec de regidor que ocupava en
aquest Ajuntament des de que va prendre possessió el passat 13 de juny de 2015,
després de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
2. El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2015 va
prendre en coneixement dita renúncia i va comunicar-ho a la Junta Electoral Central
per tal que remetés les credencials de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ,
següent en la llista dels que van concórrer a les últimes eleccions municipals, per
tal que pogués prendre possessió del seu càrrec.
3.L’Ajuntament disposa de la credencial de regidora de al Senyora CORTADA,
emesa per la Junta Electoral.
4.Així mateix la regidora electe ha efectuat la corresponent Declaració d’Interessos,
exigida per la normativa per poder prendre possessió del càrrec, conforme als
models aprovats per Ple en la sessió de 26 d’abril de 2011.

Fonaments de dret.
• Art. 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
(LOREG).
• Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
• Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada, acreditada la personalitat de
la regidora electe, formulo a la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ la pregunta per al
jurament o promesa del càrrec de regidor, següent:
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de Peralada
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”.
Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ: “Si, per imperatiu legal ho
prometo”.

SEGON.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS
DE 20 DE DESEMBRE DE 2015.
Atès allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i concretament en el seu article 26.4, on s’estableix
que els sorteigs públics per a la designació del president o presidenta
i dels vocals i de les vocals de cada mesa ha de tenir lloc entre els dies
vigèsim cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria.
Atès que l’art. 26.2 LO 5/1985, de 19 de juny, estableix que el President
i els Vocals de cada mesa electoral són designats mitjançant sorteig
públic d’entre la totalitat de les persones censades al municipi que
siguin menors de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure.
Atès tot lo anterior es procedeix a portar a terme el sorteig públic
a través del programa informàtic CONOCE facilitat per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) el qual va donar el resultat següent:

- José Gorgot Palau Izquierdo
- Xavier Coll Casellas
- Isabel Condominas Castillo

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- El Ghazi El Hassouni Faras
- Sergio García Capel
- Josep Cusí Oliveras
- Anna Ballo Mazorra
- Maria Rosa Carbó Bigas
- Ángel Carmona Camacho
- Tamara Cano Serrano

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- Sergi Jordà Motera
- María Mercedes Arnaiz Pérez
- José María Freixa Maset
- José Isern Gibert

MESA A)

- Zeus Herraez Marimon

PRESIDENT:

- Agustina Brugat Montcanut

• Titular: Francisco Javier Cerdeña Chirinós

- Sergi Capallera Sala

• 1r suplent: Francesc Grau Grau
• 2n suplent: Sergi Barco Solés

MESA B)
PRESIDENT:

1r VOCAL:

• Titular: Jaime Vilardell Marín

• Titular: Albert Carbó Bebavent

• 1r suplent: Ana Isabel Rodríguez Risquete

• 1r suplent: Antonio Arjona Caro

• 2n suplent: Josep Pomés Pérez

• 2n suplent: Diego Luis Conde Casamiquela
1r VOCAL:
2n VOCAL:

• Titular: Juan Subirós Roca

• Titular: Jaime Dabau Sot

• 1r suplent: Joaquina Llosa Algans

• 1r suplent: Jordi Chacel Serna

• 2n suplent: Ingrid Serrat Frigola

• 2n suplent: Lluís Gómez Mas de Xaxars
Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

2n VOCAL:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents):

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

- Margarita Dilme Ros
- Gerard Carbonell Agulló
- Josep Cuadrat Forte
- Pau Jaumandreu Roig
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• Titular: Jordi Ortíz Ayats
• 1r suplent: Isabel Pallisera Pey
• 2n suplent: José Carlos Vargas Cara
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RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents):

- Mònica Moreno Bello

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

- José Soler Minovis

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents):

- Pere Trinch Alonso

- Marta Pons Soria

- Susana Martín Parés

- Pol Vidal Prats

- Antonio Martínez Cavero
- Ester Subirana Viñas
- Clara Tor Daniel

- Juan Casas Brugat
RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):

- Mònica Lladó Descamps

- Nuria Vilarrasa Martínez

- Jordi Poch Tarrés

- Saturnino Prieto Pinto

- Lluís Tubert Sánchez

- Amadeo Prohias Maranges

- Robert Dabau Masó

- Pedro Vivancos Bonafé
- Pilar Martínez Rubio

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):

- Francesc Xavier Planas Soler

- Santiago Sués Riera

- Gerard Vidal Abaurrea

- Luis Pagés Gou
- Keoma Viñales Gómez

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):

- Francesc Caball Descamps

- Lucia Pey Pujol

- Carmen Vicente Moreno

- Nuria Serrat Pol

- Juan de Dios Martínez Hidalgo

- Julio Morell Balart

- Pedro Ignacio de la Higuera Romero de Tejada

- Rafael Serrat Pol
- José Vidal Pujol

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):

- Manuel Téllez Bravo

- Javier Marrón Jiménez

- Francisco Javier Medina Gutierrez

- Inés María Casellas Vidal
- Elia Figueras Casademont

MESA C)

- Luis Llavanera Peitaví

PRESIDENT:

- Ramon Dorca Vert

•Titular: Ana Cortada Sués

- Teresa Descamps Descamps

•1r suplent: Jordi Planas Portell

- Francesc Xavier Perpinyà Carbonell

•2n suplent: Ester Sagué Gironell

1r VOCAL:
•Titular: Robert Riera Rovira
•1r suplent: José Clos Batllori
•2n suplent: Lourdes de Soto Herrero

2n VOCAL:
• Titular: Anna Jou Cortada
• 1r suplent: Miquel Jou Cortada
• 2n suplent: Ana Maria Gusó Pratsevall
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Atès el sorteig públic anterior, s’acorda per unanimitat dels membres
assistents de la Corporació:
Primer.- Designar com a membres de les tres meses electorals (A, B i
C) corresponent al terme municipal de Peralada i les seves respectives
bosses de substituts-reserva les persones anteriorment enumerades.
Segon.- De conformitat a allò que estableix l’art. 27.2 LO 5/1985, de
19 de juny, notificar la designació als membres de les meses.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 20.17 la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
14 DE DESEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm.: 12/2015

Sra. Rosa Cortada Sánchez,

Caràcter: sessió extraordinària

Sra. Lourdes Carreras Selva

Data: 14 de desembre de 2015

Sr. Joan Cros Ferraró,

Hora de convocatòria: 20.00

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Hora d’inici: 20.03

Sra. Maria José Romero Madrid

Hora d’acabament: -

Sr. Enric Serra Planas

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

Sr. Joan Planas Portell

Ordre del dia
1. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de modificació del nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. (Expdt. 189/2015).
2. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la modificació del nomenament dels
membres del consell d’administració de l’organització especial sant Domènec-Centre
de turisme cultural.
3. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a la modificació del règim de sessions
ordinàries de la junta de govern local. (Expdt. 189/2015).
4. Presa de coneixement de la comunicació de l’expulsió de la regidora sra. Maria
José Romero del grup polític municipal Agrupació La Muga – Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ALM-ERC-MES-AM). (Expdt. 303/2015).
5. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la determinació de la composició de la
comissió especial de comptes i la designació dels seus membres. (Expdt. 189/2015).
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 281/2015 de nomenament dels Tinents
d’Alcalde. (Expdt. 189/2015).
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 283/2015 de nomenaments de
membres de la Junta de Govern Local, i delegacions de competències de l’Alcaldia a
la Junta de Govern Local. (Expdt. 189/2015).
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 282/2015 de delegacions de l’Alcaldia
als regidors (delegació de les àrees). (Expdt. 189/2015).
9. Donar comptes de la modificació de composició de diversos grups polítics
municipals. (Expdt. 189/2015).
10. Proposta d’Alcaldia-Presidència de declaració de llocs de treball prioritaris en
relació a serveis públics essencials de l’Ajuntament de Peralada. (Expdt. 339/2015).
11. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de l’ordenança general de
subvencions de Peralada. (Expdt. 338/2015).
12. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació 10a del
pressupost de l’exercici 2015. (Exp 327/2015)
13. Proposta d’Alcaldia-Presidència per aprovar inicialment en pressupost general
consolidat de la Corporació i la plantilla per a l’exercici 2016. (Exp 337/2015).
14. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria
per a la concessió de subvencions a les entitats del municipi, exercici 2016. (Exp
340/2015)
15. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de l’acta de preus contradictoris de
les obres d’urbanització del Nucli Antic. c/ Hospital de Peralada. (Expdt. 231/2014).
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Sra. Meritxell Garrido Sirvent

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

PRIMER.- PROPOSTA DE
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
DE MODIFICACIÓ DEL
NOMENAMENT DELS
REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
COL·LEGIATS. (EXPDT.
189/2015).
Antecedents de fet:
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el
nou Alcalde (13 de juny de 2015), aquest,
en el termini de 30 dies ha de convocar
el Ple de la Corporació per establir
l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament,
entre d’altres, nomenar els representants
municipals a òrgans col·legiats.
2. En data 26 de juny e 2015 el Ple municipal
de l’Ajuntament de Peralada va nomenar els
representants de l’Ajuntament de Peralada
als òrgans col·legiats.
3. La renúncia del regidor Senyor Joan
ITXART ROMAGOSA, així com la
incorporació de la Senyora Rosa CORTADA
SÁNCHEZ com a membre corporativa fan
convenient la modificació del nomenament
dels representants de la Corporació en els
òrgans col·legiats.
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Fonaments de dret.
• Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea
General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques la
regidora Lourdes Carreras i Selva.
Segon.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea
General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient el
regidor Joan Cros Ferraró.
Tercer.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea
General del Consorci Localret la regidora Lourdes Carreras i Selva.
Quart.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea
General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la
regidora Mònica Lladó i Descamps.
Cinquè.- Nomenar representant de la corporació a l’Associació Alt
Empordà Turisme la regidora Mònica Lladó i Descamps.
Sisè.- Nomenar representant de la corporació a l’Agrupació de
Defensa Forestal l’Albera el regidor Joan Cros i Ferraró.
Setè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de
l’Escola Ramon Muntaner la regidora Rosa Cortada Sánchez.
Vuitè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de
la Llar d’Infants Municipal Orlina la regidora Rosa Cortada Sánchez.
Novè.- Els presents acords es notificaran als interessats i als
organismes corresponents. S’entendrà que accepten el càrrec si
no manifesten la disconformitat en el termini de cinc dies hàbils a
comptar de l’endemà de rebre la notificació mitjançant escrit dirigit
al Ple de la Corporació i entrat al Registre General de l’Ajuntament.

• Revisat el registre d’entrada de l’Ajuntament del 26 de novembre
a 2 de desembre (els cinc dies hàbils posteriors) no hi consta cap
sol·licitud. En el registre d’entrada (2015-E-RC-2925, de 25 de
novembre), únicament hi consta l’aportació de documentació per
prendre possessió com a regidora.
• Revisat l’expedient 189/2015 que fa referència als punts de l’ordre
del dia 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9, hi consten les sol·licituds inicials dels
diferetns grups municipals després del Ple de Constitució però no
hi consta la sol·licitud de la Sra. Cortada,. Les sol·licituds que hi ha a
l’expedient són:
RE 2015-E-RC-1400, de 19 de juny de CIU.
RE 2015-E-RC-1386, de 18 de juny de UMdC.
RE 2015-E-RC-1385, de 18 de juny de IDV.
RE 2015-E-RC-1380, de 17 de juny de ALM-ERC-MES.
• Per tant, tenint en compte que en els cinc dies hàbils posteriors al
Ple del passat 27 de novembre no es va presentar la documentació
necessària per formar part del grup municipal de CIU, entenc que la
Sra. Cortada hauria de passar a ser regidora no adscrita”.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Vots en contra:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:
“La regidora sra. Meritxell Garrido, fa avinent, abans de votar el
present punt de l’ordre del dia el següent:
Voldria remarcar, que tret d’error, hi ha un defecte de forma que no
permetria a la sra. Cortada formar part del grup municipal CIU.
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Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

• L’article 26 del ROF (Real Decreto 2568/1986, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
Locales) estableix en el seu apartat primer que “Los miembros de
la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la
sesión constituiva de la Corporación deberán incorporarse a los
grupos, conforme a las reglas acordadas por la Corporación”.

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A LA MODIFICACIO DEL NOMENAMENT DELS
MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE
L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL SANT DOMÈNECCENTRE DE TURISME CULTURAL

• L’article 23 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Peralada disposa que “els regidors que ho siguin amb posterioritat a
la sessió constitutiva de la Corporació, s’hauran d’incorporar al grup
corresponent a la llista en què haguessin estat elegits, Disposaran
per això d’un termini de cinc dies hàbils, a comptar, des que prenguin
possessió del seu càrrec, a fi d’acreditar la seva incorporació al grup
que els correspongui mitjançant un escrit dirigit a l’Alcalde i signats,
també, pel portaveu corresponent. En cas de no fer-ho s’integraran
com a regidors del grup mixt o, si aquest no existís, seran qualificats
com a regidors no adscrits”.

4. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament, entre d’altres, nomenar
els membres del Consell d’Administració de l’organització especial
Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural.

Antecedents de fet.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

5. En data 26 de juny de 2015 el Ple municipal de l’Ajuntament de
Peralada va nomenar els membres del Consell d’Administració de
l’organització especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural.
6. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com
a membre corporativa fan convenient, únicament, la modificació
del nomenament dels membres del Consell d’Administració de
l’organització especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural.

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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

Fonaments de dret.
• Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar membres del Consell d’Administració de
l’organització especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural
les persones següents:
- Presidenta: Sra. Rosa Cortada Sánchez, 1a Tinent d’Alcalde i
responsable de l’Àrea de Cultura.
- Vicepresidenta: Sra. Mònica Lladó Descamps regidora de l’Àrea de
Turisme
- Vocals:
o Sr. Ramon Clos i Bech, President de l’Associació de Jubilats i
Accidentats de Peralada i Vilanova de la Muga.
o Sr. Josep Sanllehy i Pérez, pel col·lectiu d’artistes locals;
o Sra. Immaculada Sabat i Puchol, com a persona vinculada al sector
turístic, del comerç i a la pagesia;
o Sra. Lídia Blánquez i Vallmajor, com a persona vinculada al món
de la música;
o Sra. Lídia Mercè Cerdà i Gabarrós, com a persona vinculada al món
de la cultura.
o Sra. Ana Maria Poch Pujol, com a persona relacionada a la
gastronomia, l’esport i les festes;
o Sra. Aina Cabello i Palahí, en representació de l’Associació de Joves
de Peralada.
Segon.- Notificar aquest acord als membres designats. S’entendrà
acceptat el seu nomenament si en el termini de cinc dies hàbils
a comptar de l’endemà de rebre la notificació no manifesten la
disconformitat per escrit dirigida a l’Alcaldia i entrat al Registre
General de l’Ajuntament.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)

Abstencions: Cap

“Manifesta la sra. Garrido que hi vota en contra perquè no està
d’acord que Sant Domènec sigui un òrgan polititzat, al qual el sr.
Alcalde respon que Sant Domènec no és un òrgan polititzat, que és
un tema que ja s’ha debatut diverses vegades i que les persones que
en són membres ho són per la seva vàlua.
El regidor Sr. Joan Planas fa vinent que no hi ha ningú de Vilanova i que
podria ser més plural i pregunta si es podria posar algú de la comissió
de festes de Vilanova al Consell d’administració de l’organització
especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural, al qual el sr.
Alcalde respon que els estatuts no ho permeten. Continua preguntat
el sr. Planas si seria possible tirar-ho endavant al qual el sr. Alcalde
respon que s’estudiarà, però que la Comissió de Festes de Vilanova
gaudeix d’autonomia per gestionar les festes i que el que cal és que hi
hagi coordinació amb Sant Domènec per no solapar actes.
Fa avinent la sra. Garrido que ella ja va sol·licitar assistir-hi i se li va
dir que no”.

TERCER.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS
ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Antecedents de fet.
1. En data 26 de juny de 2015 el Ple municipal va aprovar establir
el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local en una
sessió ordinària cada dimecres no festius, a les 14:00 hores, al
Despatx d’Alcaldia.

Fonaments de dret.
• Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
• Art. 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
• Arts. 38, 46, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).

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

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
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Primer. MODIFICAR el règim de sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, quant al dia i l’hora de realització de les sessions, que
serà cada dijous no festius, a les 20:00 hores, al Despatx d’Alcaldia.
La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia,
a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb
períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per
obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.
Segon.- Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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

Abstencions:
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

“Manifesta la sra. Meritxell Garrido que veient les actes de la junta
de govern local, en les quals només s’hi aproven factures i alguna
llicència d’obra no veu cap necessitat de la seva existència. És per
aquest motiu que hi vota en contra i proposa que s’elimini la junta
de govern local, al qual el sr. Alcalde respon que no s’eliminarà
doncs l’equip de govern considera que és una fórmula de treball que
funciona bé.”.

QUART.- PRESA EN CONEIXEMENT DE L’EXPULSIÓ
DE LA SRA. MARIA JOSÉ ROMERO DEL GRUP
POLÍTIC MUNICIPAL AGRUPACIÓ LA MUGA
– ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ALM-ERC-MES-AM).
Antecedents de fet.
1.- Escrit presentat pel sr. Enric Serra Planas, en qualitat de regidor de
la present Corporació i com a president de l’Agrupació La Muga, de
data 18 de setembre de 2015 i RE núm. 2234.
2.- Escrit presentat pel sr. Enric Serra Planas, en qualitat de regidor
de la present Corporació i com a president de l’Agrupació La Muga,
de data 6 d’octubre de 2015 i RE núm. 2392.
3.- Informe de secretaria-intervenció de 27 d’octubre de 2015.

Fonaments de dret.
• Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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• Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (art. 50).
• Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (arts. 6 a 22, 25 i 94).
• Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Peralada (BOP
núm. 243 de 22 de desembre de 2005).
• Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (sala del
contenciós administratiu, secció 9a), de 6 de març de 2007.
• Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del
contenciós adminsitratiu, secció 9a, de 5 de juny de 2007 i 10 de
gener de 2008.
• De conformitat amb l’establert al 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, en relació amb l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent aplicable,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER. Prendre coneixement de l’expulsió de la Senyora Maria
José Romero Madrid del grup polític municipal Agrupació La Muga
– Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ALM-ERCMES-AM) d’aquest Ajuntament, quedant integrada com a regidora
no adscrita.
SEGON. Que s’informi a la Senyora Maria José Romero Madrid que
passa a ser regidora no adscrita a cap grup polític i que segueix
gaudint dels drets i deures propis de tot regidor (articles 6 a 22 i
95 del Reglament d’ordenació, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre).
TERCER. Notificar el present acord a les persones interessades i al
grup polític municipal Agrupació La Muga – Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal
“La regidora sra. Maria José Romero fa avinent, expressament, que
consti en acta el següent:
Vull manifestar, que segons els Estatuts de l’ALM, per ser membre i
per tant poder ser expulsat d’aquesta Agrupació, s’ha de formar part
de l’Assemblea Agrupativa o de la Comissió Permanent del grup, de
les quals jo mai he format part.
Vull recordar-li al Sr. Enric Serra Planas, que va ser ell, donades les
circumstàncies, qui em va pregar que em presentés a les darreres
eleccions municipals com a cap de llista de l’ALM i ho vaig fer, de
forma independent, amb l’única condició de presentar-me, amb
coalició i com a candidata d’ERC, amb els que vaig signar un manifest
i un compromís de candidata.
Ha arribat el moment que el Sr. Enric Serra Planas i en nom de l’ALM
expliqui, per no perdre la seva credibilitat i la del seu grup, el significat
que té per ells la paraula trànsfuga, el valor que li donen a la paraula
deslleialtat i el més important que expliquen, d’una vegada, quin és
el veritable esperit i ideologia de l’ALM, al que sempre fan referència.
Tot i manifestar-se, reiteradament els components d’ALM, en nom
d’ERC, MES i AM, cap d’aquests formacions no m’han manifestat ni
de forma verbal ni escrita, el suport a aquesta manera d’actuar tan
injusta i sense justificació dels membres de l‘ALM.

BUTLLETÍ TARDOR

Amb data 1 d’octubre el sr .Joan Borrell Bassol va entrar un escrit a
l’Ajuntament de Peralada, com a President i representant legal de la
Federació Comarcal d’ERC-AM donant la condició de representant
únic de la coalició ALM-ERC-AM al sr. Enric Serra Planas, sense
donar cap raó.
A dia d’avui no he rebut cap explicació ni resposta.
S’ha de denunciar tot allò que atempti contra els drets i les llibertats
individuals de les persones. Per això he posat el cas, en mans de la
Comissió de Garanties, perquè resolgui al meu favor, no tant sols
per faltar als Estatuts d’ERC, sinó també, per no respectar la seva
Declaració ideològica i el més greu, per no donar suport a la seva
candidata.
Com ja he manifestat altres vegades, per a mi, l’ètica i la política
són i han de ser compatibles i no es pot actuar de forma mal
intencionada ni faltar a la veritat, ni es pot donar suport a cap idea ni
interès personal i per sobre de tot, no es poden justificar conductes
agressives i bel·ligerants que provoquen dolor i sofriment.
El Sr. Enric Serra Planas manifesta, i vol que consti en acta, que
l’escrit de la sra. Romero està ple de falsedats, irregularitats, coses
que no són i mentides. Continua manifestant el sr. Serra Planas que
no vol dir més coses per no barrejar 3eres persones”.

decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que estableix en l’article 64.1 del Reglament Orgànic
Municipal de Peralada (en endavant ROM) que estableix que la
Comissió Especial de Comptes estarà integrada de forma que la
seva composició s’acomodi a la proporcionalitat existent entre els
diferents grups polítics representats a la corporació.

Resolució
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de
comptes, que estarà integrada pels nou membres de la Corporació,
garantint la proporcionalitat existent entre els diferents grups
municipals representats a la Corporació:
- President: L’Alcalde, Sr. Pere Torrent i Martín.
Vocals:
• Quatre membres representants del grup polític municipal de
Convergència i Unió, concretament per:
• Sra. Rosa Cortada Sánchez,
• Sra. Lourdes Carreras Selva,

CINQUÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PER A LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I LA
DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES.
Antecedents de fet.
1. Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com
a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és
necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots
els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

• Sr. Joan Cros Ferraró i
• Sra. Mònica Lladó Descamps.
• Un membre representant del grup polític municipal Agrupació
la Muga-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal,
concretament per:
• Sr. Enric Serra Planas.
• Un membre representant del grup polític municipal Independents
de Vilanova, concretament per:
• Sr. Joan Planas Portell
• Un membre representant del grup polític municipal Unió Municipal
de Catalunya, concretament per:
• Sra. Meritxell Garrido Sirvent.
• Un membre de la Corporació que consta com a regidora no
adscrita, concretament per:

2. En data 26 de juny de 2015 el Ple municipal de l’Ajuntament de
Peralada va determinar la composició de la comissió especial de
comptes.

• Sra. Maria José Romero Madrid.

3. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com a
membre corporativa i l’expulsió de la Senyora Maria José ROMERO
MADRID del grup polític municipal Agrupació La Muga-Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ALM-ERC-MES-AM)
fan necessari adoptar un nou acord de determinació de la composició
de la comissió especial de comptes.

Segon.- La seva funció serà l’examen, l’estudi, i l’informe dels comptes
anuals de la Corporació. Els comptes anuals seran informats per la
Comissió Especial de Comptes i se sotmetran al Ple de la Corporació
per a la seva aprovació abans del dia 1 d’octubre de l’exercici següent.

Fonaments de dret
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 125 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
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Vots a favor:

Fonaments de dret.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

• Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).

Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

• Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid

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

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

Abstencions:
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

“Manifesta la sra. Meritxell Garrido que hi ha votat en contra pel que
ja ha manifestat al punt primer”.

SISÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 281/2015 DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D’ALCALDE. (EXPDT. 189/2015).

Segon. NOMENAR Primera Tinent d’Alcalde a la regidora Sra. Rosa
CORTADA SÁNCHEZ.
Tercer.- Als Tinents d’Alcalde els correspon substituir en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l’Alcalde, en
els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti aquest
per l’exercici de les atribucions, així com desenvolupar les funcions
de l’Alcalde en els supòsits de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de
possessió del nou Alcalde.
Quart.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, notificant-la a més personalment als designats,
i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent de la present Resolució.

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del
Decret d’Alcaldia núm. 281/2015 de data 26 de novembre de 2015
que es transcriu literalment a continuació:

SETÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 283/2015 DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL (EXPDT. 189/2015).

DECRET D’ALCALDIA PRESIDENCIA núm. 281/2015

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del
Decret d’Alcaldia núm. 283/2015 de data 26 de novembre de 2015
que es transcriu literalment a continuació:

Expdt. 189/2015
Assumpte: nomenament de Tinent d’Alcalde.
Antecedents de fet.
1. L’existència de Tinents d’Alcalde és preceptiva, essent nomenats
per l’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i, en
defecte, d’entre els regidors sense superar en nombre un terç del
nombre legal de membres del Ple descartant els decimals, i n’haurà
de donar comptes al Ple en la primera sessió que celebri.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament, entre d’altres, comunicar
el nomenament de Tinents d’Alcalde.
3. Decret d’Alcaldia 159/2015, de 22 de juny, de nomenament de
tinents d’Alcalde.
4. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com
a membre corporativa fan necessari el nomenament de tinents
d’Alcalde.
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Primer. REMOURE del càrrec de Primer Tinent d’Alcalde al regidor Sr.
Joan ITXART ROMAGOSA.

DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 283/2015
Expdt. 189/2015
Assumpte: designació dels membres de la JGL i delegació de
competències de l’Alcaldia a la JGL.
Antecedents de fet.
1. L’existència de la Junta de Govern Local és potestativa als municipis
amb població inferior a 5.000 habitants, per la qual cosa, per a la
seva existència cal adoptar un acord plenari o bé preveure la seva
existència al ROM. Estarà integrada per l’Alcalde i per un nombre
de regidors que no superi el terç del nombre legal de membres
corporatius (descartant-ne, si s’escau, els decimals), nomenats per
l’Alcalde, donant-ne comptes al Ple.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament, entre d’altres, de la Junta
de Govern Local.
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3. En data 26 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va acordar
constituir la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, així
com establir el règim de sessions ordinàries d’aquest òrgan.

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per
aquest Alcaldia com a titular de la competència originària, i seran
immediatament executius i presumptament legítims.

4. Decret de l’Alcaldia 160/2015, de 22 de juny, de designació dels
membres de la JGL i delegació de competències de l’Alcaldia a la JGL.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats
pel seu coneixement i efectes.

5. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com a
membre corporativa fan convenient la modificació de la designació
dels membres de la Junta de govern local.

Sisè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Fonaments de dret.
• Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
• Art. 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
• Arts. 38, 46, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada RESOLC:
Primer. NOMENAR membre de la Junta de Govern Local en
substitució del Sr. Joan ITXART ROMAGOSA a la Senyora Rosa
CORTADA SÁNCHEZ, com a Primera Tinent d’Alcalde.
Segon.- Que, la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia,
estigui integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al
terç del nombre legal dels mateixos, i que a continuació s’indiquen:
- Senyora Rosa Cortada Sánchez, primera tinent d’alcalde.
- Senyora Lourdes Carreras Selva, segona tinent d’alcalde.
- Senyor Joan Cros Ferraró, tercer tinent d’alcalde.
S’entendrà que accepten tàcitament el seu càrrec si no presenten
la seva renúncia expressa en el termini de tres dies hàbils des de la
notificació del nomenament:
Tercer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local, les competències
de gestió i resolució que tot seguit es detallaran, sense perjudici de
les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia 160/2015, de 22
de juny, les quals continuen vigents:
En matèria d’Hisenda:
• Aprovar l’atorgament de tota classe de subvencions així
com l’aprovació de les Bases reguladores de les corresponents
convocatòries, si escau, que no siguin de competència plenària,
incloent l’aprovació de la justificació de les despeses subvencionades.
Igualment, la Junta de Govern exercirà com a òrgan d’assistència
permanent de l’Alcalde i desenvoluparà les funcions que li puguin
conferir expressament el Ple municipal i les disposicions legals.
Quart.- Les atribucions delegades poder ser avocades per l’Alcaldia
quan, per raons d’urgència, oportunitat, o supòsit especial, s’estimi
necessari.

Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió
se celebri.
“Manifesta la regidora sra. Meritxell Garrido que vol deixar constància
que enlloc d’efectuar la delegació a favor de la junta de govern local
de l’atorgament de tota classe de subvencions així com l’aprovació
de les Bases reguladores de les corresponents convocatòries, si
escau, que no siguin de competència plenària, incloent l’aprovació
de la justificació de les despeses subvencionades s’hauria de delegar
al Ple, per tal de ser més transparents.
Manifesta el sr. Alcalde que aquesta delegació s’efectua per ser
més transparent, atès que fins ara es feia per Decret d’Alcaldia i ara
es farà per junta de govern local, doncs recorda que les actes de la
junta de govern local són trameses a tots els regidors i, és voluntat
de l’equip de govern donar més contingut a la Junta i no suprimir-la
com proposa Unió Municipal de Catalunya.”

VUITÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 282/2015 DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ
D’ÀREES A REGIDORS/ES (EXPDT. 189/2015).
Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del
Decret d’Alcaldia núm. 282/2015 de data 26 de novembre de 2015
que es transcriu literalment a continuació:

DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 282/2015
Expdt. 189/2015
Assumpte: modificació delegació d’àrees a regidors/ores
Antecedents.
1. La normativa vigent preveu la possibilitat que l’Alcalde delegui a
altres membres electes un àmbit material per a la seva gestió.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament, entre d’altres, comunicar
el règim de delegacions de l’Alcalde.
3. Decret de l’Alcaldia 161/2015, de 22 de juny, de delegació d’àrees
a regidors/ores.
4. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com
a membre corporativa fan convenient la modificació de delegació als
regidors, a fi que la direcció interna i la gestió dels serveis compresos
en les àrees en què s’organitza l’Administració municipal es gestionin
de manera més eficaç i amb criteris de qualitat i proximitat.

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no essent
susceptibles de ser delegades en cap altra òrgan.
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Fonaments de dret.
• Art. 43 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).

En aquesta àrea comptarà amb el suport i/o col·laboració de la
regidora senyora Mònica Lladó Descamps.

3.- Àrea d’Hisenda i Patrimoni
Titular: Lourdes Carreras i Selva

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada RESOLC:
Primer.- Delegar les facultats de dirigir i gestionar les àrees i
serveis que a continuació s’esmenten als/les regidors/ores que a
continuació s’expressen, però no la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius definitius o resolutoris que afectin a tercers:
1.- Àrea de Medi Ambient
Titular: Joan Cros Ferraró.
Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.
Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents
Medi ambient
o Desenvolupament del PALS

Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.
Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:
- Pressupostos i comptabilitat.
- Comptes.
- Recaptació i tresoreria.
- Ordenances i padrons fiscals.
- Compres.
- Inventari.
- Supervisió i control del magatzem.
- Control i supervisió de la societat anònima municipal.
- Control i supervisió dels encàrrecs de gestió.

o Energies renovables.
o Protecció del medi ambient.
o Gestió de residus.
o Recollida selectiva. Deixalleries.
o Parcs i jardins.

2.- Àrea de promoció econòmica, empresa i ocupació
Titular: Rosa Cortada Sánchez
Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.
Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents

4.- Àrea de Turisme i Benestar Social
Titular: Mònica Lladó i Descamps.
Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea .
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.
Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:
Turisme:
o Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Oficina d’Informació
Turística.
o Visites guiades.
o Promoció turística. Fires i mostres.

Promoció econòmica, empresa i ocupació.
o Indústria i comerç.
o Artesania.
o Ocupació
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5.- Àrea d’Agricultura i Sanitat

7.- Àrea d’Ensenyament i Cultura

Titular: Joan Cros i Ferraró

Titular: Rosa Cortada Sánchez

Tipus de delegació: genèrica.

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:

Agricultura

Ensenyament

o Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.

o Edificis escolars.

o Conservació i neteja de recs.

o Vigilància de l’escolaritat obligatòria.

o Bàscula pública.

o Relacions amb òrgans i entitats d’ensenyament.

o Censos agraris.

o Casals d’estiu.

o Relació amb els vedats de caça.

o Transport escolar. Subvencions i ajuts.

o Relació amb la Comunitat de Regants.

o Llar d’infants.

Sanitat

Cultura

o Ambulatoris i centre d’assistència primària.

o Patrimoni històric, cultural i monumental.

o Control de qualitat dels aliments i les begudes.

o Restauració de monuments.

o Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.

o Museus i exposicions.

o Cementiris.

o Excavacions arqueològiques.

o Escorxador.

o Magatzem arqueològic i arxiu històric.
o Premis, beques i subvencions culturals.

6.- Àrea de Joventut

o Cicles i concerts de música. Corals.

Titular: Mònica Lladó Descamps

o Festes i tradicions. Pessebre Vivent.

Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea.
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades:
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.
Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:
- Pla de joventut.
- Relacions amb entitats juvenils

8.- Àrea de Vilanova de la Muga
Titular: Lourdes Carreras i Selva.
Tipus de delegació: genèrica.
Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis
compresos dins l’àrea en l’àmbit de Vilanova de la Muga.
Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: Quan
la proposta o decisió afecti, o pugui afectar, les atribucions delegades
a altres regidors o regidores, serà necessària la coordinació amb
ells. En tot cas, corresponen a l’alcalde les facultats de coordinació i
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de
les decisions que adopti.

- Subvencions a entitats juvenils.
- Dinamització juvenil.
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Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no
limitatiu, les següents:

Així mateix podran formar equips de treball en els quals hi participin
els veïns, representants d’associacions o col·lectius de ciutadans, a
fi de fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics.

Sanitat

Tercer.- L’exercici d’aquestes facultats es farà d’acord amb el
règim general previst al Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i només s’entenen delegades
les facultats de gestió i direcció, però no les facultats decisòries i
resolutòries que la llei atribueix i reserva a l’Alcaldia Presidència en
relació amb les àrees que comparteix amb els Regidors delegats.

o Ambulatori.
o Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.
o Cementiri.

Agricultura
o Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.
o Conservació i neteja de recs
o Relació amb vedats de caça.
o Relació amb la Comunitat de Regants.

Quart.- Aquestes delegacions produiran efectes a partir de l’endemà
de la data d’aquesta resolució i tindran caràcter indefinit, sense
perjudici de la facultat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Cinquè.- S’entendrà acceptada la delegació si en el termini de
cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre la notificació no
manifesten la disconformitat per escrit dirigida a l’Alcaldia i entrat al
Registre General de l’Ajuntament.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats.

Medi ambient
o Energies renovables.
o Protecció del medi ambient.
o Gestió de residus.
o Recollida selectiva.
o Parcs i jardins.

Cultura
o Centre cultural.
o Festes i tradicions.

Governació
o Mobilitat. Circulació i aparcament.
o Senyalització. Zones per a vianants.

Esports
o Foment i promoció de l’esport i del lleure.
o Instal·lacions esportives.

Setè.- Publicar aquestes delegacions al Butlletí Oficial de la província
i al tauler d’anuncis de la corporació.
Vuitè.- Informar que la gestió i direcció de l’Àrea d’Alcaldia,
Comunicació, Règim Intern, Governació, Serveis i usos públics,
Esports i Ordenació del Territori, se la reserva l’Alcaldia-Presidència,
que a títol enunciatiu i no limitatiu inclou:
Alcaldia
o Les reservades per Llei a l’Alcaldia no susceptibles de delegació
i les facultats que es reservi d’acord amb els decrets de delegació.
o La presidència de la Junta General i del Consell d’Administració de
la societat anònima municipal, amb les competències previstes en
els estatuts socials.
o Totes aquelles matèries que siguin competència de l’Alcaldia la
delegació de les quals sigui objecte de dubte o interpretació.
o La resta que li atribueixen expressament les lleis i aquelles que la
legislació de l’Estat o de la comunitat autònoma assignin al municipi
i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Comunicació
o Agermanaments.
o Comunicació i noves tecnologies. Mitjans de comunicació. Butlletí
Municipal. Pàgina web. Instal·lacions i serveis de telecomunicacions.
Promoció de la societat de la informació i del coneixement.

Serveis

o Imatge corporativa.

o Abastament d’aigües.

o Protocol.

o Sanejament i tractament d’aigües residuals.

o Participació ciutadana. Relacions amb associacions veïnals.

o Neteja viària.
o Enllumenat públic.

Règim intern
o Personal

Segon.- Els esmentats regidors que ostenten delegacions de les
diferents àrees dirigiran i gestionaran els serveis a càrrec seu i
proposaran a l’Alcaldia o al Ple, segons correspongui, les mesures a
adoptar per al seu funcionament correcte i la seva millora.

o Brigada municipal
o Organització administrativa.
o Administració electrònica
o Població, censos i estadística.
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En aquesta àrea comptarà amb el suport i/o col·laboració de la
regidora senyora Lourdes Carreras Selva
Governació
o Servei de vigilància.
o Mobilitat. Circulació i aparcament.
o Senyalització. Zones per a vianants.
o Seguretat ciutadana
En aquesta àrea comptarà amb el suport i/o col·laboració de la
regidora senyora Mònica Lladó Descamps

Serveis i usos públics
o Protecció civil.
o Prevenció i extinció d’incendis.
o Abastament d’aigües.
o Sanejament i tractament d’aigües residuals.
o Neteja viària.

NOVÈ.- DONAR COMPTES DE LA MODIFICACIÓ
DE COMPOSICIÓ DE DIVERSOS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans
de govern i administració de l’Ajuntament, entre d’altres, de la presa
de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i de
llurs portaveus.
2. En data 26 de juny de 2015, al Ple municipal de l’Ajuntament
de Peralada es donà compte de la constitució dels grups polítics
municipals, així com dels seus integrants i portaveus.
3. La renúncia del regidor Senyor Joan ITXART ROMAGOSA, així
com la incorporació de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ com a
membre corporativa i l’expulsió de la Senyora Maria José ROMERO
MADRID del grup polític municipal Agrupació La Muga-Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ALM-ERC-MES-AM)
fan necessari la modificació de la composició de la constitució dels
grups polítics municipals i llurs portaveus.

o Enllumenat públic.
En aquesta àrea comptarà amb el suport i/o col·laboració del regidor
senyor Joan Cros Ferraró.

Fonaments de dret.

Esports

• Arts. 23 a 29 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).

o Foment i promoció de l’esport i del lleure.

• Art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).

o Instal·lacions esportives.
o Subvencions a entitats esportives i de lleure locals.

Resolució.

o Relacions amb entitats esportives i de lleure.

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

Ordenació del territori

Primer. DONAR COMPTES al Ple de la modificació del grup polític
municipal de Convergència i Unió (CiU), restant de la forma següent:

Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió
que celebri.

Grup Polític CiU:

“Respecte a la regidoria de Vilanova de la Muga, pregunta el sr. Planas
si la regidora pot delegar les seves tasques a altres persones, al qual
el sr. Alcalde respon que aquesta pregunta ja es va respondre al ple
d’organització. Manifesta el sr. Planas que fa referència a les decisions,
si la regidora les pot delegar. La sra. Lourdes Carreras manifesta que
les decisions les pren ella, que no delega visites ni trucades, tot i que es
pot assessorar amb gent de la seva confiança i ho pot dir així de rotund
i contundent. Fa avinent el sr. Planas que no està qüestionant sinó que
ho ha sentit dir, fet que la sra. Carreras respon que no s’ha de fer cas
a la rumorologia sinó a fets que ell conegués o pogués contrastar. Així
mateix, fa avinent la sra. Carreras que no nega haver-se assessorat
amb determinades persones, així com ho pot fer qualsevol regidor a
l’oposició que s’assessora amb gent de la seva confiança i afins, però
que sempre és a totes les reunions i visites i que qualsevol trucada a
qualsevol organisme o entitat les fa ella personalment.

Portaveu titular: Lourdes Carrera Selva.
Portaveu suplent: Mònica Lladó Descamps
Altres membres: Pere Torrent Martín, Rosa Cortada Sánchez i Joan
Cros Ferraró.
Segon. DONAR COMPTES al Ple de la modificació del grup polític
municipal d’Agrupació La Muga-Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ALM-ERC-MES-AM), integrat pel senyor Enric
Serra Planas. Actuarà com a portaveu el senyor Enric Serra Planas.
Tercer. Actuarà com a regidora no adscrita la Senyora Maria José
Romero Madrid.
“Manifesta la sra. Garrido que vol que consti en acta el que ha dit al
punt primer”

Pregunta la sra. Garrido com és que es canvia l’àrea d’organització
de la Sra. Lladó al Sr. Alcalde al qual aquest respon que perquè s’ha
cregut millor per la organització i que la regidora continua en l’àrea
de Governació com a col·laboradora”
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DESÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DECLARACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PRIORITARIS EN RELACIÓ A
SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS.
Antecedents de fet.
1. Es preveu que l’Ajuntament hagi de necessitar contractar personal
per tal de garantir la prestació de serveis públics municipals.
2. La normativa actual restringeix, amb caràcter general, la reposició
d’efectius a un màxim del 50%, mentre que la contractació temporal
de personal s’ha de circumscriure a la garantia de prestació de
serveis públics essencials.

Fonaments de dret.
L’art. 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2015 diu que “Durante el año 2015
no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones
y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2016 preveu que “Durante el año 2016 no se procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales”.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. DECLARAR funcions prioritàries, en el context de les
determinacions de l’article 21.dos de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, les
desenvolupades pels llocs de treball, els serveis i les prestacions
enumerats a continuació, atès que són prioritaris per al servei que
aquesta administració ha de prestar a la ciutadania i són serveis
públics essencials dintre de les competències que la normativa
atribueix a l’Administració Local:
• Lloc de treball de Secretaria – Intervenció, per garantir les funcions
bàsiques recollides a l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
• Lloc de treball de vigilant, atès que té encomanades funcions
d’exercici d’autoritat, com ara aixecament d’actes d’inspecció o
notificacions.
• Llocs de treball de personal administratiu i auxiliar administratiu,
atès que són llocs de treball que desenvolupen funcions
administratives ordinàries per al bon funcionament de l’ens.

municipals (com ara el cementiri), funcionament de la deixalleria
municipal i del servei de recollida de residus municipals.
• Llocs de treball de personal administratiu i auxiliar administratiu
de turisme, atès que són llocs de treball que desenvolupen funcions
administratives ordinàries per al bon funcionament de Sant Domènec
– Centre de turisme cultural.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid

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

Abstencions: Cap

“Fa avinent la sra. Garrido que li ha sorprès la interpretació que s’ha
efectuat de la normativa, atès que s’ha posat tot com a prioritari.
Continua manifestant la sra. Garrido que no es compleix amb
l’esperit de la llei. En aquest sentit, demana que es faci una altra
consulta, ella ja l’ha feta a un òrgan superior i demana que es torni
a revisar, atès que amb la interpretació que s’ha fet de la normativa
estatal se li està donant la volta.
El sr. Alcalde manifesta que la idea és que en cas de baixa o malaltia
els serveis quedin coberts. Així mateix, respon el sr. Alcalde que es
mirarà a fons.
Manifesta el sr. Planas que s’ha trobat la fórmula per esquivar la llei
al qual el sr. Alcalde respon que no es vol esquivar res simplement
es vol garantir que en cas de baixa ja sigui voluntària o per malaltia
d’algun treballador els serveis es puguin continuar prestant , i que
es pugui contractar personal per cobrir-la i posa com exemple el
cas dels vigilants municipals que el passat estiu només hi havia un
efectiu o la neteja del dispensari.
Pregunta la sra. Garrido si l’Ajuntament pren el compromís d’efectuar
una consulta sobre el tema i si se’ls hi farà arribar al qual el sr. Alcalde
respon afirmativament i afegeix que les propostes es fan en base a
consultes i amb el suport dels tècnics”.

• Llocs de treball de personal de neteja, atès que desenvolupen
funcions ordinàries per al bon funcionament de l’ens i dels serveis
docents, esportius i d’altres, de competència municipal.
• Llocs de treball d’oficial de manteniment, atès que desenvolupa
funcions del servei de manteniment de la via pública, d’equipaments
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ONZÈ.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT
DE PERALADA
Antecedents de fet.
1. Vista la voluntat de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació de
l’ordenança general de subvencions.
2. Vist que dita ordenança té per objecte establir les normes
generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament
de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Peralada a l’empara
del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Fonaments de dret.
• Arts. 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
• Arts. 4, 58 i ss. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

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

Abstencions: Cap

“Manifesta el regidor sr. Joan Planas que no va poder assistir a la
reunió i que potser van donar còpia de l’ordenança però que aquesta
es podria haver adjuntat a la proposta. Manifesta la sra. Carreras
que el temps és el que és i que els serveis administratius treballen
per tenir les propostes al dia i que per properes vegades si no es
pot assistir a les reunions, simplement amb una trucada es pot
buscar un altre moment i que dijous i divendres podia haver vingut a
consultar l’expedient.
Manifesta el sr. Serra Planas que aquí som tots iguals i que no es té
perquè rebre sempre la mateixa persona apart. En aquest sentit, la
sra. Carreras manifesta que si es detecta picaresca a perdre el temps
tots plegats es replantejarà per part de l’equip de govern.

Resolució.

Exposa la sra. Garrido que no hi havia confirmación d’assistència.

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

Pregunta el sr. Planas si l’equip de govern creu que hi havia temps de
sobre per mirar-se els punts al qual el sr. Alcalde respon que ja en el
ple de les ordenances es va posar de manifesta que la prioritat era el
pressupost per a l’exercici 2016 i que no s’ha rebut cap aportación ni
proposta al respecte.

Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Peralada i que consta a l’expedient.
Segon. SOTMETRE el present acord i el projecte de norma a
informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant publicació
d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que es puguin
formular reclamacions i al·legacions.
Si no s’haguessin presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial a la fi del termini, aquest esdevindrà definitiu, sense requerir
l’adopció d’un nou acord.
Aprovat definitivament, l’Ajuntament trametrà a l’Administració de
l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies,
l’acord d’aprovació definitiva.
L’ordenança aprovada definitivament es publicarà de forma íntegra al
BOP i al tauler d’anuncis, amb una referència al DOGC de la publicació
íntegra al BOP, entrant en vigor transcorregut el termini de 15 dies.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Manifesta la sra. Garrido que des del dia 27 de novembre se sap que
hi hauria ple i que amb temes de col·laboració reitera el que ja va
dir al ple d’organització tot i que considera que si dissabte al matí hi
havia la reunió i el ple és dilluns se’ls ha tingut poc en compte”.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
10A DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015. (EXP
327/2015)
Vist que, d’una banda, amb les obres de Reurbanització del c.
Hospital s’ha posat de manifest la necessitat de fer la instal·lació de
la fibra òptica, xarxa de gas i urbanització del c. Albergueries, i d’altra
banda adquirir immobilitzat divers per al centre social així com unes
cistelles de bàsquet per al pavelló municipal.
Vist que es tracta d’una despesa no prevista en el pressupost és
per la qual cosa que és precís l’habilitació de crèdit per poder-ne
fer front.
El detall del crèdit extraordinari és el següent:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid

CASA DE LA VILA
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Pressupost de despeses: generació de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

491

62601

INSTAL·LACIÓ FIBRA ÒPTICA C. HOSPITAL

0,00

3.363,67

3.363,67

1

425

62903

INSTAL·LACIÓ XARXA GAS C. HOSPITAL

0,00

28.720,04

28.720,04

1

341

62904

SUBM. CISTELLES BÀSQUET

0,00

9.760,34

9.760,34

1

1532

62101

OBRES URBAN. C. ALBERGUERIES

0,00

1.209,81

1.209,81

1

337

62905

ALTRE IMMOBILITZAT CENTRE SOCIAL

0,00

19.030,35

19.030,35

Total modificació despeses

62.084,21

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: romanent líquid de tresoreria afectat i majors ingressos
procedents d’una subvenció de la Diputació de Girona:
Detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Prev inicial

Modificació

Prev. Inicial

3

76104

SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA-PEIS

0,00

4.955,68

4.955,68

87010

RLT AFECTAT

0,00

57.128,53

57.128,53

Total modificació d’ingressos

0,00

62.084,21

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 23 de novembre de 2015.

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per a
l’exercici 2014.

Fonaments jurídics:

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

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

Primer.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari finançat amb
Romanent Líquid de tresoreria afectat i majors ingresos, modificació
pressupostària número 10/2015. (Exp 327/2015) del pressupost de
despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

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

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

491

62601

INSTAL·LACIÓ FIBRA ÒPTICA C. HOSPITAL

0,00

3.363,67

3.363,67

1

425

62903

INSTAL·LACIÓ XARXA GAS C. HOSPITAL

0,00

28.720,04

28.720,04

1

341

62904

SUBM. CISTELLES BÀSQUET

0,00

9.760,34

9.760,34

1

1532

62101

OBRES URBAN. C. ALBERGUERIES

0,00

1.209,81

1.209,81

1

337

62905

ALTRE IMMOBILITZAT CENTRE SOCIAL

0,00

19.030,35

19.030,35

Total modificació despeses

62.084,21

Amb els següent detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
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Org.

Econ

Descripció

Prev inicial

Modificació

Prev. Inicial

3

76104

SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA-PEIS

0,00

4.955,68

4.955,68

87010

RLT AFECTAT

0,00

57.128,53

57.128,53

Total modificació d’ingressos

0,00

62.084,21

BUTLLETÍ PRIMAVERA

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.

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

a l’inicialment previst. Està tot estudiat, tot i que sempre que es fa
una obra surten imprevistos”.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST
GENERAL CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I LA
PLANTILLA PER A L’ EXERCICI 2016
Format el Pressupost General per a l’exercici de 2016, integrat pel
Pressupost de l’Ajuntament i per la previsió de despeses i ingressos
de la societat mercantil Serveis Recreatius, Culturals i esportius
de Peralada, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament
a aquesta entitat local, així com, les seves Bases d’Execució i la
Plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs
de treball, de conformitat amb el disposat en els articles 168 i 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988;
Vist l’informe econòmic financer i l’informe favorable de la Secretàriainterventora de data 4 de desembre de 2015.
Fonaments jurídics:

Sra. Maria José Romero Madrid

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LLBRL),
modificada per la Llei 57/2003.

Vots en contra:

- 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).

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
TRLRHL.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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

Abstencions: Cap

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.

“Posa de manifesta la sra. Garrido que l’obra del cafè del centre s’està
escapant de les mans i que els diners havien d’anar pel cementiri.
Considera que hi ha una falta de previsió per part de l’equip de govern.
En aquest sentit, el sr. Alcalde manifesta que la proposta d’adequació
del centre a normativa va ésser aprovada per unanimitat en el seu
moment. Que en cap cas s’escapa de les mans i que es té molt clar el
que s’està fent. Continua manifestant el sr. Alcalde que l’Ajuntament de
Peralada, en el PUOSC 2007-2012 va demanar entre d’altres l’ampliació
del cementiri, Can Sala, diversos carrers de Vilanova i carrers del nucli
antic de Peralada i que se’ns van concedir 120.000 euros pel cementiri
i 60.000 per diversos carrers del nucli antic. Amb la crisi es van allargar
els terminis i va sortir un nou PUOSC on es va demanar la remodelació
del cafè del centre, PUOSC que no va ser concedit a ningú, excepte
70.000,-€ provinents de la Diputació. Davant la necessitat de remodelar
el centre i vist que només es disposava de 70.000 euros l’Ajuntament
va creure necessari fer un canvi de destí del PUOSC de la remodelació
del cementiri pel cafè del centre. L’obra es va treure a concurs per uns
300.000,-€ i es va adjudicar per uns 270.000,-€
Fa avinent el sr. Alcalde que la remodelació del cafè del centre era
només per adequar-lo a normativa i que s’ha aprofitat per fer-li un
rentat de cara i millorar-lo, i que les obres complementàries previstes
i les millores que s’hi ha introduït a petició de l’Ajuntament, n’exposa
diversos exemples, no costarà més d’un 10% de diferència respecte

CASA DE LA VILA

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 octubre, per la que es desenvolupa
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel qual es modifica
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Les normes d’auditoria del sector públic i la normativa mercantil
específica aplicable a les societats mercantils dependents de la
corporació.
- La resta de normativa sectorial aplicable a les entitats locals
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És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat per a l’exercici de 2016, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament i pels Estats de
previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA:
RESUM PRESSUPOST DESPESES 2016
I

DESPESES PERSONAL

720.586,77

II

DESPESES CORRENTS

1.489.845,27

III

DESPESES FINANCERES

20.450,00

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

322.530,00

V

FONS DE CONTINGÈNCIES

98.596,80

DESPESES ORDINÀRIES

2.652.008,84

VI

DESPESES CAPITAL

227.761,17

VII

TRANSFERENCIES CAPITAL

26.500,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

0

IX

PASSIUS FINANCERS

172.148,32

DESPESES CAPITAL

426.409,49

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

3.078.418,33

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016
I

IMPOSTOS DIRECTES

1.368.365,40

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.009.919,60

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

481.314,76

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

41.200,00

7.523,20

RECURSOS ORDINARIS

2.908.322,95

VI

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

135.932,38

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

34.163,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

0

IX

PASSIUS FINANCERS

0

RECURSOS CAPITAL

170.095,38

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

3.078.418,33

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

Societat Municipal

Transferències internes

Pressupost consolidat

DESPESES

3.078.418,33

1.000.000,00

- 282.500,00

3.795.918,33

INGRESSOS

3.078.418,33

1.000.000,00

- 282.500,00

3.795.918,33

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exercici
2016 incorporada al Pressupost, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost pel 2016.
Quart. Sotmetre el Pressupost general consolidat, amb la documentació
que conté, a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi que les
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Cinquè.- Si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions,
els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament, d’acord
amb el que determina l’article 169.1 del TRLRHL.
Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid

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

Abstencions: Cap

“La regidora d’hisenda Sra. Carreras fa un síntesi dels capítols,
tant d’ingressos com de despeses i exposa que el pressupost s’ha
fet tenint en compte un criteri de prudència, posant de manifest
que s’ha consignats una part important al fons de contingència en
previsió que hi hagués una baixa no esperada d’ingressos ”
Manifesta el sr. Planas que hauria estat bé tenir el pressupost.
Pregunta el sr. Planas, respecte a l’IBI si s’ha considerat l’IBI de
les granges al qual el sr. Alcalde respon que ja es va explicar en
el ple d’ordenances fiscals. Continua preguntant el sr. Planas quin
coeficient s’aplicarà a les granges al qual el sr. Alcalde respon que el
que diu la llei. Continua preguntat el sr. Planas si no hi ha res a fer al
qual la sra. Carreras respon negativament.
Pregunta la sra. Garrido a què es corresponen els 17.000 euros d’ingressos
de Sant Domènec al qual el sr. Alcalde respon que a les entrades
conjuntes. En aquest sentit pregunta la sra. Garrido si no hi hauria d’haver
la corresponent ordenança al qual la sra. Carreras respon que es farà.
Pregunta la sra. Garrido quins són els criteris per decidir quines
subvencions a entitats són nominatives i quines no, pregunta que és
contestada per la Sra. Carreras.

CASA DE LA VILA

Finalment, fa avinent la sra. Garrido que no veu pressupostat ni el
camp d e gespa artificial ni el gegant al qual el sr. Alcalde respon
que es mirarà de fer, tot i que s’espera que surti alguna línia de
subvencions atès que un camp tipus com el de Peralada val entre
200 i 300 mil euros”.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEL MUNICIPI,
EXERCICI 2016. (EXP 340/2015)
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com
els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Peralada (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança s’estableix que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Corporació vol fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat activitats i/o projectes
culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica
de la Vila de Peralada per part de .
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes
actuacions d’acord amb el pressupost per l’exercici 2016 és de
10.000,00€ i aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
1 327 48005

Subv. Entitats activitats culturals

4.285,00 €

1 340 48006

Subv. Entitats activitats esportives

5.715,00 €

Vist que l’Ordenança estableix que conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas es procedeix a l’aprovació conjunta de les
Bases Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la
convocatòria s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS,
així com a allò previst a l’Ordenança general de subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de
regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als
articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria,
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, de data 9 de
desembre de 2015.
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En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions
de la Vila de Peralada que tinguin com a objectiu projectes i/o
activitats culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció
econòmica de la Vila de Peralada per a l’exercici 2016, el text íntegre
de les quals és el que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per
un import màxim de 10.000,00 €, el contingut de la qual consta
incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions
per un import de dotze mil euros (10.00,00€) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
1 327 48005

Subv. Entitats activitats culturals

4.285,00 €

1 340 48006

Subv. Entitats activitats esportives

5.715,00 €

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci de
les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat
amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament Peralada i l’article 124.2 del ROAS.

Manifesta el sr. Alcalde i vol que consti en acta que l’Ajuntament ha
aprovat aquestes bases perquè les entitats puguin continuar creixent
i que si es demostra que pot funcionar millor es canviarà.
Manifesta la sra. Garrido que hauria estat més enriquidor efectuar
trobades amb les entitats i llavors fer les bases per a les subvencions
al qual el sr. Alcalde respon que s’ha considerat prioritari fer-ho amb
el pressupost i si ens equivoquem ho retocarem”.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL NUCLI ANTIC. C/ HOSPITAL DE PERALADA.
(EXPDT. 231/2014).
Antecedents.
1. Adjudicades les obres definides en el projecte “Obres d’urbanització
del nucli antic: C/Hospital. Municipi de Peralada” acció prevista
al FEDER programa Viure al Poble Més, operació “Peralada al cor
de l’Empordà”. Pla de Turisme sostenible i accessible”, en sessió
extraordinària de 16 de març de 2015 a l’empresa EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000, SL, per un import de 196.007,90 €, IVA inclòs.
2. Certificacions d’obra números 1 a 6 expedides pels tècnics
directors de l’obra, per import de 196.007,90 €, IVA inclòs.
3. Acta número 1 de fixació de preus contradictoris que han d’ésser
d’aplicació a les obres contingudes al projecte d’obres d’urbanització
del nucli antic. C/ Hospital. Municipi de Peralada, de data 1 de
desembre de 2015.
4. Informe de Secretaria – Intervenció.

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

Fonaments de dret.
• Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) del contracte
de l’obra d’urbanització del Nucli Antic: C/ Hospital. Municipi de
Peralada
• Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

Sra. Maria José Romero Madrid
Resolució.
Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que s’ha incrementat la dotació respecte
l’any passat.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR l’acta de fixació de preus contradictoris núm.
1, de data 1 de desembre de 2015, adoptada de mutu acord entre
la Direcció d’Obra i el Contractista dels nous preus de diverses
unitats d’obra que constaven en el projecte aprovat i que suposa un
increment del 0,00% sobre el pressupost d’execució per contracta
adjudicat.
Segon. TRASLLADAR el present acord a les persones interessades,
a l’empresa adjudicatària i a la direcció de l’obra, acompanyat d’una
certificació d’obra degudament signada.

Pregunta la sra. Garrido si amb aquesta bossa de subvencions
es deixaran de pagar partides d’altres conceptes que consten al
pressupost com per exemple el curs de gralla al qual el sr. Alcalde
manifesta que ho paga l’Ajuntament perquè està obert a tothom.
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Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Maria José Romero Madrid
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més
assumptes a tractar, essent les 22.05 la Presidència aixeca la sessió.

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

CASA DE LA VILA
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ANY MUNTANER
DARRES ACTES DELS 750è ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DEL CRONISTA

Ja entrats en l’any 2016 s’han donat per finalitzats els actes
que durant el 2015 s’han celebrat per commemorar el 750è
aniversari del naixement del peraladenc Ramon Muntaner,
autor d’una de les quatre grans cròniques catalanes. Des de
l’Ajuntament de Peralada s’han portat a terme més de 40
actuacions que han ajudat a difondre la figura de Ramon
Muntaner i la seva Crònica, amb activitats musicals, visites,
exposicions, conferències, actuacions gastronòmiques, entre
d’altres, tant al nostre municipi com en altres indrets de parla
catalana, que es van organitzar amb el propòsit de fer arribar
aquesta il·lustre figura i el nom de la vil·la de Peralada a gran
diversitat de públic.
En les darreres publicacions d’El Butlletí s’ha anat informant
de les actuacions que s’han celebrat així com en articles
divulgatius relacionats.
En aquesta edició, volem tancar la commemoració amb
les activitats que han servit, aquest final d’any, per celebrar
l’efemèride i tenir en compte tot allò que quedarà en el municipi
i en el record d’aquelles persones que han volgut ser partícips.
Des de l’ajuntament esperem que n’hagin pogut gaudir.

CONFERÈNCIA A GIRONA
En l’acte d’homenatge als tres fundadors dels Premis Prudenci
Bertrana a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de
Girona, va tenir com a convidada la senyora Inés Padrosa
Gorgot, historiadora i bibliotecària del Castell de Peralada,
que va oferir una conferència sobre “El llegat de Ramon
Muntaner” als assistents. L’acte fou el dia 12 de novembre i va
ser organitzat per la Fundació Prudenci Bertrana.
Setmanes prèvies a aquest acte, la senyora Inés Padrosa va
oferir una ponència al Club Marina Casinet de Lloret de Mar,
entitat que es va voler sumar a la celebració de l’efemèride
amb la presència del seu President, el senyor Joan Domènech.
Ramon Muntaner també fou present, el passat mes de gener,
a les Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa. Tot i haver
finalitzat l’Any Muntaner, encara segueixen les manifestacions
en record del cronista peraladenc.

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
El divendres 6 de novembre, amb motiu de la Festa Major de
Sant Martí es va inaugurar l’exposició itinerant “La Crònica
de Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers”, creada per
la Institució de les Lletres Catalanes i el Museu d’Història
de Catalunya. Acte seguit, el senyor Xavier Renedo, de la
Universitat de Girona, organitzat per l’Institut d’Estudis
Empordanesos, va oferir una conferència que ens va aprofundir
en algunes de les batalles del cronista peraladenc.

Fot. José Luis Torres
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IX EDICIÓ ESPAI DESPUIG
El 14 de novembre es va celebrar a Peralada, a la sala Miquel
Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de
Peralada, la novena edició de l’Espai Despuig, amb el títol
“Oportunitats i reptes del món cultural en el context actual”,
organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de
Peralada i l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb el suport
de la Fundació Josep Irla.
Aquesta nova edició de l’Espai Despuig pretenia analitzar
les noves perspectives culturals i les possibilitats de
col·laboració que s’obren amb la nova perspectiva política
en els diferents territoris de parla catalana, ja sigui dins
d’iniciatives ja en marxa, o bé per a la construcció de noves
propostes de treball conjunt.
Les activitats van començar a les onze hores amb els
parlaments institucionals a càrrec de l’Il·lm. Sr. Pere Torrent
i Martí, alcalde de Peralada, el Sr. Lluís Puig i Gordi, Director
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i president de l’IRMU i la Sra. Anna M. Puig,
presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos.

EL CONCERT DE L’ESCOLANIA DE
MONTSERRAT VA POSAR PUNT I FINAL A LA
COMMEMORACIÓ
Amb l’actuació de la prestigiosa Escolania de Montserrat
es va cloure l’Any Muntaner a Peralada. L’església de Sant
Martí es va omplir de gom a gom per escoltar els nens que
integren aquesta coral amb arrels medievals.
Aquest concert va servir per tancar un any sencer d’activitats
culturals. El Mossèn Lluís Plana va dir unes paraules en
relació a l’esdeveniment i l’Alcalde de Peralada feu el discurs
de clausura de l’Any Muntaner donant les gràcies a totes les
institucions, entitats i persones que l’han fet possible.
El concert, a les portes del Nadal, fou molt emotiu. En aquest
sentit, les entrades per accedir-hi es van esgotar en només
tres dies.
De tots els actes celebrats hi haurà algunes accions que
quedaran per a continuar amb la difusió de la figura del
cronista en la vila que va néixer i arreu.

L’acte central fou la taula rodona “Oportunitats i reptes
del món cultural en el context actual”. Les aportacions a
la jornada es podran llegir a la publicació que apareixerà
aquest 2016.
El públic assistent va valorar positivament les diferents
activitats de la jornada que va finalitzar amb la Ruta Literària.
Els participants, persones molt vinculades al món de la
cultura, van destacar l’interès i la qualitat de la visita guiada.
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TÒTEM CASA MUNTANER

EL SEGELL I LES MONEDES

Durant l’Any Muntaner s’ha pogut realitzar més d’un
estudi que ha posat al descobert notícies de la Peralada
medieval i del cronista. Una d’elles ha estat el descobriment
de l’emplaçament de la casa que va veure néixer l’il·lustre
cronista. L’historiador Josep Maria Gironella ho va posar de
manifest en la seva conferència del 28 de març del 2015, un
cop fet l’estudi de la ubicació de la casa amb la consulta de
les actes notarials i les pròpies paraules del peraladenc en la
seva Crònica.

El gremi de filatèlia i numismàtica ha deixat empremta
històrica i cultural dels “750 anys del Naixement de Ramon
Muntaner” a través dels col·leccionistes i aficionats de tot el
món. L’entitat va agrair la col·laboració de l’Ajuntament de
Peralada i així fou esmentat en la presentació de l’emissió
Numismàtica i Filatèlica 2015.
El President del Gremi de la Filatèlia i Numismàtica de
Catalunya, Sr. Alejandro Serrat va presentar la col·lecció el
16 de novembre a la seu de l’Òmnium.

Per tal d’informar-ne al visitant, s’ha instal·lat un tòtem
informatiu davant l’emplaçament de la Casa de la família
Muntaner, a la Plaça Gran de Peralada.
Dins l’Any Muntaner s’ha inclòs aquest element dins la Ruta
Històrica ja existent, que enriqueix els coneixements sobre
la vida de la Peralada medieval i el cronista Ramon Muntaner.

PREMI RAMON MUNTANER
Per tal de continuar rendint-li homenatge al nostre il·lustre
peraladenc, s’ha creat aquest premi que guardona els treballs
de recerca presentats per alumnes de 2n de Batxillerat de la
comarca la temàtica dels quals versi sobre el nostre municipi,
Peralada i/o Vilanova de la Muga. El premi tindrà una dotació
de 1.000€, 500€ per al guanyador/a de cadascuna de les
dues categories. Les bases es poden consultar a la pàgina web
de l’Ajuntament: www.peralada.org/premisrecerca

INSCRIPCIÓ A L’ENTRADA DE SANT DOMÈNEC
A l’entrada del Centre de Turisme Cultural de Sant Domènec,
a la Plaça Peixateria, s’ha col·locat una pedra amb la inscripció
“Què us diré?”, cèlebre recurs que utilitza Ramon Muntaner
en el seu relat per mantenir l’atenció del lector.
Per tal de rememorar aquesta frase i tenir present la figura
medieval es va decidir que fos en aquesta ubicació, al terra,
lloc per on passen tots els turistes que visiten el nostre
Centre Històric.

ANY MUNTANER

GEGANT RAMON MUNTANER
La figura de Ramon Muntaner és donarà a conèixer en les festes
populars i tradicionals del territori català amb el gegant que s’ha
creat durant l’Any Muntaner.
Al llarg del 2016 ja s’han previst dotze sortides arreu de Catalunya
on la Colla Gegantera de Peralada passejarà l’Il·lustre peraladenc.
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LA CELEBRACIÓ DE LA MORT
AL CASAL DELS ROCABERTÍ
(PERALADA, S. XIX)
La mort com a fenòmen sociològic ha experimentat molts
canvis en els darrers segles. Des de temps reculats, i sempre
donant per segura l’existència de la vida eterna, es preparava
el desenllaç terrenal amb cura.
Segons l’estatus social l’església ja tenia establert el protocol a
seguir: el particular podia especificar les seves voluntats mitjançant el testament on quedaven reflectides les causes pies i
celebracions religioses que el finat encomanava, mentre que els
familiars s’ocuparien de fer complir les darreres voluntats, i de
recordar el traspassat amb pregàries i la corresponent sepultura.
En el cas del traspàs d’un noble, aquest solia encarir la celebració d’oficis dobles, és a dir, aquells en què la missa és cantada, i oficis dobles menors, o sigui, misses resades i oficis de
rèquiem (aquests a celebrar en esglésies amb les quals estaven vinculats, però en la que no tenia lloc la sepultura). Podien
anar acompanyats d’absoltes – ordinàries o extraordinàries- i
oracions en sufragi del difunt. Veurem com els Rocabertí, donada la seva religiositat, seguiràn els costums amb escreix.

Inés Padrosa Gorgot, Historiadora de l’Art

En el cas dels nobles hi havia una manifestació artística efímera vinculada a la celebració del funeral com és l’erecció
d’un túmul funerari. Aquest, es solia encarregar a reconeguts
artistes i de molts d’ells en tenim coneixença gràcies a haver
estat dibuixats, gravats i publicats acompanyats d’oracions
fúnebres. I, mentre en el Barroc, en el s. XVIII, aquestes manifestacions es decanten per la sumptuositat del moment, en el
s. XIX, els Rocabertí es decantaran per la modèstia.

L’art efímer : El túmul funerari
de la comtessa Joana de Rocabertí Boixadors
(Palma, 1785-Peralada, 1862)
Joana de Rocabertí, Boixadors, Cotoner, Verí i Despuig, comtessa de Peralada i Grande de España de la primera classe, va morir
a Peralada el dia 17 d’agost de 1862 i tal com era costum, per
commemorar el traspàs d’un membre d’una família noble, es
va aixecar un túmul funerari del qual, com a construcció efímera que era, no en tindríem coneixença de no haver-se conservat
l’aquarel·la del projecte del futur monument commemoratiu(1).
Aquest dibuix, del qual sabem que amidava 5,30 m. de llargada, 4,20 d’amplada i 2,85 m. d’alçada, però no se’n coneix
l’autoria, esdevé per si mateix un document excepcional per
haver-se dut a terme en una església parroquial d’una diminuta
vila com Peralada, fora dels cercles habituals en els quals es
solien construir aquestes manifestacions efímeres ja fossin catedrals o parròquies rellevants d’importants capitals.
El túmul, d’estètica neoclàssica, era senzill si el comparem amb
altres dedicats a predecessors seus com el de Bernat Antoni
de Boixadors VIIIè comte de Peralada. Aquell, de forma piramidal i planta quadrada, constava d’un sòcol molt alt i tres pisos
superiors amb un enlairament central rematat per una creu. El
programa iconogràfic del monument estava basat en l’escut
d’armes familiar (Rocabertí, Dameto, Boixadors, Cotoner,…),
el qual figuraria a cadascun dels draps de dol de cada costat
del monument i, així mateix, constituïria l’ornamentació de les
atxes del cos superior.

Projecte del túmul funerari dedicat a la comtessa Joana de Boixadors (1862). ARM. MTORRE-PERELADA, 38 H, 3

(1) La primera vegada que es dóna noticia del projecte és a Padrosa Gorgot, Inés “Els Comtes de Peralada & Mallorca” Peralada: Associació Cultural
Castell de Peralada, 2012, p. 60.
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No hi ha presència de figures al·legòriques; en canvi, el que sí té
molta importància, juntament amb l’escut d’armes familiar, és
la il·luminació aconseguida a base de ciris i atxes, i dels peveters col·locats a les cantoneres del primer i segon pis i damunt
les capelletes d’aquest segon pis, en els quals s’encenia la flama cerimonial; la decoració venia acompanyada per la presència d’elements vegetals com les guirnaldes i corones de llor.
La cerimònia no es podia celebrar en el Convent del Carme
ja que l’església no estava en condicions per a la celebració
del funeral de tan digníssima senyora perquè després d’anys
d’abandó a causa de la Llei de Desamortització de Mendizábal,
i ocupat per a tasques ramaderes, feia tan sols set anys que
la pròpia comtessa Joana havia aconseguit la recuperació de
la propietat (1855). Per aquest motiu, l’endemà del traspàs de
la comtessa, l’ofici solemne va tenir lloc a l’església parroquial
de la vila, la de St. Martí, amb una lluïda cerimònia oficiada per
17 capellans i amb acompanyament musical. Finalment va ser
enterrada en el cementiri parroquial.
Al cap de l’any del traspàs, el funeral commemoratiu ja va tenir
lloc a l’església del Carme. Tot i escaure’s en el mes d’agost, la
meteorologia d’aquell any no va permetre l’assistència de tots
els preveres convidats degut a les reiterades pluges estivals. En
aquesta ocasió foren 13 els sacerdots oficiants; en canvi, vàren
ser 35 els músics que formaren part del sèquit funerari.
Gràcies al full de despesa(2) del funeral – signat el 18 d’agost
de 1863 per Joaquim Albreda apoderat dels comtes a Peralada
-, obtenim una preciosa informació que ens permet saber quines persones intervingueren de manera directa o indirecta. Per
exemple els serveis de l’hostaler (Sra. Soler vda. Molinas), de
fusters, adroguers, pintors (Narcís Torramilans), terrissers (Ramon Gibert), preveres (el rector, i els preveres Josep Guanter i
Jacinto Pascual), del campaner i dels músics (en ser citat Victoriano Monereo sabem que seria el Cor de la Societat Coral La
Erato qui els acompanyaria ja que ell n’era el director, en canvi
no podem determinar quina era l’orquestra).

Retrat de la comtessa de Peralada Joana de Boixadors amb els seus fills
Francesc Xavier (1802-1875), Joan (1805-1882), Antoni Ma (1808-1875),
Josep (1811-mort infant) i Ignasi (1814-1880) - F. Lacoma (ca. 1816)

Tres mesos més tard, el 28 de novembre de 1863, les seves
despulles foren traslladades a l’església del Convent del Carme,
lloc on s’hi trobava el seu marit. En aquesta ocasió la cerimònia
religiosa va ser oficiada per 45 sacerdots. I, com era habitual, el
dol era palès en els domassos, en l’habillament dels capellans i
escolans, en els membres de la família i en el servei.

Joana de Boixadors (1785-1862)

(2) Arxiu del Regne de Mallorca - ARM-MTorre Lligall 38 H –Pl. 1
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La mort de Francesc Xavier de Rocabertí,
primogènit de la comtessa Joana
Tan sols tretze anys havien passat del desenllaç de la comtessa quan té lloc el del seu fill primogènit. Així és com, l’any 1875
esdevé un any tracendental pels germans Rocabertí, Tomàs i
Antoni, els seus fills, i per a la germana Joana Adelaida, ja que
en morir ab intestato s’hagueren d’ocupar de més questions
burocràtiques de les habituals: del trasllat del cadàver des de
Paris a la vila peraladenca i de les tasques de condicionament
del conjunt peraladenc, tasques que els ocuparàn tota la primavera i principis d’estiu d’aquell any.
Aquest fet serà trascendental, també, per a Peralada, podem parlar
d’un abans i un després d’aquesta ja que a partir d’aquest moment
els descendents iniciaràn la rehabilitació del conjunt monumental.
El comte Francesc Xavier de Rocabertí traspassa el 26 de mars
de 1875 al seu domicili particular, a l’Hôtel del carrer Newton,
número 9, de Paris.

D. Tomàs s’encarregarà, també, de la indumentària, per la qual
cosa es posa en contacte amb la Casa Fina de Figueres - encarrega fer 4 sotanes i 4 roquets, i domassos per a l’església -,
també ho fa amb altres professionals com el sastre Melis - a
qui li encomena un frac per a un treballador, sis sotanes vermelles pels escolans i dues negres pels sagristans -, s’ocupa
també de la roba blanca necessària, del calçat pels escolans
i de la vestimenta. Han de tenir especial cura ja que, tal i com
apunta Antoni “c’est quelque chose dégoûtant como van por ahí”.
Cal dotar, també, l’església del Carme del mobiliari litúrgic necessari per a la celebració de la missa, i procedeix a la compra
de canadelles, encarrega “aras” per cinc altars, fa fer reclinatoris (prie-Dieu tal i com ells diuen), pels membres de la família
i supervisa l’acondicionament dels pupitres pels músics, i l’assaig de la Missa amb Soler. Encarrega al sr. Fina s’ocupi dels
domassos per adornar el Carmen i es prepara una bastida pel
seu sosteniment.

Com que la voluntat dels fills era que l’església del Carme es
convertís en el veritable panteó familiar dels Rocabertí (amb
anterioritat ho havia estat la de Vilabertran), es procedeix a
embalsamar el cadàver del pare pel seu posterior trasllat a Peralada. A l’ensems inicien els preparatius pel funeral i els dos
germans es reparteixen les tasques:(3) donat que D. Antoni es
troba a Paris, ell s’ocuparà de les gestions parisines – compres,
comunicació a les amistats residents a Paris, Espanya, Itàlia,…
-, i de la burocràcia del trasllat a l’Empordà - certificat d’embalsamament o acta de defunció – mentre que D. Tomàs, qui es
troba a Peralada, s’encarregarà de la major part dels preparatius
del convent del Carme i de Palaci, i d’aconseguir el permís eclesiàstic i del Governador civil per desembarcar a Roses.
D. Tomàs en primer lloc s’ha d’ocupar d’agençar el convent
del Carme que, segons diu: “El Carmen está completamente
desocupado; hacer obras nuevas con la gente que tengo es
completamente imposible y no puedo sino limpiar lo que es
limpiable. El Carmen está en tan mal estado que ni limpiar se
puede”. Els fusters i els pintors treballaran a l’església a corre-cuita i deixaran enllestida l’estança del Panteó recoberta
amb tela negra, un santcrist, alguns canelobres i, provisionalment, es permetrà baixar a la cripta o caveau.

Retrat post mortem de Francesc Xavier de Rocabertí,
realitzat per R. Anckermann (Col. Juan Truyols)

(3) A partir d’aquest punt la informació oferida està extreta de la lectura de l’epistolari dels germans Rocabertí. Arxiu del Regne de Mallorca - ARM. MTorre Ll. 38 H.
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Cura del Carme i Palaci

Trasllat del fèretre

Encara que degut a la premura de temps no es podrà deixar
com els agradaria, cal embellir com sigui el Castell: “Palacio
en cuanto a mobiliario puede pasar aunque algo barroques, en
cuanto a puertas, ventanas y paredes ya sabes como está, las
paredes ni se pueden pintar ni empapelar, pues antes sería
preciso picarlas y enlucirlas y no hay tiempo para ello.” Posen
especial èmfasi en enllestir les estances de ponent. Un dels
pintors figuerencs que hi treballa és Sarradell.

Per altra part, es decideix que la via més ràpida per transportar el
fèretre és fer una part del viatge amb tren i la última per via marítima ja que per l’interior regnava molta inseguretat i a la Jonquera
s’haurien de pagar drets als carlistes i, a Figueres, al Govern.

No s’obliden d’endreçar els entorns de Palaci sembrant alpiste
en el parterre amb la intenció que estigui verd per quan arribi
el moment i també procuren … “Si por hazard hay jardineros en
Figueras o Perpignan las flores o arbustos ya que estamos en
tiempo de ellas podrán servirte pour manquer un poco el délabrement y la porquería”.
Per a l’àpat previst pels funerals D. Antoni compra coberts de la
reputada Casa parisina Christofle, i un appareil carré per fabricar
gel « He creído sería cosa de primera necesidad en Peralada”.

El túmul funerari

Tomàs escriu “Corre por aquí la voz que las tropas liberales
quieren apoderarse de la Junquera y fortificarlo: pero corren
muchas paparruchas pero en resumen creo mucho más seguro
el camino de Rosas a Perelada que el de la Junquera a Perelada.
En Figueras hay gran movimiento y numerosas tropas, columnas que conducen convoyes a Olot y de Rosas embarco y
desembarco de tropas embargando todos los carros de todos
estos pueblos pero no los carruajes con muebles”(5).
Degut a la situació imperant determinen que el vapor “Genil”
de Pere Rahola Berga(6), de Roses, portaria exclusivament el
cadàver i la família des de Sète fins a Roses. A l’arribada els
esperaria un furgó amb 10 persones, 5 maîtres i altres 5 de
personal domèstic. Calcularen que de Roses a Peralada trigarien 3 hores.

Així mateix es prepara un túmul funerari, reaprofitant el de
1862 de la seva mare, del qual s’encarregarà Alexandre Comalat (4): “Comalat dirige toda la ornamentación y el túmulo”.
De Figueres porten escales i les llates (peça de fusta estreta per
aguantar els bastiments); el cortinatge el farà Cufi amb la supervisió de Comalat. Encarrega al sr. Fina s’ocupi dels domassos per
adornar el Carme i es prepara una bastida pel seu sosteniment.

Preparació del funeral
Prenen la determinació que a l’arribada del fèretre es celebrarà un petit funeral i, al cap de vuit dies, la cerimònia important; el primer tindrà lloc a la parròquia i, el segon, al Carme.
Els dos germans tenen la temença que molta gent hi anirà per
curiositat i per sentir l’orquestra, i no voldrien que el funeral es
convertís en una funció.
A l’església parroquial es farà l’entrega de la música i les candeles a tots els assistents.
L’ecònom de Peralada s’encarregarà d’avisar al clero. Els capellans forasters dinaran a les diferents cases del clero de Peralada i l’estipendi, a més del menjar, serà de dos duros per
l’assistència. La missa serà oficiada per el P. Estevez, amic de
la família i resident a Paris, conjuntament amb la resta de sacerdots que s’atansin a la vila, serà cantada i acompanyada
per un quartet de música (contrabaix, violoncel, alta viola i
violí), i també hi haurà organista i cor.

Comunicació del traspàs de Francesc Xavier de Rocabertí.
ARM, MTORRE-PERELADA, 38 H, 1

(4) Alexandre Comalat Garriga (Figueres, 1841-1913), mestre d’obres. Va treballar pels Rocabertí la major part de la seva vida. Es va ocupar de la
restauració del Castell de Requesens.
(5) ARM. MTORRE Ll. 38 H
(6) Pere Rahola Berga (Roses, 1848-1917) Propietari de vaixells, un dels tres majors contribuents de Roses.
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Els convidats al funeral (7)
La família de Francesc Xavier de Rocabertí notifica el seu
decès aquells amb qui mantenien relació, notables personalitats d’arreu d’Europa com, per exemple Mr. Le Vicomte et Mme. la Vsse de Cessac; Mme. la Baronne de
Haber; Mr. le Comte de Horn; Mme. la Baronne de Meyendorff; Mme. la Comtesse Fleury; Mr. le Comte Heininger d’Eriswyl; Mr. le Vicomte et Mme. la Vsse de Janzé;
Mr. le Comte de Lévis; Mme. la Ducuesse de Solferino
o Mme. la Duchesse de Fitz-James. De diferents punts
de la geografia espanyola com Madrid, València o Palma
de Mallorca. Famílies nobles espanyoles entre les quals
cal esmentar els Comtes de Orgaz (a Biarritz); els Ducs
d’Osuna (a l’Hotel Meurice, Paris); els Ducs de Hijar; els
Comtes d’Altamira; la Marquesa de Villagarcía (al Boulevard Haussmann, Paris); la Duquesa de Campomanes o
el Vescomte de Benaesa (a Venècia). Es convida, també,
als veïns del carrer Newton Mr. Figuier i Mr. Gouache
En relació a l’Empordà foren convidades al funeral els
preveres i les persones més rellevants dels pobles de les
rodalies (Avinyonet; Borrassà; Boadella; Cabanes; Cantallops; Castelló d’Empúries; Espolla; El Far d’Empordà;
Figueres; Fortià; Garriguella; La Jonquera; Lladó; Llers;
Peralada; Pont de Molins; Rabós; Riumors; Roses; Sant
Climent Sescebes; Sta Llogaia d’Alguema; St Llorenç de
la Muga; Terrades; Vilabertran; Vilatenim i Vilasacra).
Convidaren, també, a totes aquelles persones de pobles
en els quals els Rocabertí hi tenien o havien tingut propietats com Torroella de Montgrí; Gualta; La Bisbal; el
Perthus o Perpinyà.
Els convidats de Figueres consten separats per oficis,
dels quals aquí se n’extraurà tan sols algun dels noms:
autoritats (Juan Carlos Emilio governador militar o
Eduardo Muñoz de Vaca, subgovernador militar); advocats (Fages de Romà, Juan de Pablo, Vancells, Raguer,…);
notaris (J. Conte Lacoste,…); escrivents; procuradors; jutjes; metges (J. Brusés, Joan de Portolà,…); farmacèutics
(J. Galter, A. Ferran,…); catedràtics i professors (J. Mareca, director, E. Trayter, M. Saderra, R. Malagarriga,…);
eclesiàstics (…); hisendats i propietaris (…); banquers
industrials i comerciants notables (T. Roger, P. Alegret,
…); mestres d’obres i agrimensors (Comalat, Papell,
Cordomí, Fco Jordi, Cufí); treballadors i particulars.

Reproduïm la relació
completa dels convidats
de Peralada (8)
Rev. Manuel Vilar

Dn Antonio Santamaria

Rev. José Serratosa

José Capmany

Rev. Juan Gibert, vicario

Geronimo Lleonsí Pagés

Rev. José Deás, vicario monjas

Josefa Roi

Rev. Francisco Bosch

Aniceto Vilar, maestro
Viuda Calabuitg

Fernando Contastí

Dn Antonio Llach

Joan Gibert Ferrerfàbrega

Dn Pelayo de Camps

Joaquim Xirau

Dn Francisco de Asis Molinas

Tomás Bataller

Mariana Molinas viuda

Joaquín Bataller

Martín Planas

Martín Balot

Pedro Trinch Cardoner

Ramon Gaudier, abogado

Pedro Coll Caritg

Fernando Costa

Pedro Anjol

José Vergés y Almar

Joaquin Amat

Martín Balot

Pedro Guanter

Francisco Agulló

Rafael Guanter

José Oliva, médico

José Bigas Tutau

Josep Carbó y Xareix

Juan Bigas

Andrés Carbó

Jrónimo Arnall

Antonio Carbó Lloveras

Joaquin Golobardas

Ramon Bech y Amat

Miguel Golobardas

Pedro Bech Bonavía

Sebastián Giralt

Joaquim Amat

Juan Ballet

Pedro Trinch

José Galiart

Joaquim Costa

José Llanta

Miguel Agulló

Juan Angelet

Pablo Pujol

Antonio Lloveras

Martín Vicens

Juan Casellas

José Vicens

Juan Llosa

Pedro Algans

Marino Barneda

Martín Carbó y Aguer

José Bonal

Felio Lleonsí

Magdalena, viuda de José Capmany

Jerónimo Lleonsí

Juan Barrot

Juan Soler y Vergés

José Portell y Frigola

Ramon Albreda

José Ginestera

(7) ARM. MTORRE 38 H-Pl. 1
(8) Transcripció del document de l’ARM. MTORRE 38 H-Pl. 1
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ESPORTS
REDACCIÓ

EMPEDALATS CLUB
CICLISTA PERALADA
El passat 15 de novembre va tenir lloc la VIII Pedalada a Peralada amb molt èxit perquè dies abans ja es van tancar les inscripcions online per haver-se arribat al límit previst. Un total de
400 ciclistes de BTT, provinents de les províncies de Barcelona
i Girona, van poder escollir entre dos recorreguts amb sortida
i arribada a Peralada. El recorregut llarg va ser exigent: 59Km
per camins i corriols de muntanya amb un desnivell acumulat
positiu de 930m. Els participants que van triar aquesta opció
van sortir de Peralada i van passar pels termes de Garriguella,
Delfià, Rabòs, Espolla, Vilartolí, Vilarnadal i Massarac, així com
per camins i corriols del Montpedròs arribant finalment a la
meta, situada a Peralada. El recorregut curt tenia una distància
de 33Km i un desnivell acumulat de 420m positiu. Tot i que
era menys exigent, aquest circuit tampoc resultava fàcil.
Pel que fa als premis, el ciclista figuerenc David Martí i Anglada del Club Ciclista Surià Bicis va assolir la 1a posició del
recorregut llarg, amb un temps de 2h25m. La rosinca Eva Martín, en categoria femenina, s’adjudicà la primera posició en el
recorregut llarg amb un temps de 2h57m .
El reconegut ciclista de L’Escala, Marc Trayter i Alemany, del
Club ScaleBikes es situà en la 2a posició del recorregut llarg en
categoria masculina i Angel Gregorio Barrancos de Portbou en
la 3a. Pel que fa al podi femení, Sandra Casellas d’Espolla aconseguí la 2a posició i tot seguit Anna Viladiu de Porqueres, la 3a.
Els guanyadors del recorregut curt van ser Jaume Estanyol de
Girona, amb un temps de1h25m, seguit de Sergi Reixach de
Girona i Xevi Garzón de Sarrià de Ter. En categoria femenina la
primera ciclista en arribar va ser Mariona Costa de Torroella de
Montgrí amb un temps de 1h41m, seguida de Natàlia Cebrià
de Verges i Amparo Pot de Llers .
A més dels premis i medalles per als guanyadors, tots els participants varen poder gaudir d’un bon esmorzar, un maillot de
ciclista de regal dissenyat exclusivament per a l’ocasió i opció
a sortejos.
L’organització vol agrair l’esforç i l’ajuda rebuda de totes les
persones, establiments i empreses que han col·laborat fent
possible la realització d’aquest esdeveniment esportiu, que de
mica en mica, s’ ha anat consolidant i ha arribat a ser un referent a la nostra comarca .
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CENTRE EXCURSIONISTA PERALADA
Des del Centre Excursionista de Peralada seguim amb la
nostra dinàmica de combinar excursions familiars, amb rutes de mitja muntanya i sortides més exigents per tal d’arribar a tots els públics.
El passat mes d’octubre va ser un mes ple de propostes!
Vam començar per una ruta de mitja muntanya al Massís de
les Salines, el 4 d’octubre, una matinal preciosa on una bona
colla s’hi va animar.
El dia 16 d’octubre, en Jordi Mercader, muntanyenc de tota
la vida, ens va fer una xerrada molt interessant sobre el Pirineu i ens va presentar el seu llibre: “Els meus 3.000: una
experiència de 40 anys”.
I, com no, vam finalitzar el mes d’octubre amb la celebració
del primer any d’aquest CEP imparable, amb inflables per la
mainada i retornant la castanyada popular al poble, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i d’en Martí Llanta, que ja s’ha
convertit en un fitxatge segur en aquesta festa tan tradicional catalana.
Durant el mes de novembre, vam seguir igual d’actius, organitzant dues sortides, una de mitja muntanya per adults per
l’Albera i una segona de més familiar a Xenacs i Puig Rodó, acabant l’excursió amb un dinar de pícnic enmig de la Garrotxa.
Aquest any, per tal de que la màgia del Tió pogués arribar
a tots els peraladencs, vam optar per ajudar a l’Ajuntament
a fer una petita excursió a la recerca del Tió del poble, que
sembla que ja ha agafat per costum perdre’s pels voltants
del poble… Serà que li encanta que l’anem a buscar i el mimem amb galetes?
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Com a novetat, i per tal d’apropar el Running als més menuts
de la casa, una pràctica que segueix creixent i motivant tant
a grans com petits, el CEP va col·laborar, juntament amb
l’AMPA de l’escola Ramon Muntaner i l’Ajuntament, amb
la IV prova del circuit Comarcal de Cross organitzada pel
Consell Esportiu de l’Alt Empordà. El Circuit Comarcal, que
consta de 5 proves en diferents poblacions de la comarca,
va organitzar la quarta d’aquestes proves al nostre poble el
passat 12 de desembre. Tot un èxit de participació!
Pel 2016 hem arrencat encara amb més ganes i propostes, i
ja a principi d’any hem comunicat als nostres socis i seguidors de Facebook el Planning d’excursions per tot l’any.
Seguirem amb la combinació de diferents tipus de sortides i
propostes, tal i com hem anat fent durant el 2015. Però per
aquest 2016 ens aventurem a fer dos 3.000 m: el Taillon i la
Pica d’Estats de cares al bon temps.
Per començar, el 24 de gener vam organitzar una sortida a la
neu, tot i que vam haver d’anar cap a França (Formigueres)
ja que a Vallter no havia nevat prou. Una sortida familiar on
els socis van poder escollir entre esquiar, fer snowboard i,
fins i tot, raquetes.
Pel mes de febrer, dia 21, hem fet la sortida a Bastiments,
pels valents, que ens va quedar pendent durant el 2015 degut al mal temps. I el març hem organitzat una sortida amb
raquetes de neu a la Molina.
Com sempre, ens podeu seguir via Facebook per estar al dia
de les excursions i propostes que anem organitzant al llarg
de l’any!

BUTLLETÍ PRIMAVERA

CLUB DE FUTBOL PERALADA
En el moment que aquest butlletí arribi a casa seva, ja haurà
finalitzat el XII Torneig de Futbol Aleví Vila de Peralada, amb la
participació, un any més, d’equips de primera fila d’àmbit estatal, FC Barcelona, Real Madrid, Athletic de Bilbao, Vila-real, un
altre club reconegut pel seu futbol base a nivell de tot Catalunya com es el San Gabriel de Barcelona, un equip internacional,
Inter de Mèxic i finalment dos equips propers com l’Escala i el
representant del nostre club, el C.F. Peralada.
Aquest es un torneig que el Club de Futbol Peralada, malgrat
totes les adversitats de manca de patrocinadors, treball a realitzar, etc., no vol deixar d’organitzar ja que representen tres
dies en els quals a tota la nostra Vila es viu i respira un ambient
especial, de futbol, d’amistat, de voler fer noves coneixences i
d’oferir als forans que ens visiten el millor acolliment del que
soms capaços.
Esperem que tot hagi estat un èxit, que els carrers de Peralada
s’hagin omplert de gent i que aquestes persones que ens han
visitat marxin amb ganes de tornar.
Volem per acabar fer esment que aquesta temporada
2015/2016 és la que més jugadors de futbol base té el nostre Club des de fa més de 10 anys, el que ens indica que la
feina que s’està fent, de mica en mica, va donant el seu fruit i
aprofitem per convidar-vos a tots a venir a l’estadi i gaudir dels
nostres equips.

CLUB DE BÀSQUET
ALBERA-PERALADA
Abans d’acabar l’any, el dissabte 19 de desembre de 2015,
el C.B. Albera-Peralada va dur a terme la presentació de la
temporada 2015-16. Aprofitant que els dos equips federats
(Pre-Mini Mixte i Pre-Infantil Femení) disputaven els seus partits al Pavelló Municipal d’Esports de Peralada, es va organitzar
un partit amistós amb el grup de l’Escoleta (P4 i P5) contra el
C.B. Vilafant. Cal dir que el club va acordar amb el C.B. Adepaf
la fusió de les Escoletes dels respectius clubs per tal de participar a la competició de la CEBA, competició entre diferents
grups d’extraescolars de bàsquet.
El dia de la presentació va ser una festa del bàsquet del poble i,
per celebrar-ho, la quarantena de jugadors i jugadores que formen part del club van realitzar una Flashmob i es van sortejar
dues paneres entre tots els assistents!
Animem a tots aquells nens i nenes, que tinguin com objectiu
gaudir i aprendre d’aquest magnífic esport, que vingui a provar-ho al pavelló de Peralada, dimecres i divendres de 17h a
18h de la tarda.
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CLUB DE PATINATGE
ARTÍSTIC PERALADA
Aquest any, el Club Patinatge Artístic Peralada celebra el seu
5è Aniversari.
Aprofitem l’ocasió per agrair a tothom qui ho ha fet possible.
Tota la dedicació de la Junta i equip Tècnic, però sobretot la
constància, la il·lusió i el sacrifici que hi dediquen tots/es
els/les nostres patinadors/es, realment sense ells tot això
no seria possible.
Per altra banda, volem destacar uns quants èxits adquirits a
finals del 2015:
Les nostres 13 patinadores d’iniciació B (Abril Bel, Ruth López,
Èrica Marín, Gala Oronoz, Mireia Samamés Edurne Soler, Sílvia Vázquez, Lucía Cabezos, Mont Cabré, Laura Casadevall,
Mar Pey, Joana Samamés i Verónica Vega) el mes de desembre es van presentar a l’examen per passar de nivell on 9
d’elles el van assolir amb èxit.
Per les altres que no ho van aconseguir els hi enviem molts ànims
per la propera convocatòria que segur que ho aconseguiran.
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Felicitar també a la nostra patinadora Camp Sánchez per
assolir l’examen de Certificat el qual li dona accés al nivell
de competició. Es va presentar a la seva competició de Debutants amb una coreografia espectacular representant la
pel·lícula “Los juegos del hambre: Sinsajo”, on va quedar en
13a posició.
No ens podem oblidar de les nostres Parelles que un cop més
ens han portar fins a la Copa Catalana d’iniciacions on van fer
un magnífic paper que els va donar lloc al podi:
Elena Caballero-Magí Sanchez 3a posició (Nivell B)
Mireia Samamés-Marc Mazorra 2a posició (Nivell C)

Per a més informació podeu trucar a
la Montse al 600 222 851
o a la Raquel al 630 907 918
o bé enviar un correu electrònic
acpaperalada@gmail.com,
i també ens trobareu al facebook patinatgeperalada.
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CLUB D’ESCACS PERALADA
Els nostre club comença Octubre amb una fusió, passant a
formar part del club d’escacs Empordà Peralada-Figueres.
També comencen les extra-escolars. A Peralada tenim un
grup de P4 i P5, que ja saben que el “peón come inclinao”.
Coses de tenir un Mestre Internacional cubà.
Un grup de primer, l’Arnau Vives, Aleix Cusí, Lola Martí, Teia
Rico i l’Oriol Subirós (P5), ja estan federats i han competit,
per primera vegada, i molt bé, al campionat de Girona d’edats.
L’Arnau ha format part de l’equip campió de Girona Sots-8.
El grup dels “grans” on hi ha, en Biel Subirós, que també ha
format part de l’equip campió de Girona sots-10, Marc Vertut
que entrena al Club i Josep Martí. Martí Insa, Martí Villén,
Guillem Rico i Carlos Sanz, que han passat a formar part dels
Sots-12 de primer any i Nel Àlvarez.
El club compta amb 55 jugadors en total, 40 dels quals han
participat al campionat de Girona d’edats on han participat
194 jugadors de 15 clubs. Hem estat campions Sots-8 i Sots10, individual i per equips, sots campions Sots-16 i campions i
tercer Sots-18. El campionat ha transcorregut dos dies a Peralada i dos dies a Girona i Sant Gregori.
Els escacs com a eina educativa
Avui en dia, els nens tenen unes capacitats molt diferents
de les que teníem nosaltres, son capaços de fer múltiples
activitats a l’hora, estudiar escoltant Heavy Metal... Però, la
nostra forma de viure els porta a tenir dificultats de concentració. Els escacs són, de les poques activitats, que proporcionen aquestes qualitats que, avui, la vida ha pres majoritàriament als infants.

ESPORTS

Així aprenen a concentrar-se, és espectacular veure a nens
que no paren mai quiets que, quant es diu, “poden donar-se la
mà i començar les partides”, canvien i es converteixen en uns
altres mentre dura la partida.
Aprenen la presa de decisions; cada moviment és una presa
de decisió que portarà unes conseqüències.
A analitzar; abans de cada moviment han d’analitzar quines
opcions tenen.
A valorar i respectar al contrari; han de saber què pretén el
contrari amb el seu moviment, l’han de respectar en la victòria i en la derrota. Quant acaben solen anar junts a repassar
i comentar la partida, on han encertat i on han fallat, és impressionant de veure-ho.
A més els escacs són una escola de vida en petit. En els escacs no hi ha ningú que et protegeixi, no li pots dir a “la torre”
que s’ha equivocat. Els nens viuen l’alegria de la victòria i la
frustració de la derrota (a vegades a llàgrima viva), aprenen
a refer-se, a acceptar i a tornar-hi, doncs comença una altra
partida i el dolor ha de marxar per donar pas a la concentració. Aprenen a gestionar aquests sentiments, “sense prendre
mal”. Sempre els diem: ”Que és el pitjor que et pot passar?
Perdre la partida, res de greu”. Estem segurs que, per a la majoria de nens, això els ajuda en la vida futura, on hauran de
conviure amb aquests sentiments, amb conseqüències reals.

Si voleu més informació us podeu posar en contacte
amb Xavier Capallera, tel. 636 000 999
o escacsaltemporda@gmail.com
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INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA

SERVEIS SOCIALS

CASA DE LA VILA
972 538 006

Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

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

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

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

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

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

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

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

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

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841
Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
Jutjats de Pau: 972 538 617
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Urgències: 112

BUTLLETÍ TARDOR

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS
ATENCIÓ AL PÚBLIC

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a TINENT D’ALCALDE

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

Àrees de Cultura i Ensenyament.

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

hores convingudes

608 97 90 64 · alcaldia@peralada.cat

669 811 477 · cultura@peralada.cat

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE

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

Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

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

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA

Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.
hores convingudes

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.cat

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA

Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
hores convingudes

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

622 360 065 · regidoria.promocio@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

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

972 538 006 · aparellador@peralada.cat

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

972 538 006 · ajuntament@peralada.cat

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

681 180 206 · esports@peralada.cat

INFORMACIÓ

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

972 538 006 · secretaria@peralada.cat

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

972 538 006

97

SOCIETAT

DE L’ 1 D’OCTUBRE DE 2015 AL 28 DE FEBRER DE 2016

NAIXEMENTS

ORIOL MAS DE XAXARS CLOS
22/10/2015
Peralada

EIDEN PÉREZ SERRAT
19/11/2015
Peralada

LIAN TUBERT VAN HARSKAMP
4/12/2015
Peralada

ARIADNA BROCH BORRÀS
16/02/2016
Vilanova de la Muga

CASAMENTS

Pere Terrades Granell i Alexandra Vidal Albertí
23/10/2015 · Peralada

Juan Diego Arjona Torres i Karla Marilin
Reátegui Floriano, 17/10/2015 · Peralada
José Ant. Roman Torres i
Sandra Rincón Doménech
6/02/2016 · Peralada

Ramon Amat Ferrer i Anna Ferrer Vaquer
23/12/2015 · Peralada

DEFUNCIONS
Peralada

Teresa Descamps Barneda (31/01/2016)

Joaquim Maset Pascual (6/11/2015)

Martí Gibert Soler (19/02/2016)

Francisco Javier Astarloa Goldaraz (13/11/2015)

Manel Esteban González (20/02/2016)

Pere Vila Golobardes (22/11/2015)
Juan Romero Soriano (25/11/2015)
Rosa Dabau Roca (11/12/2015)
M. Dolors Gusó Argelés (9/01/2016)
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Marc Camps Flaqué i
Mireia Pallisera Mesquida
21/12/2015 · Peralada

El teu carrer,
durant mòlt temps encara,
espera davant la porta,
pacient els teus passos
No se’n cansarà mai perquè esperar,
ningú no ho fa tan bé com un carrer.
J. Margarit.
Núria Algans Argelés
(al seu pare, Martí)
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