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Apreciats veïnes i veïns,

Vull aprofitar aquest espai per demanar-vos comprensió i paciència per les obres 
que s’estan portant terme a l’entrada de Peralada,  i que segur que en algun mo-
ment ha estat un inconvenient per alguns de vosaltres. Aquestes obres han de 
millorar la seguretat amb l’ampliació de voreres i la supressió de barreres arqui-
tectòniques. També comentar-vos que en breu començaran les obres dels carrers 
Sant Sebastià, Sotamuralla i la Font que poden comportar molèsties durant l’obra 
però que serà una millora considerable en la seguretat i circulació,  amb la forma-
ció de voreres on no n’hi ha i amb l’ampliació de les existents, habilitant els carrers 
pels vianants i per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda. A Vilanova es 
començaran les obres del passeig de dalt al carrer Castelló i possiblement també 
generi alguna dificultat en la circulació que esperem sigui mínima. Supervisem 
totes les obres per tal que els contractistes estiguin atents i que, dintre del possible 
ofereixin alternatives.

Com ja haureu observat, a banda de les obres esmentades,  s’estan portant a terme 
actuacions a la via pública per millorar la seguretat, ordenar els estacionament i 
facilitar la mobilitat des les persones, s’han creat passos de vianants a nivell de la 
vorera a la cruïlla del CAP, i s’han ordenat les zones d’aparcament, s’han introduït 
reductors de velocitat a diversos carrers i a Vilanova s’ha ordenat la plaça Tra-
muntana, entre d’altres. 

Des de l’Ajuntament ens esforcem per millorar l’espai públic, però aquest esforç 
necessita de la vostra col·laboració, cuidant-lo i respectant els espais, els aparca-
ments, el mobiliari i tot allò que contribueix a la millora de la convivència. Si te-
nim present aquestes coses bàsiques segur que farem encara més còmode i agra-
dable viure als nostres pobles.

Recordar-vos que, acostant-se ja l’estiu, us vull animar a gaudir de les moltes acti-
vitats de caire lúdic i cultural que es programaran i de les quals rebreu informació 
a casa vostra. Tant les que es promouen des de l’Ajuntament com les programades 
per les diverses associacions. 

Si és bo que les persones ens trobem i ens ajudem en moments difícils, també ho 
és que ens apleguem per a les celebracions. Conviure és això. 

En primer lloc trobarem la Festa de Pasqüetes, podeu veure’n la programació a 
les darreres pàgines d’aquest butlletí. Us animo a participar i espero poder-vos-hi 
saludar.

Per acabar, us vull recordar que les persones que us representem en aquest Con-
sistori, i jo el primer, restem en tot moment a la vostra disposició.

Rebeu la meva més cordial salutació. 

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Març de 2018



4 BUTLLETÍ PRIMAVERA

CRÒNICA
DE PERALADA

2a CASTANYADA
POPULAR
( 28 D’OCTUBRE )

La festivitat de Tots Sants se celebra a Catalunya amb 
la tradicional Castanyada. Per segon any consecutiu, i 
gràcies a diverses entitats locals, aquesta trobada po-
pular al voltant de les castanyes torrades és una cita 
ineludible pels veïns.

Amb l’objectiu de conservar aquests costums i crear 
una jornada especial per als assistents, especialment 
per als més petits, abans de l’arribada de la Castanyera, 
la plaça Gran s’omple d’inflables i també s’organitzen 
jocs de cucanya, com ara curses de sacs, l’estirada de 
corda o el joc del mocador.

Les entitats que enguany s’ocuparen de l’organitza-
ció foren la Colla Gegantera, el Centre Excursionista i 
l’AMPA de l’Escola Ramon Muntaner.

FESTA MAJOR
DE SANTA EULÀLIA    
( 9 i 10 DE DESEMBRE )

La Festa Major de Vilanova de la Muga d’enguany portà 
una programació ben variada, ideal per a tota la família 
amb motiu de la diada de Santa Eulàlia i Santa Llúcia, 
patrones de la vila. Va donar el tret de sortida a la festa, 
el dissabte a la tarda, l’esperat Parc Infantil, pensat per 
gaudir i compartir tota la canalla.

L’endemà al migdia, després de l’ofici solemne en ho-
nor a les santes, la Cobla Els Rossinyolets oferí a la 
plaça una audició de Sardanes. El concert i el ball que 
oferí l’Orquestra La Montecarlo van tancar el cap de 
setmana festiu.
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FESTA MAJOR
DE SANT MARTÍ
( 10,11 i 12 DE NOVEMBRE )

El mes de novembre vam celebrem la Festa Major de Sant 
Martí. Els actes programats van abastar activitats diverses, 
perquè tothom pogués gaudir d’una festa a la carta.

Els actes començaren el divendres amb la presentació del 
Volum V de la ‘Fonoteca de Cobla, Compositors Gironins’, 
dedicat a Miquel Serra i Bonal (veure pàg 12 Exposicions i 
presentacions)

L’endemà, l’Ajuntament de Peralada va fer un acte de 
reconeixement al peraladenc Adrià Malagón, Hereu de 
Catalunya 2016, en el que se li entregà el guardó “Claustre 
de Bronze”. Tot seguit en la mateixa sala d’actes del Centre 
Cultural Sant Domènec es va proclamar la nova Pubilla de 
Peralada 2017, càrrec que ostentarà la peraladenca Txell 
Soteras. En l’acte hi van participar 64 Pubilles i Hereus 
vinguts d’arreu de Catalunya.

Els actes continuaren amb la Màgia de Fèlix Brunet, la Nit 
de Monòlegs amb Sergio Marín, organitzada per l’Associa-
ció de Joves, i, el diumenge, el Concert Líric, les Sardanes 
i el Ball a càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
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CONCERTS DE NADAL 
( 17 i 23 DE DESEMBRE )

La Coral de Peralada va donar la benvinguda a les Fes-
tes de Nadal acompanyats de la Coral de La Vall del 
Terri. Ambdós van oferir  un concert molt variat el dis-
sabte 17 de desembre a la sala d’actes de Sant Domènec.

A Vilanova de la Muga, els alumnes de l’Escola Temps 
de Música oferiren el tradicional concert de Nadal, el 
dissabte 23 de desembre, deixant petita, un cop més, 
l’església parroquial de Santa Eulàlia. 

CAGA TIÓ
( 23 DE DESEMBRE )

Els nens i nenes van rebre el Tió de Peralada i Vilanova 
de la Muga, com és de costum, amb molta il·lusió. Des-
prés de picar amb el bastó i cantar un bon repertori de 
cançons, els va obsequiar amb joguines, material esco-
lar i una olla de xocolata desfeta i melindros, que va fer 
les delícies de grans i petits.

A Vilanova, la festa  també es va celebrar i es va  acom-
panyar dels cançoners i conta contes Marià i Nuri.
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ENNADALA’T
2017
( 28 DE DESEMBRE )

Un any més, l’Associació de Joves 
de Peralada va organitzar l’espe-
rat “Ennadala’t”. Aquest any, en la 
seva 6a edició, va comptar amb un 
gran èxit de participants, els quals, 
després de l’estona de manualitats 
i tallers dirigits, van poder gaudir 
d’una xocolatada.    

QUINES DE NADAL 
( 10, 17, 25, 26 i 30 DE DESEMBRE i 1 i 6 DE GENER )

Per Nadal, és tradició a la comarca, assistir alguna de 
les Quines que es celebren durant aquestes festes.

Peralada no n’és una excepció, i després de molts crits 
a l’himne de: Remenaaaaa!!!!, els afortunats s’han en-
dut cistelles, paneres o alguns dels premis extres que 
es reparteixen en cada funció.

Les entitats associatives que enguany han organitzat 
les Quines del municipi han sigut: el Club de Fut-
bol Peralada, el Club de Bàsquet Albera-Peralada, el 
Centre Excursionista Peralada, l’Associació de Joves 
de Peralada, la Colla Gegantera de Peralada, el Club 
d’Escacs Empordà Figueres-Peralada i els Empeda-
lats Club Ciclista Peralada.

REMENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
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PESSEBRE
VIVENT 
( 25, 26 i 30 DE DESEMBRE )

Aquest Nadal, més d’un miler de visitants van passar 
per Peralada per veure la 36a edició del Pessebre Vi-
vent. En l’última representació, que coincidia amb cap 
d’any, el temps no va acompanyar i es va haver de sus-
pendre. Com és de costum, el recorregut començava 
amb una breu representació teatral, enguany basada 
en l’Anunciació de l’Àrcàngel Gabriel a Maria, que va 
tenir molt bona acollida entre el públic, a l’igual que la 
representació de diversos oficis com el ferrer, el picape-
drer o el forner que any rere any aclaparant la mirada 
dels assistents. De nou, el Pessebre va ser tot un èxit, i 
des d’aquí aprofitem per agrair la col·laboració de tots 
els que hi participen.
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REVETLLA DE 
CAP D’ANY 
( 31 DE DESEMBRE )

Peralada va rebre el 2018 amb una fes-
ta al Centre Social. Aquesta iniciativa 
de l’Associació de Joves de Peralada va 
comptar amb sopar, campanades, músi-
ca i cotilló en un espai públic del muni-
cipi, que va donar l’oportunitat als vila-
tans de donar la benvinguda al nou any 
sense haver de fer grans desplaçaments. 
Des de l’aquí els felicitem per l’èxit de 
l’esdeveniment i esperem que aquesta 
primera edició sigui l’embrió per a se-
guir celebrant aquesta revetlla molts 
any més.

MUSICAL
DIRTY
DANCING  
( 13 DE GENER )

El passat mes de gener, el Centre Cul-
tural Sant Domènec va organitzar una 
nova sortida cultural per assistir a l’es-
pectacle musical Dirty Dancing.

Una cinquantena de persones tingue-
ren l’encert de participar en aquesta ex-
cursió, que va comptar amb temps lliure 
per passejar pel centre històric de Bar-
celona i tot seguit veure l’obra musical 
al mític Teatre Tívoli.
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REIS
MAGS 
( 5 DE GENER )

Després d’esperar tot un any, els més petits veuen 
arribar els portadors dels seus somnis, els Reis de 
l’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats del 
Patge Reial Martí – que uns dies abans havia visitat ja 
el municipi per recollir les cartes dels infants, plenes 
de desitjos – van passar per Vilanova de la Muga per 
fer més tard la seva compareixença a Peralada. Sem-
pre parlem que és una nit que els nens esperen amb 
inquietud però, en realitat, es tracta d’una nit especial 
per a tota la família que, irremeiablement, ens traslla-
da de nou a la infantesa. 
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SANT SEBASTIÀ
I SANT ANTONI ABAT
( 20 i 21 DE GENER )

El dies 20 i 21 de gener es va celebrar les misses solem-
nes de Sant Sebastià i Sant Antoni Abat, que com és cos-
tum, es reparteix el pa beneït entre els assistents. Minuts 
abans de la missa de Sant Antoni, que va comptar amb la 
participació de la Coral de Peralada, va tenir lloc també 
la tradicional benedicció d’animals.

CARNAVAL  
( 10 i 11 DE FEBRER )

El segon cap de setmana de febrer vam 
tornar a veure com el pati de l’Espai 
Jove es convertia en una cuina impro-
visada. La col·laboració d’una colla de 
peraladencs i peraladenques fa possi-
ble que, any rere any, gaudim d’un bon 
ranxo de Carnaval, que enguany com a 
novetat va anar acompanyada del ball 
de disfresses.

El dia abans, petits i grans van gaudir 
de la tarda més esbojarrada de Carnaval 
amb la cercavila amenitzada pel grup de 
batucada Tramuntakada, el berenar de 
pa amb xocolata i la discomòbil amb DJ. 
Marc Flaqué.
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

BUTLLETÍ PRIMAVERA

VOLUM V
‘FONOTECA
DE COBLA,
COMPOSITORS
GIRONINS’,
DEDICAT A MIQUEL
SERRA I BONAL
( 10 DE NOVEMBRE )

Dins els actes de la Festa Major de Sant Martí 
2017 va tenir lloc la presentació del Volum V de la 
‘Fonoteca de Cobla, Compositors Gironins’, de-
dicat a Miquel Serra i Bonal, que va ser fundador 
i director de La Cobla La Principal de Peralada. 

La presentació fou a càrrec d’Inés Padrosa Gor-
got, llicenciada en Història de l’Art i diplomada en 
Biblioteconomia i documentació; Jesús Ventura 
Barnet, director de la Cobla Ciutat de Girona i la 
clausura a càrrec de l’Alcalde, Pere Torrent.

En el transcurs de l’acte, la Cobla Ciutat de Gi-
rona, va interpretar 4 sardanes del CD de Mi-
quel Serra i Bonal per tal de difondre la pro-
ducció de musica per cobla, finalitat per la qual 
treballa la recerca i la investigació de la Fonote-
ca de Compositors.

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE
LA MUGA, 
DE JOAN CARRERAS 
( 17 DE NOVEMBRE )

Sant Domènec de Peralada va acollir la pre-
sentació del llibre ‘La Muga’ de Joan Carreres. 
Amb aquest llibre, l´autor presenta una visió 
completa global i exhaustiva del recorregut 
del riu Muga des de diferents vessants (geo-
gràfica, paisatgística, natural, mediambiental, 
històrica, patrimonial...) que, alhora, serveix 
com a fil conductor per fer un repàs de tots els 
pobles pels quals transcorre el riu empordanès 
per excel·lència, que neix a la Catalunya Nord. 
Amb textos rigorosos i ben documentats i més 
de 300 fotografies donen una visió completa i 
intensiva dels diferents indrets per on circula 
‘La Muga’.

A la presentació hi intervingueren, Pere Torrent 
i Martín, Alcalde de Peralada, Carles B. Gorbs, 
periodista i editor, Jordi Sargatal, zoòleg, Joan 
Anton Abellan, president del Centre d´Estudis 
Comarcals de Banyoles i Joan Carreres, escrip-
tor, fotògraf i autor i coordinador del llibre.
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7 OPINIONS,
DE MIQUEL BARNEDA
( D’OCTUBRE A ABRIL )

El passat mes d’octubre va arrencar el Cicle de 
xerrades ‘7 Opinions’ del vilanoví Miquel Barne-
da. La Sala de Vilanova i el Centre Cultural Sant 
Domènec s’han convertit al llarg d’aquests set 
mesos en les seus d’aquestes xerrades que han 
tingut com a objectiu posar a l’abast del públic 
temes diversos sobre les opinions del confe-
renciant: L’amor, l’estimar, el ser estimat i esti-
mar-se, La societat i el món on visc, La felicitat i 
el ser feliç, Les diferents etapes de la vida, La cau-
sa de la vida, La força de la convicció davant les 
malalties i L’art, l’artista i l’obra d’art.

Aquest Cicle de xerrades ha tingut molt bona 
rebuda pels assistents i a esdevingut un punt 
de trobada i reflexió pels vilanovins/es i perala-
dencs/es.

‘ARRELS
DE SEDA’ 
DE YOLANDA BARNEDA
( 8 DE MARÇ )

Espectacle multi-disciplinar de creació pròpia 
“Arrels de Seda” basat en el llibre “Toque de 
Seda” estrenat en castellà en el Teatro Zorrilla 
de Valladolid el febrer 2017, va estrenar la seva 
versió en català, aquests mes de març, al Centre 
Cultural Sant Domènec.

Els 16 poemes de Yolanda Barneda Valls, s´han 
convertit en un joc teatral d’emoció i reflexió 
dels actors amb l’espectador. Sota la direcció de 
Xavier Lastra Giné, i amb Barneda, responsable 
de la idea original i del guió de ‘Arrels de Seda’, 
formen part també de l’elenc interpretatiu Ser-
gio Alfonso Ruíz, encarregat així mateix de la 
música. Kiko López Joan, per la seva banda, ha 
portat a terme la coreografia i dansa, mentre 
que a Anna M. Vives Amat, il·lustradora del lli-
bre que va donar peu a l’obra, s’ha ocupat de la 
part pràctica i Raquel Banchio, de la fotografia.
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PUBILLATGE DE PERALADA

TXELL
SOTERAS
SUBIRANA
PUBILLA DE PERALADA 2017

El dia 11 de novembre del 2017 em van proclamar pubilla 
de Peralada. Va ser un moment màgic el fet de que l’Alba, la 
Pubilla de Peralada 2016, recordes totes les anècdotes que 
va viure durant el seu any. Això encara em va fer sentir més 
orgullosa de tenir la sort de poder viure un any com a pubi-
lla, no igual, però si semblant al seu. Gent meravellosa de tot 
Catalunya m’acompanyarà en aquest llarg viatge, i jo, encan-
tada de compartir-lo amb ells!

El dia 12 de novembre vaig fer el primer “acte” com a pubilla. 
Aquest va ser el xut d’honor al camp de futbol de Peralada 
el qual s’estava a punt de jugar un Peralada VS Llagostera. 
Gran sensació al veure el partit amb un resultat de 1-0. Gran 
victòria!

La primera sortida que em va donar a conèixer a gent increï-
ble va ser a PortAventura, el 27 de desembre del 2017. Aquell 
dia vaig posar cara a gran part del pubillatge. Era un dia fred, 
amb tramuntana i pluja. 

No us en podeu fer una idea de la quantitat de gent reunida 
de tots costats de Catalunya allà, en un mateix lloc, per com-
partir mil i una experiències al llarg de tot el pubillatge vi-
gent, caducat i per la resta de la vida. Tot això planejat com a 
acte informal.

Em vaig estrenar formalment el 21 de gener del 2018 a Puig 
Reig. Un poble preciós per cert! Fantàstica la sensació. Amb 
les amistats ja creades de PortAventura, vaig compartir tots 
els moments de Puig Reig. Un bon esmorzar, cercavila i les 
curses de la Corrida.

El 27 de gener va tocar Sant Pol de Mar, també un poble en-
cantador. Allà vam fer un passacarrers on hi havia la presèn-
cia de focs... cosa que a pocs del pubillatge ens agradava així 
que imagineu-vos l’escàndol i els crits. Tot admirable, com-
partit amb bona gent.

El 25 de febrer cap a Montserrat! Aquell diumenge va ser molt 
especial. Un dia amb sentiments cap a un familiar molt esti-
mat que ens va deixar feia just un any aquell dia i estar allà 
va ser un record molt bonic. Gràcies al pubillatge vaig poder 
viure aquell dia prop de les seves terres i repeteixo, un record 
preciós per el dia i amb gent increïble! Vam fer una missa de 
dues hores i ens van reconèixer la presència.

Em queden moltes sortides per fer i molts llocs per conèixer, 
però això si, us asseguro que és un any gratificant. Mirant-t’ho 
com vulguis. Espero que sigui etern.

És un gran orgull poder representar el meu poble arreu de 
Catalunya ja que a part de ser preciós i encantador, és el meu 
lloc natal així que me l’estimo incondicionalment. Me’n co-
nec cada racó i tots són especials.
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RESTAURACIÓ DEL 
SANT CRIST NEGRE

Portadors del Sant Crist Negre

Degut al pas dels anys la imatge del Sant Crist Negre s’ha 
anat deteriorant perdent bona part de la capa pictòrica, per 
aquest motiu el passat estiu els portadors del Sant Crist Ne-
gre vàrem encarregar i pagar la restauració d’aquesta imat-
ge a la restauradora Cati Aguer Subirós.

Aprofitant aquesta feina també es va encarregar al Centre 
de Conservació Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC) que realitzés unes radiografies que es confirmés 
el que els més grans del poble deien, que durant la Guerra 
Civil, la imatge va ser profanada i que el cos de la talla no era 
l’original.  Per sort, se’n va poder salvar el cap.

Es diu que una família del poble el va recollir i va pagar en 
uns tallers d’Olot una reproducció amb les mateixes mides 
i estil. El «nou» Sant Crist Negre va ser posat en un cambril 
d’una capella lateral, que també va ser reconstruïda, i es va 
celebrar en uns solemnes actes l’1 de desembre de 1940.

I certament observant les radiografies, i en concret la gran 
quantitat de claus i com aquests estan col·locats, queda ben 
palès que el cap original de la imatge va ser annexionat a un 
cos tallat més recentment.

Llegenda del Sant Crist Negre

L’origen d’aquesta imatge que es venera a l’esglé-
sia parroquial de Peralada es troba en una pieto-
sa llegenda escrita en un pergamí custodiat per 
les monges agustines que antigament vivien a la 
vila, i que oralment va passar al llarg de la his-
tòria de pares a fills. Assegura que el 17 de desem-
bre de l’any 975, un veí, en Joaquim Catort, quan 
anava a treballar, va trobar-se als afores del po-
ble un carro tirat per un animal sense cap perso-
na que el guiés, i que de sobte es va aturar davant 
seu. Estranyat, va mirar què transportava i veié la 
imatge d’un Sant Crist. Immediatament ho va fer 
saber a les monges, que hi anaren en processó a 
recollir-lo. (1)

(1) Rodríguez Vilagran, A. (2016). 
El Sant Crist Negre de Peralada. El Senyal, 164. 

BUTLLETÍ PRIMAVERA



17RESTAURACIÓ DEL SANT CRIST NEGRE

Al llarg de la història, aquesta imatge ha sortit en proces-
só en diferents ocasions per demanar la seva intercessió en 
casos de calamitats, i per demanar circumstàncies meteo-
rològiques i agrícoles favorables. No només hi assistien els 
peraladencs, sinó també devots dels pobles de la comarca. 
També li han mostrat estima els gitanos de l’Empordà i de la 
Catalunya del Nord:  «Escasas eran las semanas que, antaño, 
de acá y de más allá de los Pirineos, no llegara a Perelada 
una familia gitana y, pese a la miseria que respiraba, ofrecía 
cirios y otros objetos en acción de gracias por los beneficios 
recibidos o en demanda de protección y favor» (2) 

(2) El Santo Cristo de Perelada, 1940.

Procés de restauració del Crist 

Realització de radiografies portades a terme per 
la radiòloga Esther Gual del Centre de Conser-
vació Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC ). 

Estucat de la pèrdua de capa de preparació amb 
Aguaplast® aplicat amb espàtula per tal d’ani-
vellar-la amb la capa pictòrica i tot seguit fer el 
retoc de les zones estucades i de les  de les pèr-
dues de capa pictòrica de manera il·lusionista, 
això significa que la llacuna quasi be desapareix 
a certa distància.
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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 algunes novetats i us en vo-
lem fer coneixedors. 

L’estrena de la Geganta Na Mercadera 
va ser molt esperada entre el món 
geganter. El treball de l’Ajuntament  
i de tota la colla gegantera ha permès 
donar-la a conèixer i que creés 
l’interès per a conèixer la seva gesta. 

El passat 11 de març, Na Mercadera fou una de les convida-
des d’honor a la 1a Fira Gegantera de les Comarques Gironi
nes, que se celebrà a Ripoll. La Fira començà amb la galejada 
d’honor dels trabucaires i pedrenyalers de Ripoll. Durant tota 
la jornada, el visitant va poder gaudir, al voltant del monestir, 
de parades de constructors, lutiers, sastres i artesans i d’activi-
tats lúdiques per a tota la família, com l’audició de músiques de 
cada comarca, cercafira de grallers i tabals, xerrades, diversos 
tallers i una exposició de gegants a l’Església de Sant Pere i de-
mostració de balls als quals hi va participar la nostra geganta.

Com a novetat, també estem molt contents de poder-vos infor-
mar que els nostres gegants, Ramon Muntaner i Na Mercadera, 
han estat escollits per a formar part del 6è volum de la col·lec-
ció, 100 gegants. Petita guia dels gegants de Catalunya, d’Edi-
cions El Cep i la Nansa, i que sortirà a la venda aquest estiu. A 
cada pàgina hi ha una parella de gegants il·lustrats, amb infor-
mació bàsica i algun detall de la seva història.La Colla Gegan-
tera de Peralada ja portem cinc anys treballant en aquest pro-
jecte de Cultura Popular i n’estem molt orgullosos de la feina 
feta. Ara ens espera un any molt engrescador, ple de vivències 
i sorpreses, que ens portaran a visitar altres poblacions i festes 
populars catalanes: poblacions com Mollet de Peralada, Figue-
res, Ripoll, Masnou, Calonge, Tuïr (França), Vilajuïga, Castelló 
d’Empúries, Roses, Santa Coloma de Farners, Lloret de Mar i la 
Bisbal d’Empordà.

Sí algú de vosaltres en vol formar part, tocant la gralla, el timbal 
o volent fer de portador, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 
través del correu electrònic capgrossosperalada@gmail.com . 

Fal·lera, fal·lera,
fal·lera Gegantera!!!
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L’apartat de Casa de la Vila vol ser una manera d’infor-
mar de l’activitat municipal de forma clara i transparent. 
Hi trobareu reproduïdes íntegrament les actes dels plens 
que hi han tingut lloc des del darrer butlletí.  També hi 
ha reservat un espai perquè els grups municipals puguin 
fer saber als veïns, el seus punts de vista, opinions i el que 
creguin oportú  

Podeu consultar totes les actes a la web municipal www.
peralada.org a la secció Govern Obert i Transparència,  
junt amb reglaments, normatives i altres documents d’in-
terès. En les actes hi trobareu les mocions presentades i els 
resultats de les votacions corresponents. Al web munici-
pal també podreu informar-vos, solucionar tràmits, acce-
dir al registre telemàtic i expressar queixes o suggeriments 
de forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa de la web turística i cultu-
ral www.visitperalada.cat a on hi trobareu la informació 
dels actes i esdeveniments que es duen a terme durant tot 
l’any. També us convidem a seguir-nos a les xarxes socials 
Facebook, Twitter i Instagram. 

Els recordem que els plens ordinaris, que tenen lloc el da-
rrer dijous de cada trimestre, són oberts a tots els veïns, 
són de control i en ells hi podreu conèixer, entre d’altres, 
els informes de les regidories i els precs i preguntes que es 
fan a l’Equip de Govern.

També teniu, al final d’aquest butlletí, la relació de tots els 
telèfons dels/les regidors/es i de l’Alcalde, així com les se-
ves adreces de correu electrònic.

Com ja sabeu, us podeu posar en contacte amb qualsevol 
de nosaltres pel mitjà que considereu més oportú: per te-
lèfon, per correu electrònic o personalment. Si ho preferiu 
podeu concertar entrevista amb l’Alcalde, els/les regidors/
es o amb els serveis tècnics adreçant-vos a l’Ajuntament o 
bé al telèfon 972 53.80.06.

També com a novetat us informem que D’acord amb 
l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administra-

cions Públiques, estan obligades a relacionar-se a través 
de mitjans electrònics amb les administracions públiques 
per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment 
administratiu almenys els subjectes següents:

• Les persones jurídiques.

• Les entitats sense personalitat jurídica.

• Els que exerceixin una activitat professional per a la qual 
es requereixi la col·legiació obligatòria, incloent-hi també 
els notaris i registradors de la propietat.

• Els qui representin un interessat que estigui obligat a re-
lacionar-se electrònicament amb l’Administració.

• Els empleats de les administracions públiques en relació 
a aquells tràmits que realitzin amb l’Ajuntament, per la 
seva condició d’empleats públics.

Si alguna d’aquestes persones jurídiques i entitats ante-
riorment relacionades presenta la sol·licitud en paper 
(presencialment, per correu postal o per missatgeria), 
l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè esmenti la 
sol·licitud a través de la seva presentació electrònica.

Les persones físiques que optin per la presentació dels 
seus documents de manera presencial davant l’Ajunta-
ment, hauran de ser digitalitzats per part de l’empleat o 
empleats del Registre d’Entrada que realitzi o realitzin 
aquesta funció d’assistència, per a la seva incorporació a 
l’expedient administratiu electrònic, retornant els origi-
nals a l’interessat, sense perjudici d’aquells supòsits que la 
norma determini la custòdia dels documents presentats o 
resulti obligatòria la presentació de documents en suport 
específic no susceptible de digitalització.

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

Pere Torrent Martín, Alcalde de Peralada

Peralada, març de 2018

CASA DE LA VILA
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Treballem per anar endavant, fent feina!!!

Estem encarant la finalització del tercer any de mandat i no ens 
donarem compte i estarem novament amb eleccions municipals, el 
temps passa volant. Ho dèiem al principi de l’actual mandat: treba-
llem per fer-nos dignes de la vostra confiança i procurarem guan-
yar-nos la de tothom. El nostre projecte va més enllà d’un partit po-
lític; en els nostres pobles, Peralada i Vilanova, són les persones les 
que van per davant: més enllà de qualsevol consideració política, el 
que ens ha guiat sempre és l’interès general del municipi. 

El nostre grup municipal, la nostra llista electoral de Peralada i Vila-
nova de la Muga, està integrada majoritàriament per gent indepen-
dent, de tots els colors i pensaments, de diverses sensibilitats i sec-
tors del municipi, tots treballem per millorar els nostres pobles i així 
continuarem, escoltant a tothom, amb humilitat, rigorositat, sense fer 
soroll, procurant millorar la qualitat de vida de tots els veïns i creant 
les condicions perquè ens sentim còmodes i orgullosos de viure-hi.

Tenim molta feina començada i projectes per endavant, per això tre-
ballem, i us volem informar-ne de l’estat d’algun d’ells.

• Les obres per l’arranjament de l’entrada pel carrer del Carme en 
qüestió d’un mes haurien d’estar acabades.

• Les dels carrers Sant Sebastià, Sotamuralla i de La Font, també per 
fer-hi voreres en condicions, amb seguretat per als vianants, creant 
un passeig i regulant el trànsit només en un sentit, començaran 
abans de l’estiu.

• Continuem endavant amb el projecte d’ampliació del pàrquing del 
Bullidor, esperem que estigui abans que les obres del carrers de So-
tamuralla estiguin acabades.

• El projecte, a Vilanova, per arranjar l’entrada unint el carrer Cas-
telló amb el passeig de dalt i la zona de l’antiga depuradora ha de 
començar en breu.

• S’han asfaltat varis carrers i s’han fet passos de vianants elevats per 
garantir la mobilitat i la seguretat.

• Continuem millorant el sanejament i l’abastament d’aigua amb les 
obres dels carrers Garriguella, Sant Bernat i Relliquer.

• En breu sortirà a concurs la gestió del Centre de Dia, una demanda 
de fa anys, que esperem que arribi a bon port.

• Abans de la propera temporada tindrem un camp de futbol de ges-
pa artificial, que ha de millorar notablement les prestacions de les 
instal·lacions i al mateix temps suposarà un estalvi en el manteni-
ment.

• Aquest 2018 millorarem els cementiris arranjant-los i amb la ins-
tal·lació de columbaris.

• Estem treballant amb els projectes per arranjar altres carrers dels 
municipi: Doctor Clos, Nou de Sant Joan, Recasens, Rodona, Barce-
loneta, Paireria, Sant Antoni i Carrer del Call, entre d’altres. Aquests 
tenim la previsió de fer-los per fases en funció del finançament.

No ens oblidem del dia a dia, aquella feina que es fa i no es veu, però 
molt important, els manteniments habituals, senyalitzacions, nete-
ja, pintura, mobiliari urbà, jardineria, etc. són coses que es dóna per 
suposat però que requereixen molt d’esforç per a tots els empleats 
municipals. Volem agrair-los la seva col·laboració.

Procurem fugir de polèmiques, separar el gra de la palla i treballar 
per tothom, per anar endavant, fent feina i sempre posant l’interès 
general per davant de qualsevol altre.

Continuem amb la mateixa o més il·lusió i ganes que quan vam co-
mençar, tenim més experiència i molts projectes i feina pendent 
que pensem que podem fer amb el vostre suport, us convidem a for-
mar-ne part o contribuir-hi com millor us sembli, estem sempre dis-
ponibles per rebre els vostres suggeriments, idees o projectes i pro-
curar fer-los realitat. Podeu contactar amb qualsevol de nosaltres, 
en persona o per qualsevol mitjà que considereu oportú. En aquests 
mateix butlletí hi trobareu les nostres dades.

Si us és més còmode, ens podeu contactar al e-mail

peralada@cdc.cat. 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

GRUPS MUNICIPALS
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ANÀLISI DE LES CONSEQÜÈNCIES DEL 155

Us adjuntem, parcialment, un article del periodista del Dep. de Pre-
msa d’ERC, Jordi Vera el qual ens ajuda a comprendre una mica més 
les conseqüències del 155. Us animem a llegir-lo en la seva totalitat 
a: http://www.esquerra.cat/ca/el-155--la-versio-moderna-del-de-
cret-de-nova-planta

Les conseqüències de l’article imposat per l’Estat s’allargaran molt 
temps si no s’actua de seguida per aturar-ho per la seva profunditat 
i per la seva gran afectació en tots els sectors de govern. [...]

Cessaments, empresonaments, dissolucions d’organismes, paralit-
zació de subvencions i d’iniciatives per ajudar a la gent, la imposi-
ció del castellà o l’intent de carregar-se els mitjans públics catalans. 
L’article 155 és una de les catàstrofes més importants que patirà Ca-
talunya en molts anys, ja que les conseqüències que està provocant 
aquest article poden durar molt temps si no s’actua de seguida, mal-
grat que encara no s’estiguin notant en molts àmbits. L’extensió i la 
profunditat d’aquest article fan que afecti a gairebé tots els racons 
de la Generalitat i facin difícil preveure l’abast final.

El primer impacte va ser el cessament de tot el Govern català i els prin-
cipals càrrecs de confiança, la dissolució del Parlament i la convoca-
tòria d’eleccions pel 21 de desembre. A partir d’aquí, aprofitant aquest 
article, el govern espanyol ha anat aturant l’obra de govern iniciada, 
imposant les seves decisions i fent política des de la Generalitat.

Es carreguen la sobirania del poble català, aturen inversions desti-
nades a ajudar a les persones més necessitades, posen en perill la 
bona salut de l’economia catalana i poden acabar fent trontollar en-
titats o associacions per la manca de liquiditat i el retard en el paga-
ment de subvencions.

Algunes xifres que poden permetre entendre l’abast de l’article 155:

Persones empresonades 10 (dues de les quals encara hi són: Joa-
quim Forn i Oriol Junqueras des del 2 de novembre)*

Membres del Govern a l’exili 5

Persones detingudes 10

Persones cessades 251    

Organismes suprimits o dissolts 24

Organismes intervinguts 16

Iniciatives normatives decaigudes 108

Nomenament de càrrecs pel Gobierno 8

Afectacions en la contractació 92

Activitats cancel·lades o suspeses 12

Línies subvencions aturades 9

Pèrdua d’oportunitats econòmiques 7

*A més dels responsables polítics de les institucions públiques, tam-
bé són a la presó des del 16 d’octubre els presidents de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart.

Agrupació La Muga - ERC

AGRUPACIÓ LA MUGA-ERC-MES-AM 
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Benvolguts veïns/es,

Com ja sabeu, i us hem dit altres vegades, no pintem res, però res. 
Ens vàrem presentar amb ganes de treballar pel poble i ni podem, ni 
ho volen, ni sembla que ho vulguin permetre mai. Ens convoquen a 
una reunió abans de cada ple: el dia abans d’aquest, ho heu llegit bé, 
el dia abans, quan tot esta dat i beneït, com que el nostre vot no els fa 
falta, la nostra opinió tampoc... 

En els plens, quan preguntem, contesten el que volen, contestar el 
que es pregunta sembla que és opcional. Fins hi tot en el ple del 23 
/11/17 indignats en sentir com l’alcalde contestava a les preguntes de 
la regidora Meritxell Garrido girant-ho tot i transgiversant la reali-
tat, ens vàrem aixecar i vam marxar, perquè de veritat que era molt 
vergonyosa la situació i és que els plens d’aquesta legislatura són 
per tornar-se boig. D’acord que són majoria i no ens necessiten, però 
es que ja no tenen ni respecte per l’oposició, que representa una part 
considerable del poble, i en el cas de Vilanova més del 50%. Creiem  
que caldria tenir un equip de govern que sàpigues escoltar, comuni-
catiu i dialogant amb l’oposició.

Tot i això, no podem negar que a Vilanova es fan coses, per sort, 
moltes més que en l’anterior legislatura. Almenys es nota que hi te-
nim una veïna a l’equip de govern. No podem pas dir que estiguem 
en desacord en que s’asfaltin carrers, i en alguns projectes que es 
duran  a terme properament com l’asfaltat del pas fort i les obres 
projectades a l’entrada de Vilanova venint de Castelló. Ja sigui per 
bé o per mal, tant en lo bo com en lo dolent, nosaltres no podem 
pas fer res, i de moltes coses ens n’assabentem quan les veiem i fins 
hi tot en algun ple s’ha arribat a votar sobre decisions que ja s’han 
pres i executat.

En fi ja ho veieu, si ets de Vilanova i estàs a l’ajuntament, i no ets dels 
seus, ets un zero, a l’esquerra. 

INDEPENDENTS DE VILANOVA
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ENS VAM AIXECAR I VAM MARXAR DEL PLE

M’agradaria fer-vos coneixedors del que va passar en el ple del 23 
de novembre i, que és un reflex del que acostuma a passar. Però en 
aquest, a diferencia dels altres, la nostra paciència va arribar al seu 
límit, fins al punt  que vam decidir marxar, farts de veure com es 
tergiversa la realitat. Comences el ple disposat a defensar les teves 
idees, cosa lògica tenint en compte que formem part de l’oposició, 
però passen coses...

1.Es parla del Consell de Sant Domènec i demano per què s’han no-
menat tres persones sense tenir en compte els precs que havíem fet 
des de l’oposició en diferents plens. Et contesten que els hi hauries 
d’haver fet la proposta. I et preguntes: si ja us ho hem demanat a no 
sé quants plens perquè ens demaneu que ho tornem a demanar? 

2.Demanes a l’equip de govern una reunió perquè t’expliquin el 
pressupost que tenen del 2018 i et diuen que és massa tard perquè 
només falten tres setmanes. I et preguntes, per què convoqueu lla-
vors a l’oposició dos dies abans dels plens si ara amb tres setmanes 
ja anem tard? Sí, a l’oposició ens convoquen per parlar del ple dos 
dies abans o el dia abans del ple. Quan tot està decidit, és quan ens 
pregunten què ens sembla. No sembla gaire lògic veritat? 

3.Demanes una reunió per saber quin pressupost volen presentar i 
et demanen quines propostes tens. Contestes que vols saber què es-
tan preparant, no fer propostes i demanen a la Secretària que consti 
en acta que no tens propostes. I et preguntes, per què em demanes 
propostes si jo t’estic demanant a tu pel pressupost? Els agrada molt 
girar les coses encara que no tingui cap sentit, és molt cansat.

4.Demanes de fer reunions de treball per poder tractar temes diver-
sos un cop al mes, i et diuen que les reunions són dos dies abans del 
ple. I et preguntes, com es pot dialogar sobre cap punt si dos dies 
abans del ple ja estan tots els expedients tancats i si abans m’heu dit 
que amb tres setmanes anem tard?

5.Demanes participar en la preparació del ple dels alumnes de 
l’escola, i t’acusen d’acusar-los d’adoctrinar. I et preguntes, d’on 
ho han tret això si només has demanat de formar part de la pre-
paració del ple? 

6.T’acusen de fer servir el mòbil als plens i de portar els sobres dels 
documents del ple sense obrir. I et preguntes, que no saben que amb 
els mòbils també es poden fer resums i que els documents del ple els 
rebem prèviament al correu electrònic abans dels plens i es poden 
consultar també a l’Ajuntament?

I arriba un moment que et canses de veure com ho tergiversen tot, 
de que no han entès i no volen entendre el paper de l’oposició. És 
impossible dialogar amb ells. Porten tancats en banda des del pri-
mer dia i per més que diguis, que proposis, que preguntis, sempre 
les respostes són atacs. 

Només volia compartir aquest cansament amb vosaltres. No res-
pecten el casi 50% dels votants que no els van votar a ells. La po-
lítica no és això. La política és diàleg i respecte. La nostra feina és 
fiscalitzar i fer propostes, i la seva és escoltar i dialogar perquè 
mentre no ens escoltin i no ens respectin que deixin de dir si us 
plau que treballen per tots els veïns i veïnes del municipi perquè 
nosaltres representem aquest casi 50% i d’aquesta manera no es 
treballa ni es governa per tothom. 

Meritxell Garrido Sirvent (UMdC)

25

UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
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Benvolguts veïns de Peralada i Vilanova de la Muga,

Ja han passat més de 5 mesos de la darrera publicació del nostre but-
lletí, com sempre des de l’equip de Govern treballem per el benestar 
del nostre Municipi i sí, volem que tothom estigui content i satisfet 
de la nostra feina. Un repte difícil, però que treballem, dia a dia, per 
aconseguir-ho.

En aquesta ocasió, vull fer referència a la celebració el passat dia 8 
de març de El Dia Internacional de la Dona, declarat per l’ONU el 
1975 i que dos anys després, d’aquesta data, es va convertir en el Dia 
Internacional de la Dona i la Pau Internacional.

L’explicació més probable s’emmarca en plena revolució industrial: 
el 8 de març de 1857, un grup de treballadores tèxtils van decidir 
sortir als carrers de Nova York per protestar per les miserables 
condicions laborals. Va ser una de les primeres manifestacions per 
lluitar pels seus drets. Diferents moviments i successos es van pro-
duir a partir d’aquest episodi, que va servir de referència per fixar 
aquesta data.

Aprofitem per fer el nostre petit i senzill homenatge. Hem de ser ple-
nament conscients que la lluita per la igualtat no és només cosa d’un 
dia, perquè sense igualtat no hi pot haver justícia ni llibertat.

Com a responsable de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empre-
sa i Ocupació, vull que tingueu present que si busqueu feina, sou 
empresari i/o busqueu treballadors o sou emprenedors i voleu crear 
el vostre propi negoci,  veniu a l’espai creat per l’assessorament la-
boral al que anomenem Feina en Xarxa, ubicat al Punt Tic a les an-
tigues escoles. 

L’atenció al públic és els dilluns de 16h a 19h o poseu-vos en contacte 
amb mi al telèfon 622360065 o bé al correu electrònic regidoria.pro-
mocio@peralada.cat, per concretar una entrevista.

L’objectiu prioritari d’aquesta tasca d’ocupació és posar a l’abast de les 
persones que estan a l’atur, els recursos necessaris per cercar feina.

Per acomiadar-me, desitjar-vos que gaudiu d’unes molt bones festes 
de Pasqüetes!!!

REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA – Ma. José Romero Madrid



CASA DE LA VILA 25



BUTLLETÍ PRIMAVERA26

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

06/2017

Caràcter: Ordinari
Data: 28 de setembre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró,
Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació de data 10 d’abril de 2017. 
(Expdt. 127/2017)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació de data 29 de juny de 2017. 
(Expdt. 201/2017)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació de data 14 de setembre de 
2017. (Expdt. 256/2017)

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

5.- Informes de les regidories.

6.- Proposta per l’aprovació inicial de la quarta modificació del 
pressupost per a   l’exercici 2017. (Expdt. 275/2017).

7.- Proposta d’aprovació de reconeixement de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Expdt. 
114/2017).

8.- Proposta d’aprovació del conveni per a l’execució del projecte 
tècnic de joventut compartit per a l’any 2017 entre l’Ajuntament 
de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. (Expdt. 
260/2017)

9.- Proposta de regularització de situacions administratives del 
cementiri municipal. (Expdt. 261/2017).

10.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 263/2017, 
de 20 de juliol de 2017, d’aprovació del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència Catalana de l’Aigua 
sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres 
públiques en trams urbans (Expdt. 228/2017).

11.- Donar comptes de la modificació del règim de delegacions 
de l’alcalde a favor de la junta de govern local. (Expdt. 189/2015)

12.- Assumptes urgents.

13.- Precs i preguntes 

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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY 
DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 10 D’ABRIL DE 2017. (EXPDT. 
127/2017)

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.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY 
DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 29 DE JUNY DE 2017. (EXPDT. 
201/2017)

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

El sr. Joan Planas fa avinent que allà on diu Mas Llop ha de dir 
mas Pi.

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.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 de març de 2017
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226 26/06/2017 Convocatòria sessió ordinària el 29 de juny de 2017 201/2017

227 26/06/2017 Aprovació complement productivitat 1r semestre 2017 204/2017

228 28/06/2017 Consulta obrador artesanal als baixos c. Dr. Clos, 45 DPB 009/2016

229 28/06/2017 Aprovació nòmines mes de juny de 2017 208/2017

230 28/06/2017 suspensió del procediment i requeriment de documentació obres rehabilitació de la 
Masia La Garriga 150/2017

231 30/06/2017 Sol·licitud de subvenció desenvolupament Pla de foment del turisme 207/2017

232 30/06/2017 Modificació de l'horari de l'auxiliar administratiu de l'oficina de Sant Domènec per els 
mesos de juliol, agost i setembre

90/2017 i 
257/2016

233 03/07/2017 Autorització acampades temporals Fundació Josep Carol a la parc 2 del pol. 12 93/2017

234 03/07/2017 Aprovació comptes arrendament servei aigua i clavegueram, 1r Trim 2017 209/2017

235 03/07/2017 Sol·licitud de reformulació subvenció Fons inversió 2016 Diputació de Girona 40/2016

236 03/07/2017 Suspensió procediment i requeriment documentació obres porxo c. Comte Zavellà, 9 RRO 192/2017

237 04/07/2017 Sol·licitud per participar al programa "Sigues tu" de Dipsalut 186/2016

238 04/07/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants, juliol 2017 234/2016

239 05/07/2017 Sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals 2018-2020 a la 
DGAPH 200/2017

240 05/07/2017 Cementiri Peralada. Canvi de titularitat del nínxol núm. 191, boques A i B a favor de A B M 119/2010

241 05/07/2017 Cementiri Peralada. Canvi de titularitat del nínxol núm. 367, boca B i 151, boques A, B i 
C a favor de CMC 119/2010

242 05/07/2017 Cementiri Vilanova. Canvi de titularitat dels nínxols núm. 31-32-33 (2n. Dpt.) a favor 
de D S R 119/2010

243 05/07/2017 Cementiri Vilanova. Adquisició d'un nínxol núm. 57 (3r. Dpt.) a favor de M B M 118/2010

244 06/07/2017 Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 2n trimestre 2017 94/2017

245 06/07/2017 Autorització per celebrar nits temàtiques les nits de dijous a la piscina 214/2017

246 06/07/2017 Autorització per celebrar sopar a la plaça Mossèn Dausà dissabte 8 de juliol de 2017 24/2017

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2017. (EXPDT. 256/2017)

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.

QUART.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS 
DELEGATS. ASSABENTATS. 

En quant a les actes de la Junta de Govern Local, pregunta el sr. 
Alcalde als regidors de l’oposició si les han rebut al qual el sr. Enric 
Serra respon que últimament no. Fa avinent el sr. Alcalde que se’ls 
hi passaran. 

Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des del 26 de 
juny de 2017 al 25 de setembre de 2017:  
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247 06/07/2017 autorització d'ús de taules i cadires per 80 persones dissabte 8 de juliol 24/2017

248 06/07/2017 Compra agregada màquina escombradora PIQUERSA model BA-2500-AC 220/2017

249 11/07/2017 Aprovació liquidació complementària obres reconstrucció del mur del Castell 149/2017

250 12/07/2017 Assabentat comunicació prèvia E H M activitat bar-restaurant Caula als baixos del 
carrer del Carme, 21 180/2017

251 12/07/2017 Devolució fiança OVP obres RFT passatge Barceloneta, 1-5 221/2016

252 12/07/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - estacionament 35/2017

253 12/07/2017 Autorització d'ús del pavelló per dimecres 12 de juliol al CPA Peralada 15/2017

254 12/07/2017 Requeriment per subsanar deficiències a les obres d’urbanització del c. Hospital a 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL 42/2010

255 12/07/2017 Aprovació del padró municipal de la llar d'infants Orlina per la matrícula del curs 
2017-2018 222/2017

256 12/07/2017 Llista provisional d'admesos i exclosos, tribunal i convocatòria, de la borsa de Vigi-
lants Municipal 178/2017

257 13/07/2017 Autorització de senyalització allotjament "Casa Convent" 170/2016

258 17/07/2017 Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 2n 
trim. 2017 118/2016

259 18/07/2017 Assabentat obertura centre d'estètica c. Hospital, 11, bx M. P G C 201/2016

260 18/07/2017 Aprovació liquidació del cànon de compensació per l'ús especial del dipòsit de ru-
nes,2n trimestre 2017 112/2015

261 18/07/2017 sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència Diputació de Girona 213/2017

262 18/07/2017 Autorització d'acampada en els terrenys de l'Estanyol de Vilanova de la Muga 93/2017

263 20/07/2017 Aprovació del conveni de col·laboració amb l'ACA per als treballs de manteniment i 
conservació llera La Muga 228/2017

264 20/07/2017 Resolució prorroga sol·licitada per el CPA de Peralada 226/2017

265 21/07/2017 Modificació del padró municipal de la taxa d’escombraries per la Sra L M 136/2016

266 21/07/2017 Devolució de les fiances dipositades per les obres al c. Castelló, 2 Vilanova de la 
Muga a SAT La Muga 1172 76/2009

267 24/07/2017 Acceptació desistiment llicència d'obres reforma habitatge al c. Requesens, 9 Nes-
trom, SL 59/2015

268 25/07/2017 Primera ocupació habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c. Felip l'Ardit, 30 d'AS i 
devolució de la fiança de runes 187/2014

269 25/07/2017 Primera ocupació habitatge unifamiliar al c. St Sebastià, 46 de PPE i devolució de la 
fiança de runes 226/2009

270 26/07/2017 Assabentat de la comunicació d'obres per a la reforma del bany al c. Merceria, 6, 1r 
MTMP 147/2017
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271 26/07/2017 Aprovació endarreriments nòmina en aplicació Llei PGE 2017 229/2017

272 26/07/2017 Aprovació llista admesos i exclosos definitiva 178/2017

273 27/07/2017 Aprovació nòmines mes de juliol de 2017 230/2017

274 31/07/2017 desestimació al·legacions i caducitat llicència Terreal 80/2003

275 31/07/2017 Creació borsa de vigilant municipal 178/2017

276 31/07/2017 Autorització connexió clavegueram c. Església, 12 LLPL 228/2016

277 31/07/2017 Estimació al·legació i assabentat primera ocupació habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina Av. Jaume I, 4 MRSR 231/2015

278 31/07/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants pels menjadors i acollides esporàdiques, juliol 
2017 234/2016

279 31/07/2017 Sol·licitud d'un gual permanent a l'habitatge situat al c. Sant Sebastià, 34 - Placa 6 31/2016

280 01/08/2017 devolució fiança runes obres habitatge unifamiliar aïllat amb piscina Av. Jaume I, 4 
MRSR 231/2015

281 01/08/2017 Assabentat tinença senglar JSF parc. 22 pol. 12 259/2015

282 01/08/2017 Compactació de lactància, vacances i excedència fins el 31 de gener de 2017 de la 
treballadora EBC 232/2017

283 01/08/2017 Desestimar recurs de reposició interposat per JGC sobre el distintiu municipal 35/2017

284 02/08/2017 Contractació vigilant municipal 178/2017

285 02/08/2017 Contractació auxiliar administratiu per substitució de compactació alletament, vacan-
ces i excedència fins el 31 de gener de 2018 26/2017

286 02/08/2017 Sol·licitud de subvenció funcionament Llar d'infants curs 2016-2017 212/2017

287 02/08/2017 Cementiri Peralada. JF, renúncia a la boca C del nínxol núm. 279 a favor de l'Ajunta-
ment 118/2010

288 02/08/2017 Obres adequació de la placeta del portal del carrer del Carme municipi de Peralada 235/2017

289 02/08/2017 Contacte subministrament substitució unitat exterior de l'equip de climatització del 
centre de turisme Sant Domènec 211/2017

290 02/08/2017 Sol·licitud subvenció plan MOVEA 2017 per un punt de recàrrega de vehicles elèctrics 210/2017

291 23/08/2017 Sol·licitud d'un gual permanent a l'habitatge situat al c. Sant Sebastià, 10 - Placa 73 31/2016

292 23/08/2017 Baixa de l’IVTM del ciclomotor amb matrícula C-0262-BGB 38/2017

293 24/08/2017 Requeriment documentació sol·licitud llicència d'obres d'un cobert a la parc. 131 pol. 8 
i suspensió del procediment JAA 238/2017

294 24/08/2017 Reconeixement 9è trienni FOS 250/2017

295 28/08/2017 Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per al control de plagues 225/2017

295 bis 01/09/2017 Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a inversions per al Centre de Dia de Peralada 242/2017
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296 28/08/2017 Devolució fiances dipositades per les obres de reparació de filtracions i fissures a les 
façanes c. de la Font, 4 JSG 365/2015

297 28/08/2017 Devolució fiança reposició dipositada per la gravació a la via pública de Desierto de 
Nevada, SL 45/2017

298 28/08/2017 Assabentat declaració responsable activitat equina Mas Rovira (parc. 88 pol. 7) ALB 233/2017

299 28/08/2017 Assabentat declaració responsable activitat equina Mas Vicens (parc. 151 pol. 14) 
JCSN 241/2017

300 28/08/2017 Suspensió i requeriment de documentació de l'explotació equina del Mas Llop (parc. 
127 pol. 6) Finques Agropecuàries Peralada, SL 260/2015

300 bis 28/08/2017 Suspensió procediment de l'expedient de disciplina de Tibiger per obres sense llicèn-
cia al Mas David 169/2017

301 28/08/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - estacionament 35/2017

302 28/08/2017 Nomenament de la mesa de contractació del subministrament d'una nova unitat 
exterior de l'equip de climatització de Sant Domènec 211/2017

303 28/08/2017 Renúncia d'ús del pavelló per part del club de patinatge artístic de Peralada 226 i 15/2017 

304 29/09/2017 Aprovació nòmines mes d'agost de 2017 252/2017

305 30/08/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - dret accés 35/2017

306 30/08/2017 Devolució fiança reposició dipositada per la Festivitat de Sant Antoni a l'Associació de 
Pabordes de Sant Antoni 012/2017

307 31/08/2017 Devolució fiança reposició obres obertura i reposició cata c. Nou, 1 Vilanova de la 
Muga de MDTP 213/2016

308 31/08/2017 Nomenament de la mesa de contractació d'adequació de la placeta del portal del 
Carme 235/2017

309 31/08/2017 Incoació expedient de disciplina per obres sense llicència a la parc. 187 del pol. 1 JLLB 
i JMOC 254/2017

310 31/08/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - duplicats 35/2017

311 31/08/2017 Devolució de la fiança de runes per la construcció de la piscina al c Almogàvers, 5 
AGG 217/2016

312 01/09/2017 Suspensió del procediment i requeriment de documentació obres mur c. Barceloneta, 
2 DJE 336/2015

313 01/09/2017 Devolució de la fiança de runes per la construcció d'un habitatge unifamiliar al c 
Almogàvers, 5 AGG 171/2006

314 04/09/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - dret accés 35/2017

315 04/09/2017 Adjudicació contracte de subministrament d'una nova unitat exterior de l'equip de 
climatització per St Domènec a Aiterm 2002, S.L. 211/2017

316 06/09/2017 Sol·licitud subvenció Llar d'infants curs 2016-2017 212/2017
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317 06/09/2017 Resolució no admetre a tràmit proj executiu (C. Castelló, 2 de Vilanova ) 309/2014

318 07/09/2017 Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 14 de setem-
bre de 2017 256/2017

319 12/09/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - estacionament 35/2017

320 13/09/2017 Reclamació per responsabilitat patrimonial per danys el Sr. T P G 255/2017

321 14/09/2017 Autorització d'activitat a la via pública: sessió fotogràfica publicitària Insitu Locations 
& Services 264/2017

322 14/09/2017 Sol·licitud de subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017 265/2017

323 14/09/2017 Sol·licitud de subvenció a l'ACA per a la millora del control dels cabals subministrats 
en alta amb la instal·lació de comptadors 236/2017

324 15/09/2017 Modificació del règim de delegacions de l'alcalde a favor de la junta de govern local 189/2015

325 15/09/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants, setembre 2017 222/2017

326 18/09/2017 Aprovació del conveni regulador de concessió de subvenció directa a l'AJAP 266/2017

327 21/09/2017 Aprovació del padró guals 2017 310/2016

328 22/09/2017 Reconeixement de 2n trienni a l'arquitecte tècnic municipal  JMG 268/2017

329 22/09/2017 Reconeixement de 3r trienni a la vigilant municipal STG 251/2017

330 22/09/2017 Adjudicació de contracte d'obres "adequació de la placeta del portal del Carme muni-
cipi de Peralada" 235/2017

331 22/09/2017 Autorització d'ús de taules i cadires per dissabte dia 23 de setembre 24/2017

332 22/09/2017 Autorització de OVP carrer Requesens, trasllat llibreria 86/2016

333 22/09/2017 Autorització d'ocupació de la via pública al c. Hospital, 12 per la col·locació d'un con-
tenidor de runes CPS 44/2017

334 25/09/2017 Convocatòria ple ordinari de data 28 de setembre de 2017 274/2017

CINQUÈ.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, Esports i Serveis 

Es dóna compte de la sentència del contenciós obert entre JordiCreu 
SL i l’Ajuntament de Peralada

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
SECCIÓ CINQUENA 
Rotlle d’apel·lació núm. 393/2014 
SENTÈNCIA Núm. 524/2017 

A la ciutat de Barcelona, 26 de juny de 2017 

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (secció cinquena) ha pronunciat la següent sentència 
en el recurs d’apel·lació núm. 393/2014, interposat per Jordicreu, SL, 
representada per la procuradora Sra. Marta Navarro Roset i dirigida 
pel lletrat Sr. Robert Santos Casademont, essent part apel·lada 
l’Ajuntament de Peralada, representat pel procurador Sr. Joan Josep 
Cucala Puig

Ha estat ponent el magistrat Il·lm. Sr. Eduard Paricio Rallo, que 
expressa el parer de la Sala. 
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ANTECEDENTS 

PRIMER.- Al procediment ordinari núm. 156/2012, seguit davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, es va dictar en 
data 10 d’abril de 2014 sentència mitjançant la qual es va inadmetre 
el recurs esmentat. 

SEGON.- La representació de l’actora va interposar recurs d’apel·lació 
en data 15 de maig de 2014, tot demanant sentència que declari 
la seva capacitat jurídica i processal per a la finalització del recurs 
d’instància, el seu dret a l’abonament de la quantitat resultant de 
la liquidació duta a terme per la mateixa recurrent d’1.089.872’02 
euros, a l’abonament de l’interès legal de demora del preu just, a 
l’abonament del 5% del preu just final en qualitat de premi d’afecció 
i a la devolució de la garantia de 25.000 euros. 

Hom fonamenta el recurs en el fet que, encara que formalment la 
societat hagi quedat extingida, conserva una personalitat jurídica 
residual als efectes de resoldre les relacions jurídiques que puguin 
quedar pendents, incloent la capacitat processal necessària a l’efecte. 
L’actora afegeix que en tot cas l’extinció no era operativa fins a la 
publicació de la interlocutòria, que va ser posterior a la interposició 
del recurs. 

TERCER.- El recurs va ser traslladat a la representació de 
l’Administració demandada, que s’hi van oposar. 

Un cop es van aixecar les actuacions a aquesta Sala, es va formar el 
corresponent rotlle d’apel·lació, es va designar magistrat ponent i, 
atès que no es va demanar la recepció a prova en aquesta alçada ni 
la celebració de vista, es va assenyalar data per a la votació i resolució 
del recurs.

FONAMENTS DE DRET
(...)
HEM RESOLT

Primer.- Desestimar el recurs d’apel·lació interposat per Jordicreu, 
SL contra la Sentència de data 10 d’abril de 2014, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en el procediment 
ordinari núm. 156/2012, que es confirma. 

Segon.- Imposar els costes processals d’aquest recurs a l’actora, 
costes que en cap cas superaran el màxim total de 1.000 euros. 

Notifiqueu aquesta sentència a les parts tot fent saber que, contra 
la mateixa, es pot interposar si s’escau recurs de cassació; recurs 
que caldrà preparar davant d’aquesta secció en el termini de trenta 
dies comptat des de la seva notificació d’acord amb allò que disposa 
l’article 89.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa 
en la redacció efectuada per la Llei orgànica 7/15, en relació al que 
preveuen els articles 86 i següents de la mateixa Llei”.

Contra aquesta sentència es pot interposat recurs de cassació al 
Tribunal Suprem

SERVEIS

Aigua

S’ha canviat la canonada d’aigua del carrer Requesens i a partir d’inicis 
d’octubre es canviarà la canonada del carrer Comte Savallà.

L’empresa Aqualia està analitzant totes les opcions per minimitzar els 
talls de subministra d’aigua en cas d’avaria en la canonada general, 
buscant la redundància en les canonades i circuits.

Clavegueram

Es canviarà part de la canonada del carrer Rodona doncs era un punt 
d’embós habitual.

Telefonia 

De les gestions amb les companyies per tal de millorar la cobertura 
mòbil tenim un projecte per dotar d’una antena de la companyia 
Movistar a Vilanova i també d’una nova antena de la mateixa 
companyia a Peralada, en ambdós casos en llocs o terreny municipals.

Hem rebut petició per tal de validar el projecte,  “Pla De Desplegament 
per Telefónica de España d’una xarxa d’accés de nova generació 
mitjançant fibra òptica al municipi de Peralada.

Governació

Un cop resolta la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball 
de vigilant municipal, en primer lloc va quedar la Sra. STG la qual va 
prendre possessió el passat 7 d’agost. Des d’aleshores tornem a tenir 
la plantilla de 3 vigilants. Amb el que donem servei de les 08:30 del 
matí a les 01h de la nit el dies laborables, dissabtes de 11 del matí a 
les 02h de la nit i els diumenges de 11 del matí a les 01h. 

En cas de vacances aquest horari s’ajusta donant prioritat a la tarda-nit.

Es continuen implementant les solucions a la senyalització viària, 
algunes proposades pel Pla Local de Seguretat viària i d’altres a 
instàncies dels veïns i de les reunions que es van fer en el seu dia.

Esports

L’inici del curs esportiu, pel que fa als horaris del pavelló ha estat 
accidentat, pel que fa a l’assignació d’hores, en concret als dos clubs 
de patinatge existent i de la qual cosa vull informar-vos:

Per l’assignació d’hores als 3 clubs del municipi que actualment fan 
us del pavelló, s’ha tingut en consideració els fets següents :

Amb data setembre de 2016 es van mantenir diverses reunions per 
part d’aquesta Alcaldia, doncs també tinc assignada l’àrea d’esports, 
amb diversos pares i mares de nens i nenes que formaven part, 
aleshores, del Club de Patinatge Artístic Peralada, endavant CPA,  
on manifestaven la seva disconformitat amb el manera d’actuar de 
la Junta del CPA. Des de l’Ajuntament es va intentar acostar postures 
amb uns i altres, amb diverses reunions, aquest intent no va reeixir i de 
l’enfrontament en va sorgir un altre club: el Club Patí Sport Empordà 
Peralada, endavant CPS. 

Davant la immediatesa de l’inici de temporada es va acordar assignar 
els horaris amb una estimació dels membres de cadascú dels dos 
clubs resultants dels fets exposats. 

Es va fer una reunió pública on van assistir les Juntes dels dos Clubs 
i pares i mares dels dos Clubs on es van exposar els fets i es va fer 
una crida, per part de l’Alcaldia, perquè es posessin d’acord doncs 
era previsible que qualsevol decisió d’assignació no deixaria satisfet 
a ningú.
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Es va fer una reunió només amb les Juntes dels dos clubs per mirar 
de trobar un acord que facilités l’assignació d’hores, també sense èxit.

Amb data 19/06/2017 aquesta alcaldia va mantenir una reunió amb 
dos membres de la Junta del CPA on van posar de manifest que no 
volien mantenir una reunió amb el CPS i que fos l’Ajuntament qui 
assignés els horaris.

Atesos els antecedents exposats

Ateses les postures en aquest moment irreconciliables dels dos clubs 
de patinatge del municipi

Atesa la impossibilitat que els dos clubs acordessin uns horaris 
consensuats per ésser assignats al patinatge.

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, davant algunes queixes 
sobre aquesta temàtica que en alguns casos d’entitats esportives, ha 
assenyalat que cal garantir un tracte igualitari a totes les entitats que 
volen fer ús de les instal·lacions, com amb la resta de béns locals dels 
quals es pretén un ús privatiu. 

es va adoptar els següent criteri per l’assignació d’horaris :

Repartir les hores disponibles, entenent com a tals de dilluns a 
divendres de 17h a 23h,  en total 25 hores.

Per garantir que al pavelló poliesportiu s’hi puguin practicar el màxim 
nombre d’esports possible es va acordar repartir les hores disponibles 
entres els dos tipus d’esports que actualment s’hi practiquen :  
bàsquet i patinatge.

Donat que les necessitats del Club Basquet Albera Peralada, eren 
inferiors a les que els pertocaven amb el criteri adoptat, se’ls van 
assignar 5 hores que eren les que van sol·licitar.

Les 20 hores restants es van assignar per la pràctica de patinatge. 

Es van distribuir dues opcions de 10 hores per assignar-les a cadascun 
dels dos clubs: Club de Patinatge Artístic Peralada i Club Patí Sport 
Empordà Peralada a parts iguals entre els dos.

Es reservaren els dissabtes i diumenges per competicions, 
esdeveniments, utilització per l’Espai Jove, etc. Existia l’opció, prèvia 
sol·licitud i en cas de disponibilitat, de disposar també dels dissabtes 
com s’havia vingut fent.

Es varen enviar les dues opcions al CPA i CPS perquè escollissin la 
que més s’adaptés a les seves necessitats. En cas de coincidència es 
procediria a fer un sorteig per l’assignació definitiva.

El CPS va presentar la seva demanda de la opció escollida.

El CPA va presentar fora de termini la seva demanda d’opció d’horari.

Una vegada assignades les hores segons els criteris exposats, el 
CPA va presentar la seva renúncia a utilitzar les hores assignades i 
segons ens han informat, actualment el CPA fa les seves activitats 
al poble de Vilajuïga.

Àrea de Cultura, Ensenyament  (Rosa Cortada)
Cultura
CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC

Dia: 19 de setembre de 2017

Hora Sessió: 19.15 hores

Lloc: Centre de turisme cultural Sant Domènec

Convocats

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

Vocals: Sr. Josep Sanllehy, Sr. Ramon Clos, Abigaïl Prat i sra. Lídia 
Cerdà

Sra. Mercè Comamala, secretària

Excusa la seva assistència: Srs. Josep Sanllehy, Abigaïl Prat i sra. 
Lídia Cerdà

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de data 22 de juny de 2017. 

2.- Balanç de l’oficina de turisme temporada estiu 2017

3.- Balanç de les activitats culturals d’estiu 2017. 

4.- Activitats tardor. Mostra Gastronòmica 2017. Festa Major Sant 
Martí

5.- Precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2017. 

Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb 
la convocatòria a tots els membres del consell d’administració de 
Sant Domènec, sense que es produeixin intervencions, se sotmet 
l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de 
tots els membres assistents.

2.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME TEMPORADA ESTIU 2017

La Sra. Mònica Lladó informa del balanç de l’oficina de turisme durant 
el període de juny, juliol i agost de 2017:

1.- L’OFICINA DE TURISME I PUNT D’INFORMACIÓ 

HORARIS

Atès que durant els mesos de juliol i agost ha estat obert el punt 
d’informació turístic del Passeig de la Principal de Peralada, els horaris 
d’informació i turisme municipal s’han cobert de la següent manera:

Centre de Turisme cultural Sant Domènec: cada dia de 10 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores.

Punt informació turístic: obert cada dia, de dilluns a dijous de 11h a 
21h i els divendres dissabtes i diumenges de 11h a 22h. 
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ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

AFLUÈNCIA  

Durant aquests tres mesos s’han registrat un total de 2.261 consultes 
entre els dos punts d’informació que treballen amb el mateix Gestor 
estadístic. Aquesta dada, ens dona  un resultat aproximat  d’afluència 
de 6.500 persones.

Si aquesta dada la desglossem per mesos, durant el mes de juny s’han 
registrat un total de 319 consultes, durant el juliol 890 i a l’agost 1.052. 

Si comparem les dades amb el mateix trimestre de l’any passat, 
trobem que enguany hem tingut un augment d’ aproximadament 
un 5% més de públic. 

El resultat d’aquest any vers la tipologia de visitant continua la mateixa 
dinàmica que els anys anteriors, és a dir, baixa significativament 
l’afluència del grups i majoritàriament rebem turisme familiar i de 
parella.  

El motiu principal de les estades o pernoctacions al nostre municipi és 
vacacional, seguit  pels diferents esdeveniments que tenim a la nostra 
vila, com poden ser, els festivals,  casaments i festivitats o d’altres. 

Pel que fa a  la tipologia de consultes dels nostres usuaris,  en primer 
lloc, situem les que fan referència a tots els recursos històrico-
monumentals de la vila, així com també els relacionats amb la 
restauració, comerços i activitats municipals. En segon lloc les  que 
fan referència a  altres punts d’interès turístic de la zona Empordà, 
Costa Brava, Pirineus i fins i tot Barcelona. 

PROCEDÈNCIES

Al llarg d’aquest trimestre s’han registrat els següents percentatges  
de procedències: 

57% Espanyola

23% francesa 

20% de diverses procedències

Dins del que es valora com turisme de l’Estat Espanyol, el Gestor 
estadístic contempla una major afluència de turisme català, 
concretament de la  província de Barcelona, seguit del de la  Comunitat 
Autònoma de Madrid i seguit per Girona, València, Aragó, País Basc 
i per últim Navarra.

Com és habitual a la nostra zona, el turisme de l’Estat Espanyol 
augmenta el mes d’Agost en relació al Juliol. Els percentatges del 
turisme francès és el mateix als dos mesos i aquest estiu ha igualat 
el turisme Alemany amb el ja habitual dels Països Baixos i Bèlgica.

2.-  VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests dos mesos de temporada d’estiu ( juliol i agost)  
han visitat el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec un total de 
1.982 persones. 

MES INDIVIDUAL
3,5€

REDUÏDA
2,2€

GRUPS
2€

CONJUNTA
4,7€

CONJUNTA
8€ TOTAL

JUNY 94 155 10 49 308

JULIOL 233 199 13 10 61 516

AGOST 393 323 82 20 340 1.158

TOTAL 720 677 95 40 450 1.982
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OBSERVACIONS

Les exposicions temporals que s’han dut a terme al centre de Turisme 
Cultural Sant Domènec al llarg d’aquest període, han contribuït en un 
augment de les visites, sobretot pel que fa la Mostra d’artistes locals 
que durant el mes d’agost acosta al resident de Peralada i rodalies. 

Per altra banda, durant la setmana del 15 d’agost i amb motiu de la Fira 
Mercat Na Mercadera es van  programar les següents visites guiades 
“La Peralada Medieval”, la “Ruta literària”, i la visita guiada nocturna, 
“Les llegendes de la Crònica”, amb un  total de 44 assistents. 

El grau de satisfacció dels nostres usuaris aquesta temporada  ha estat 
molt bo. Aquest estiu ja hem tingut el nou equipament audiovisual del 
centre a ple rendiment.  Per una banda la pantalla tàctil dels camins 
situada a l’entrada del centre on el visitant  pot fer-se  diferents rutes 
pel territori en funció dels seus gustos a traves de breus explicacions 
i fotografies, també  l’audiovisual de presentació de la nostra vila on 
els turistes recorren tot el terme municipal  còmodament asseguts 
a la sala que s’ha adequat per a tal fet i com no, l’audiovisual de 
Ramon Muntaner que per fi aquest estiu ja l’hem tornat a recuperar 
amb format digital. 

3.- MERXANDATGE      

A continuació es relacionen els números de les vendes dels productes 
que s’han efectuat al llarg d’aquests tres mesos a la botiga del Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec. 

3.- BALANÇ DE LES ACTIVITATS CULTURALS D’ESTIU 2017. 

La Sra. Rosa Cortada informa del balanç de les activitats culturals 
d’estiu d’aquest 2017:

Cicle Concerts

En relació al cicle de concerts, aquests han estat programats 
paral·lelament a la programació del FIMC Peralada. Els horaris dels 
mateixos han estat o bé a les 19,30 o bé a les 22,00h. L’assistència 
de públic ha sigut de més de 800 persones, aproximadament, 
mantenint-se el nombre d’espectadors d’edicions anteriors.

Enguany, el públic assistent s’ha queixat de la manca de servei de bar.

Pel que fa a l’assistència aproximada als concerts, aquesta ha estat 
la següent: 

Concert Toti Soler & Gemma Humet – 159 persones + 10 invitacions, 
amb una recaptació de 477 euros. 

Concert Carolina Santiago – 30 persones

Concert Coral Peralada i Coral d’Espolla – 145 persones 

Havaneres amb Port Bo – 160 persones

Recital P. Txaikovski – J. Brahms – 85 ersones

Recital Montserrat Carulla – 49 persones, amb una recaptació de 
147 euros. 

Concert Tankes de García Morante – 95 persones

Concert Berta Sala Quartet – 90 persones

Fira Na Mercadera

Enguany hi ha hagut una disminució de firaires participants i 
d’afluència de públic.

Els firaires continuen manifestant les seves queixes respecte a:

La ubicació de la fira: Es proposa, per part d’alguns firaires, que 
s’ubiqui al passeig just davant del Centre.

Manca de zona ombrada.

Temàtica i ubicació no lliguen, proposant-se que no sigui temàtica en 
cas que es mantingui la ubicació fora del centre històric.

Possibilitat d’allargar l’horari a tot el dia.

Possibilitat de plantejar una fira temàtica un altre cap de setmana 
fora de la temporada estival.

Manifesta la sra. Cortada que des de la Regidoria de Cultura, s’està 
contemplant tan un canvi d’emplaçament, més adient amb la temàtica 
medieval, com un canvi en les dates de celebració.

No obstant, es proposa mantenir el pont del 15 agost per a fer un 
mercat tarda/nit a l’emplaçament actual i crear grup de treball amb 
diferents membres del Consell per tirar-ho endavant.

Exposicions

Respecte a les 3 exposicions que s’han programat aquest estiu a 
la Sala d’Actes Miquel Mateu de Sant Domènec, cal destacar-ne la 
bona acceptació per part dels visitants i dels turistes que n’han pogut 
gaudir amb l’entrada al Centre Cultural Sant Domènec.

L’última exposició d’aquest any que porta per nom ‘Els colors de 
Girona’, és una obra fotogràfica de les Exposicions Viatgeres de la 
Diputació de Girona i s’inaugurarà el proper 6 d’octubre. L’exposició 
es podrà visitar fins el 22 del mateix mes.

     TOTAL    €    MERXANDATGE 

JUNY 127.36€

JULIOL 170.60€

AGOST 311.00€

TOTAL 608.96€
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4.- ACTIVITATS TARDOR. MOSTRA GASTRONÒMICA 2017.

FESTA MAJOR SANT MARTÍ

La Sra. Rosa Cortada informa de les activitats programades per 
aquesta tardor del 2017:

26a Mostra Gastronòmica 

Enguany, la mostra gastronòmica tindrà el mateix format que l’edició 
passada.

Data: Dijous 12 d’octubre de 2017

Ubicació: Centre Social

Guardons: Enguany pintaran els artistes vilanovins Miquel Barneda 
i Blanca Valls.

Obsequis: Es proposa elaborar unes llibretes que puguin servir de 
llibre de receptes, de notes, etc. Sí en sobren es proposa fer un preu 
públic i vendre-ho de merchandising a Sant Domènec.

Obsequis categoria infantil: Es proposa, en cas de ser la llibreta, que 
sigui el mateix que per als adults.

Actes: 12h a 13h Exposició de Platillos i Postres. Demanar permís al 
Casal d’avís.

12.30h 4 Sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets

14.00h Dinar/Degustació.

Seguidament. Ball amb Josep Soler

Sant Martí 2017

Dates: 10,11 i 12 de novembre

Exposa la sra. Cortada que s’està treballant amb la programació, que 
encara no està tancada. Únicament hi ha assegurada l’Orquestra La 
Principal de la Bisbal.

Actualment no hi ha exposició programada, tot i que es proposa fer 
una jornada de pintura ràpida amb els diferents artistes locals.

Els joves, com en les darreres edicions, organitzaran la Nit de 
Monòlegs, el dissabte 11 a la nit.

Es demanarà la col·laboració d’entitats del poble per organitzar 
algun acte, com en festes passades (bicicletada CEP, Ball de Places 
Gegants...)

5.- PRECS I PREGUNTES. 

No n’hi ha.

Ensenyament

Casal d’Estiu 2017

El Casal d’Estiu 2017 ha tingut lloc del 25 de juny al 8 de setembre, 
un total d’11 setmanes.

El total d’inscrits ha superat les expectatives i la xifra definitiva ha 
estat de 152 usuaris repartits en:

Casal Jove (12 a 16 anys) 31 participants.

Casal d’Estiu (3 a 12 anys) 121 participants.

Les setmanes de més afluència han estat les del mes de juliol amb 
una mitjana de més de 100 usuaris a la setmana. A l’agost la mitjana 
de participants ha estat de 40 i les setmanes de juny amb 28 usuaris 
i setembre amb una desena. 

Les novetats instaurades han tingut  molt bon acolliment i la 
satisfacció general dels usuaris ha sigut molt bona.

Llar d’infants

El curs 2017-2018 ha començat amb la incorporació de dues noves 
educadores per cobrir les baixes ocasionades.

SB s’incorpora com a TEI en substitució de RG que ha causat baixa 
voluntària.

NB s’incorpora com a directora accidental des d’1 de juliol fins a 30 
de setembre cobrint el lloc de la directora titular ET que ha sol·licitat 
excedència pel període abans esmentat.

Per tal de donar suport a les tutores i cobrir baixes ocasionals s’ha 
contractat una educadora a temps parcial.

El curs ha començat amb un total de 33 alumnes:

Grup mixt (P0 i P1 <1any) 5 alumnes

Grup P1 10 alumnes

Grup P2 18 alumnes

Per tant queden disponibles 6 places a P0 i 2 a P2.

Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga 

Hisenda

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL  DE L‘EXERCICI 2016.

El passat 10 de Juliol va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes, 
òrgan col·legiat format per la totalitat dels regidors de la Corporació. 
A la Comissió es va informar favorablement sobre el Compte General 
de l’Ajuntament corresponent a l’any 2016 i aquest posteriorment va 
ser aprovat en el ple extraordinari del dia 14 de Setembre. El Compte 
General està constituït pels següents estats comptables:

Balanç de Situació.

Compte de Resultats econòmic-patrimonial.

Estat de Fluxes d’Efectiu.

Estat de Liquidació del Pressupost.

Memòria.

Estats comptables de la societat municipal.

Es tanca un exercici pressupostari on s’acompleixen tots els objectius 
que l’Estat marca a les corporacions locals:

En quant a ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Es tanca l’any 2016 amb 
un superàvit després dels ajustaments legals i un cop descomptat 
l’efecte dels ingressos de dubtós cobrament de 480.843,54 €.
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Com a INDICADORS PRESSUPOSTARIS dir:

Pel que fa a les despeses definitives reconegudes representen una 
execució del 85,85 % del total. Essent el 83,51 % en operacions de 
corrent i el 16,49 % en operacions de capital. 

D’aquestes un 93 % pagades.

Pel que fa als ingressos definitius reconeguts representen una 
execució del 122,69 % del total. D’aquests un 67 % cobrats.

Pel que fa al ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016 és POSITIU 
amb un import de 1.101.087,22 €. 

I finalment el NIVELL D’ENDEUTAMENT de l’ajuntament és del 20,34 
%, a 31/12/2016 amb un capital viu de 684.453,33 € i per tant molt 
inferior als màxims permesos del 75 % o del 110 % amb autorització.  
Durant l’exercici 2016 el capital amortitzat ha estat de 209.918,73 €.

Tots aquests paràmetres són indicatius del bon estat de les finances 
municipals, de la qual cosa l’equip de govern se’n sent molt satisfet.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

En el Ple de 14 de Setembre de 2017 va tenir lloc la tercera modificació 
de crèdit que va ser aprovada amb el vot unànime de tots els regidors. 

En aquesta tercera modificació de crèdit del pressupost amb 
suplements de crèdit i crèdit extraordinari per determinades 
inversions amb un total de 148.333,40 €, entre les quals destaquen:

El suplement de diferents partides de conservació i reparació (piscina, 
Sant Domènec, camps de futbol, estris i maquinària, instal.lacions 
esportives, despeses diverses a Vilanova). El suplement d’aquestes 
partides ha de permetre la substitució del filtre de la piscina, 
substitució de l’aparell de climatització de Sant Domènec, ressembra 
parcial al camp de futbol i ampliació de graderia, reparacions al 
pavelló, reparació de la màquina escombradora per Vilanova, i 
l’encàrrec d’un estudi, cates i projecte de restauració de les pintures 
de l’església de Vilanova entre d’altres. 

I pel què fa als crèdits extraordinaris per tal de poder efectuar 
actuacions a la Torre de la Muralla i la substitució d’enllumenament 
exterior per led al Passeig Empordà i Plaça de l’església a Vilanova i 
a la Coromina a Peralada. 

Vilanova

Pavimentació d’un tram del carrer del Fort. 

Aquest mes de Juliol s’ha efectuat la pavimentació del tram del carrer 
del Fort que va des de la plaça de l’església fins a entregar a la zona 
d’inici de l’asfalt del passeig de dalt.  

El cost de les obres ha estat de 18.244,51 €

Arranjament del camí de Manol. 

També durant el mes de Juliol s’ha arranjat un tram del camí de 
Manol. Aquest camí està situat en una zona molt obaga i es tracta 
d’un camí molt fondo en algun dels seus trams, cosa que fa que es 
malmeti ràpidament en èpoques de pluges. 

S’ha aixecat el camí en una part del seu traçat per donar-hi una solució 
més definitiva. Per això s’ha aprofitant el rebaix de material provinent 
de la pavimentació del carrer del Fort, així com un estoc de material 
de sauló, i material de compra fi pel seu acabat. 

Neteja de l’illa de sediments de la Resclosa.

Aquest mes de setembre l’Agència Catalana de l’Aigua ha efectuat 
la neteja parcial de l’illa de la Muga a tocar la Resclosa.

Els treballs han consistit en la neteja de vegetació i aclarida d’arbrat, 
així com la retirada de sediments. L’actuació s’ha centrat en l’obertura 
i dragatge d’un canal dins la pròpia illeta, i la retallada de tota la part 
superior retirant-ne el sediment, la qual cosa ha permès recuperar 
capacitat i funcionalitat hidràulica.

Veient la insuficiència de l’actuació, es va sol·licitar a l’ACA poder 
continuar els treballs a càrrec de l’ajuntament, retallant la illa en la 
part que afronta el poble. Aquesta és la zona on la illa escanya més 
el riu i fa que l’aigua topi de forma gairebé ortogonal en el mur de 
contenció de la plaça de l’Església. El cost de l’actuació a càrrec de 
l’ajuntament ha estat de 8.641,10 €.

Des de la Regidoria de Vilanova s’ha demanat als serveis tècnics que 
preparessin una memòria per poder sol·licitar una nova subvenció 
de l’ACA prevista per actuacions de protecció davant avingudes en 
benefici de zones urbanes on incloure aquestes actuacions efectuades 
amb càrrec al pressupost municipal.

Manteniment de zones enjardinades.

Durant el mes de Juliol es va encarregar externament el repàs de totes 
les zones enjardinades de Vilanova, esbrossada del punt d’aigua i del 
terraplè, així com la poda de diferents arbres i arbusts de la carretera 
que surt de Vilanova cap a Vilasacra i que dificultaven el pas de 
tractors i camions, així com també la visibilitat a la zona del pas fort.

Està previst la signatura d’un contracte menor per externalitzar el 
manteniment de les zones enjardinades de Vilanova. Es seguirà el pla 
de manteniment que ha estat redactat per l’empresa TIROGAVERD 
i que es supervisa i segueix mitjançant visites mensuals per part 
d’aquesta darrera empresa.  

Implementació del pla de seguretat vial a la zona de la Plaça 
Tramuntana.

Aquest mes de Setembre s’han efectuat els treballs de pintura vial 
a la plaça Tramuntana de Vilanova. S’han pintat  5 aparcaments en 
bateria, la línia de doble sentit de circulació del carrer i un pas de 
vianants a l’inici de la plaça amb l’entrada des del carrer Castelló.

L’objectiu que persegueix el Pla Local de Seguretat Viària és donar 
una sensació de menys amplitud a la plaça, la qual cosa produeix un 
efecte de moderació de la velocitat en el conductor. Així com també 
crear una zona de protecció pel vianant que travessa la plaça.

Nomenament del nou rector de la parròquia de Santa Eulàlia de 
Vilanova.

El 17/09/2017 va tenir lloc a la Catedral de Castelló d’Empúries el 
nomenament del nou rector de la parròquia de Vilanova – Mn. Joan 
d’Arquer- per part del Bisbe de Girona. 

Actes

Aquest trimestre han tingut lloc diversos actes i celebracions a 
Vilanova:

Dins el programa d’actes d’estiu a la fresca es va oferir el dia 1 de 
juliol la cantada d’havaneres a càrrec del grup Els Pescadors de la 
Badia de Roses, així com també el 25 de Juliol la ballada de sardanes 
a càrrec de la Cobla Rossinyolets i el 25 d’Agost el cinema a la fresca 
a la plaça de l’església amb la projecció de la pel.licula “Zootropolis”, 
amb l’assistència a tots els actes de nombrós públic.
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El 10 de Setembre la Revetlla de la Diada, aquest any amb inflables 
per la mainada a la tarda, i al vespre ball amb el conjunt Genion’s 
amb cava, galetes i cremat pels assistents. I com ja és tradicional, 
tothom qui va voler va poder col.laborar a la festa aportant una coca 
o dolç que es van compartir durant el ball.  Per causa de la forta 
tramuntana que bufava aquest dia es va haver de traslladar la revetlla 
del passeig a la Sala.

El 17 de Setembre l’Ajuntament va organitzar la Marxa de Vilanova 
de la Muga, aquest any amb la col·laboració del Centre Excursionista 
Peralada. Des de la Regidoria de Vilanova volem agrair al CEP aquesta 
col·laboració que valorem de forma molt positiva i que de ben segur 
tindrà continuïtat en properes edicions, aportant noves idees a l’acte.

Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat   (Joan Cros) 
Agricultura

Degut al mal estat dels camins asfaltats del “Mas Pi” i camí des de 
el “Pas de l’Artilleria” fins “Sant Nazari” .

S’han arreglat amb rec asfàltic per un valor de 31.332,29 eu.

Aquest estiu també s’han arreglat els camins de la granja de JS, camí 
de Mont Pedrós, camí de Cormes, camí de Les Costes, camí dels 
Vinyarets, camí de Olives, camí del Pixamill i una part del camí del 
Pas de la Font, tot això per un import d’uns 11.635 eu.

S’han desbrossat tots els camins amb més vegetació a les cunetes.

Medi Ambient

S’ha encarregat el projecte d’instal·lació de dos punts de recàrrega per 
vehicles elèctrics. S’ubicarà davant de l’Espi jove i ocupa dos places 
de pàrquing per accedir a la recàrrega.

El cost voltarà els 11.000€ i d’aquests 5.000,-€ seran subvencionats 
(3.000 Diputació de Girona i 2.000 Plan Movea)

Queda pendent saber si també podrem comptar amb la subvenció 
de la Generalitat.

Sanitat

L’Ajuntament va concorre a la convocatòria d’ajuts a que fan 
referencia les bases reguladores i la convocatòria de subvenció de 
Dipsalut dirigida als Ajuntaments de la demarcació de Girona per la 
lluita i control integrat de plagues urbanes, i sol·licitar una subvenció  
per import de 6.129,56 eu amb un pressupost tota de 7.661,96 eu 
IVA inclòs.

Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social  (Mònica Lladó)
Joventut
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA
JULIOL - SETEMBRE 2017

Des de l’àrea de Joventut s’ha aprofitat l’estiu, mentre les portes 
de l’Espai Jove estaven tancades, per treballar en la programació 
d’activitats de l’últim trimestre de l’any, així com també avançar amb 
la del primer trimestre del proper 2018.  Recordem que durant el juliol 
i agost el dinamitzador no ha treballat i s’ha incorporat novament el 
12 de setembre per reobrir  les portes de l’espai jove el passat dijous 
14..  Recordem que el nou horari de l’Espai Jove és Dijous de 17 a 19h 
i Divendres i Dissabte de 16 a 20h. 

Programació tardor- hivern de Setembre a Desembre de 2017:

Presentem el cartell de difusió d’activitats d’aquest trimestre:
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Per un costat, es poden consultar les activitats programades en 
format de cap de setmana, adreçades al públic jove,  i per l’altre, les 
propostes encarades més al sector infantil  i familiar, amb aquesta 
programació es vol donar cabuda també, tal i com ja vam informar al 
últim ple, a un creixent  número d’usuaris de la franja infantil. 

Per fer un primer tast amb les activitats familiars, s’ha pensat amb 
un projecte de coneixença del nostre entorn, mostrant-lo de manera 
lúdica, esportiva i divertida.

Projecte de «Descoberta de l’entorn»

Proposta de sortides familiars per a nens i nenes fins a 14 anys 
acompanyats d’un adult per tal de conèixer el nostre entorn més 
proper. 

La proposta es divideix en 3 temàtiques diferents: 

Cultura: visita d’edificis i espais característics pel seu valor patrimonial 
i cultural. Alguns exemples són: Castell de Peralada, Parc del castell, 
Caves del castell, Església de Sant Martí, Claustre de Sant Domènec, 
Església de Santa Eulàlia.

Natura: Rutes i excursions per espais naturals emblemàtics per la 
seva flora, fauna i geografia del poble. Alguns són els Estanys de 
Delfià, les cigonyes, etc..

Activitat econòmica: Visites a empreses de varis sectors que formen 
l’activitat econòmica pròpia del municipi. Algunes podrien ser: les 
caves de Peralada, Can Sués, Can Magret, Can Gori, etc. 

Totes aquestes propostes  es repartiran una per cada mes i totes 
elles són a cost cero  i en horari de matí o tarda segons disponibilitat 
del lloc a visitar. 

Pel que fa a la programació jove, seguim en la mateixa línia que 
el curs passat, amb activitats centrades bàsicament durant cap 
de setmana: activitats al pavelló, sopars a l’espai jove, tornejos de 
PlayStation, excursions i  totes aquelles activitats que ells mateixos 
vagin proposant i siguin factibles dur-les a terme.

La intenció és que els joves desenvolupin un paper important en 
aquesta programació . 

Pensem que ells poden proposar i dissenyar noves activitats i fins 
i tot executar-les sempre amb el guiatge, supervisió i control del 
dinamitzador i la tècnica de joventut. D’aquesta manera pretenem 
vincular-los al municipi i a la seva gent. Aquestes noves activitats 
s’aniran desenvolupant al ritme de la marxa ja que el jove d’avui en 
dia viu en l’immediat i és complicat trobar compromís a llarg termini. 

Projecte Skatepark:

Anem avançant amb el projecte.  Pel que fa a les tasques de 
pavimentació de la pròpia pista, a dia d’avui els serveis tècnics ja estan 
rebent  els diferents pressupostos. I des de l’àrea , estem treballant 
amb el disseny dels mòduls; properament és convocarà a una reunió 
de treball a tots els joves que estiguin interessats , per tal que puguin 
dir-hi la seva amb el tipus i  disseny dels mòduls que posteriorment 
s’instal·laran. 

Informar que els joves ens han traslladat la seva alegria i gratitud de 
saber que s’està actuant i treballant en aquest sentit. 

Benestar Social

Diada-Dinar homenatge a la gent gran

Com és habitual es va fer l’homenatge a la gent gran. Enguany es va 
avançar al dia 10 de setembre degut a diverses demandes per tal que 
qui ho desitgés pogués assistir als actes de la Diada de l’endemà.

Tots els veïns i veïnes que aquest any celebren els noranta anys van 
ésser obsequiats amb una placa commemorativa. 

Al dinar d’homenatge hi assistiren unes 200 persones en alguns 
casos acompanyats per llurs familiars. 

Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació (María José 
Romero)

Peralada va celebrar el passat 27 d’agost el 45è Aplec de la Sardana 
, un Aplec tradicional que s’organitza l’últim diumenge d’agost als 
Jardins del Castell de Peralada i que va comptar amb la participació de 
les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove. Les Cobles es 
van repartir de forma alternativa  28 sardanes. En l’any del bicentenari 
del naixement de Pep Ventura, l’aplec també va voler commemorar 
la seva trajectòria donant el tret de sortida d’aquesta edició amb la 
seva sardana Cant de Dia.

El passat dissabte 23 de setembre va tenir lloc la 204a Assemblea 
General Ordinària de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Gironines, organitzada per l’agrupació Sardanista de 
Llancà.

Ocupació

Passat l’estiu tornem a reobrir el servei d’assessorament laboral. Tots 
els Dilluns, de 16h a 19h, al Punt Tic · Antigues Escoles de Peralada.

Amb data 14 de setembre l’Ajuntament de Peralada ha presentat  la 
sol·licitud de subvenció del SOC per a la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya 2017.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el 
seu informe  d’atur per Comarques i Municipis del mes d’agost, 
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 46 persones,  que 
representa una taxa d’atur registral  del 5,19%.
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SISÈ.- PROPOSTA PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA QUARTA 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER A   L’EXERCICI 2017. 
(EXPDT. 275/2017).

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

Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el Pressupost 
de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la qual cosa 
s’ha de crear l’aplicació pressupostària, 

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent,

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 25 de setembre de 2017

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 4/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 170 21003 NETEJA DE RECS 11.132,00 9.640,68 20.772,68

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 50.000,00 33.869,26 83.869,26

1 231 48000 APORTACIONS A ONG I 
PROGRAMES DE SOLIDARITAT 200,00 1.500,00 1.700,00

45.009,94

Pressupost de despeses:  Crèdits extraodinaris

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 334 48009 CONVENI UNIVERSITAT BECA 
PRÀCTIQUES 0,00 3.000,00 3.000,00

1 171 62911 PUNT RECÀRREGA VEHICLES 
ELÈCTRICS 0,00 11.000,00 11.000,00

14.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 59.009,94

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 396.857,53 59.009,94 455.867,47

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 59.009,94
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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 2017.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crèdit 
i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
general número 4/2017 (Exp. 275/2017) del pressupost de despeses 
de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 25 de setembre de 2017

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 4/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 170 21003 NETEJA DE RECS 11.132,00 9.640,68 20.772,68

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 50.000,00 33.869,26 83.869,26

1 231 48000 APORTACIONS A ONG I 
PROGRAMES DE SOLIDARITAT 200,00 1.500,00 1.700,00

45.009,94

Pressupost de despeses:  Crèdits extraodinaris

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 334 48009 CONVENI UNIVERSITAT BECA 
PRÀCTIQUES 0,00 3.000,00 3.000,00

1 171 62911 PUNT RECÀRREGA VEHICLES 
ELÈCTRICS 0,00 11.000,00 11.000,00

14.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 59.009,94

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 396.857,53 59.009,94 455.867,47

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 59.009,94
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions, si no 
es presentessin reclamacions i/o al·legacions s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 177 del TRLHL.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost 
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis 
de la Corporació.

“La regidora sra. Lourdes Carrera exposa el contingut de la modificació 
de crèdit. El sr. Joan Planas li pregunta respecte a l’aplicació d’estudis 
i feines tècniques al qual la sra. Carreras respon que inclou, entre 
d’altres, la redacció dels projectes de Sota Muralla, actuacions a la 
torre de la Muralla, pàrking del bullidor i carrer del Carme.

La regidora sr.a Meritxell Garrido pregunta si els 83.000 euros es 
paguen a empreses perquè facin el projecte, al qual el sr. Alcalde 
respon que no només projectes sinó també la direcció de l’obra.

Pregunta la sra. Garrido si aquest projectes estan al pressupost i atès 
que ja estem al mes de setembre si s’adjudicaran i es faran aquest 
any al qual el sr. Alcalde respon afirmativament.

Finalment, pregunta la sra. Garrido respecte a l’aplicació destinada 
a aportacions a ONG i programes de solidaritat al qual el sr. Alcalde 
respon que hi ha una persona que presentarà un projecte en tema 
de refugiats”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES (EXPDT. 114/2017).

ANTECEDENTS DE FET

1.- Escrit de la Senyora MDTP, amb registre d’entrada núm. 1400 de 
data 8 de maig de 2017, de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres.

2.- Informe de secretaria-intervenció, de 27 de juliol de 2017, 
favorable,

FONAMENTS JURÍDICS

• 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 MDTP 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».

“La regidora sra. Lourdes Carrera exposa el contingut de la proposta. 
Pregunta el sr. Joan Planas si el reconeixement de la bonificació es 
vota cada any al qual la sra. Carreras respon que per a cada obra”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap



CASA DE LA VILA 43

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT 
PER A L’ANY 2017 ENTRE L’AJUNTAMENT DE PERALADA I EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ. (EXPDT. 260/2017)

1.- Acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de 25 de juliol 
de 2017, pel qual s’aprova el Conveni per a l’execució del projecte 
Tècnic de Joventut Compartit durant l’any 2017 entre l’Ajuntament 
de La Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà. 

2.- Conveni per a l’execució del projecte tècnic de joventut compartit 
per a l’any 2017 entre l’Ajuntament de Peralada i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà. 

3.- Informe de la secretària-interventora.

Fonaments de dret.

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

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

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

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

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

Resolució.

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

Primer. APROVAR el conveni  per a l’execució del projecte tècnic de 
joventut compartit per a l’any 2017 entre l’Ajuntament de Peralada 
i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que consta a l’expedient.

Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i al departament corresponent. 

Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 
del ROAS.

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

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

“La regidora sra. Mònica Lladó exposa el contingut de la proposta. 
Es manifesta per part de la regidora que la signatura de l’esmentat 
conveni ha donat un bon impuls a l’àrea de joventut i que es pretén 
la seva continuïtat”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

NOVÈ.- PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DE SITUACIONS 
ADMINISTRATIVES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. (EXPDT. 
261/2017).

Antecedents de fet:

1.- Vist que s’ha detectat que es desconeix la titularitat i/o hereus de 
diversos nínxols del cementiri municipal.

2.- Vist que existeixen una sèrie de nínxols del cementiri municipal 
dels quals cap persona es fa càrrec de la seva conservació.

3.- Vist que es desconeix, així mateix, l’adreça dels possibles antics 
titulars.

4.- Vista l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de cementiri, 
publicada al BOP de Girona número 172 de 12 de desembre de 1989.

5.- Informe de secretaria-intervenció.

Fonaments de dret:

• Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de policia sanitària mortuòria.

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

• 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.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

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

• Ordenança reguladora de la taxa pel servei de cementiri de Peralada.
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Resolució:

D’acord amb l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- INICIAR l’expedient administratiu per a declarar la caducitat dels drets funeraris següents, motivats per l’abandó de la sepultura 
sense que els hereus o beneficiaris del mateix hagin instat la transmissió al seu favor dels nínxols corresponents:

NOMS I COGNOMS NÚMERO NÍNXOL BOQUES

JCC 4 A - B - C

JPP 9 A - B - C

RXLL 16 A - B - C - D

JGF 20 A - B - C

DCLL 23 A - B - C

CP 37 A - B - C

PLLLL 51 A - B - C

STV 54 A - B - C

JG 74 A

JVD 78 A - B - C

Herederos de RLLB 87 A - B - C

SPG 90 A - B - C

JTC 92 A - B - C

ALLC 93 A - B - C

JLLP 112 A - B

MFC 134 A - B - C

EO (Viuda de RD) 179 A

FMB 190 A

LCF 215 A

- 259 A

- 260 A - B

- 262 A

- 263 A
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SEGON.- ATORGAR tràmit d’audiència a tots els interessats en 
aquest expedient, bé titulars, beneficiaris o hereus, pel termini de 
30 dies hàbils, a fi i efecte que puguin presentar les al·legacions que, 
si s’escau, estimin convenients. 

TERCER.- Publicar aquest acord en el BOP pel període de 30 dies, per 
tal que els titulars o hereus puguin al·legar els seus drets.

QUART.-  ADVERTIR que, un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi exercit cap dret, aquests nínxols revertiran a 
favor de l’Ajuntament de Peralada, procedint a declarar, si s’escau, 
l’abandonament de les sepultures no regularitzades i, posteriorment, 
es procedirà a traslladar les restes a l’ossera general.

“La regidora sra. Maria José Romero exposa el contingut de la 
proposta. Es manifesta per part de la regidora que es va fer una 
visita al cementiri i es va veure que hi havia nínxols en mal estat. 
Transcorregut el termini es netejaran les boques i els nínxols revertiran 
a favor de l’Ajuntament per tal que aquest se’ls pugui vendre.

Manifesta el sr. Alcalde que és un tema sanitari”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

DESÈ.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚM. 263/2017, DE 20 DE JULIOL DE 2017, D’APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE PERALADA I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE 
ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES 
PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS (EXPDT. 228/2017).

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència 263/2017, de 20 de juliol de 2017, 
pel qual s’aprova el «Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Peralada i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans».

 Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 

Proposta: 

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

Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 263/2017, de 20 
de juliol de 2017, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 263/2017

Peralada, a la data de la signatura electrònica

Exp. Núm. 228/2017 (relacionat amb l’exp. Núm. 259/2016)

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada 
i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre actuacions de manteniment i 
conservació de lleres públiques en trams urbans

Antecedents:

1. La Memòria valorada per a actuacions de conservació i manteniment 
de les lleres públiques que inclou l’actuació a la llera del riu La Muga 
al tram urbà de Vilanova de la Muga, redactada pels Serveis Tècnics 
municipals.

2. En data 3 d’octubre de 2016 per Decret de l’Alcaldia núm. 324/2016 
es va resoldre sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció 
per portar a terme les actuacions descrites a la Memòria valorada, 
amb un cost d’execució per contracta de 19.767,02 euros, IVA inclòs. 
D’acord amb les bases reguladores de la subvenció, a l’esmentat 
Decret consta: Segon. Assumir el compromís del finançament del 
la part no subvencionada del total del pressupost de l’àmbit de 
l’actuació a la llera del riu La Muga al tram urbà de Vilanova de la 
Muga, que correspon a 2.965,24 euros, i fer la retenció de crèdit a 
l’aplicació pressupostària 3 1532 21002. 

3. En data 15 de maig de 2017 el director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua va resoldre atorgar la subvenció a l’Ajuntament de Peralada, 
l’import de la sol·licitud és de 12.278,00 euros (IVA inclòs) i l’import 
màxim de subvenció és de 9.822,40 euros.

4. En data 3 de juliol de 2107 (R/E núm. 2065/2017) es va rebre 
la comunicació de l’ACA juntament amb el model del «Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència Catalana de 
l’Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres 
públiques en trams urbans». 

5. A la clàusula del conveni Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament 
s’indica que L’Ajuntament aportarà a Forestal Catalana, SA, en la seva 
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el 20% del cost total de l’actuació en 
el termini màxim d’un mes des de la signatura de l’acta de finalització 
dels treballs. Aquest import és de fins a 2.455,60 euros (IVA inclòs).
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Fonaments de dret:

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

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

• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

 

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

Primer. Aprovar el «Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Peralada i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans». 

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

Tercer. Fer saber que en el termini màxim d’un mes des de la 
signatura de l’acta de finalització dels treballs, l’Ajuntament de 
Peralada aportarà a Forestal Catalana, SA, el 20% del cost total de 
l’actuació (aquest import és de fins a 2.455,60 euros, IVA inclòs).

Quart. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de 
la Corporació.

Cinquè. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple de 
la Corporació.

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la 
proposta. Es manifesta per part de la regidora que es tracta de 
la neteja de la Llera de la Muga. El passat 2016 es va demanar 
subvenció i l’ACA ens la va concedir. Els treballs han estat 
executats per Forestal Catalana, SA. Es signa el conveni per tal de 
donar-li cobertura. El 80% dels treballs els subvenciona l’ACA i el 
20% restant són a càrrec de l’Ajuntament.

Pregunta el sr. Joan Planas què és Forestal Catalana al qual la sra. 
Carreras li respon que ho diu el conveni”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

ONZÈ.- DONAR COMPTES DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
DELEGACIONS DE L’ALCALDE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. (EXPDT. 189/2015)

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del 
Decret d’Alcaldia núm. 324/2017 de data 18 de setembre que es 
transcriu literalment a continuació:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 324/2017

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DELEGACIONS DE L’ALCALDE A 
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Expdt. núm. 189/2015

Antecedents de fet.

1. La normativa vigent atribueix a l’Alcalde un conjunt de competències 
que, en alguns casos, són delegables a la Junta de Govern Local.

2. Per Decret 160/2015, de 22 de juny de 2015, s’establí el règim de 
delegacions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local.

3. En data 26 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va acordar la 
constitució de la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret.

• Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LBRL).

• Art. 41 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).

Resolució.

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

Primer. MODIFICAR el règim de delegacions a la Junta de Govern 
Local vigent, avocant-se en la delegació de les matèries següents:

2. En matèria d’obres i urbanisme.

• L’atorgament d’autoritzacions d’ocupació de vies i béns públics.

Segon. DONAR COMPTES al Ple del present Decret, en la propera 
sessió que celebri.

“Exposa el sr. Alcalde el contingut de la proposta. Es manifesta per 
part del sr. Alcalde que s’ha observat que les entitats van a darrera 
hora a l’hora de sol·licitar la cessió d’ús dels locals i que per tal 
d’agilitzar l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació de vies i béns 
públics es proposta que sigui l’Alcaldia-Presidència qui ostenti la 
competència en quant a la cessió d’ús dels locals públics”.
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DOTZÈ.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

TRETÈ.- PRECS I PREGUNTES

“Sr. Joan Planas:

1.- Hi ha algun ús previst per a la casa de Can Reig?

Sra. Lourdes Carreras: De moment no, atès que a curt termini no està 
en estat i requereix una inversió considerable. Manifesta el sr. Alcalde 
que el pati i magatzem és per ús municipal.

2.- Perquè el 10 de setembre no es va fer la tradicional botifarrada?

Sra. Lourdes Carreras: Bé, com ja vaig dir la gent passa i les festes 
queden. Però això no vol dir caure en l’immobilisme, és normal que 
qui organitza festes no ho faci de la mateixa manera que ho varen 
fer els seus predecessors. I això no vol dir que una fórmula sigui ni 
millor ni pitjor que l’altre, simplement diferent. Una cosa important 
en tot cas és no perdre de vista quina és l’essència de la festa. Crec 
que molta gent convindrà amb mi que l’essència és que sigui un 
punt de trobada i de diàleg entre els veïns i també per passar-ho bé, 
poder ballar, ... i que a poder ser sigui el màxim d’inclusiva possible. 
Aquest any es va programar, a més a més, una estona exclusivament 
dedicada als nens amb el muntatge d’inflables.

Es mengi botifarra i es begui vi, o es begui cava i galetes hauria d’ésser 
el que menys compta. 

Penso que la participació de la gent va demostrar que malgrat el canvi 
de format, la festa segueix ben viva. I els veïns de Vilanova varen 
donar exemple de la bona manera de fer i de les ganes de participar, 
continuant amb el que si crec que és una tradició, que són les coques 
que es comparteixen amb tots els assistents.

Joan Planas: no t’enfadis, no passa res. Hi havia menys gent.

Lourdes Carreras: Semblo enfadada, en absolut.

3.- Respecte a la neteja de la Muga, perquè es va obrir canal que 
dirigeix aigua cap a la corva?

Lourdes Carreras: Li treu pressió en cas d’avingudes. L’ACA només 
volia obrir el canal i per part de l’ajuntament es va demanar poder 
netejar de sediment tota la franja de la illa que està de cara al poble 
per reduir-ne les dimensions. Et convido que ho vagis a veure.

Joan Planas: ets tu que m’has de trucar i m’has de convidar.

Lourdes Carreras: ja que et preocupes i em truques per la botifarrada 
també et podries preocupar pel riu. No et cal una trucada meva.

Joan Planas: Sé quan és festa, no quan et reuneixes amb l’ACA.

Lourdes Carreras. Els treballs eren evidents.

Joan Planas: No cal que et defensis.

Lourdes Carreras: No em defenso, només t’ho explico.

Sr. Alcalde-President: Pràcticament tots els habitants de Vilanova 
sabien que hi havia l’ACA fent els treballs. T’aconsellaria que si hi 
ha alguna cosa que t’interessa truquis a la regidora sra. Carreras i 
ella t’informarà.

Joan Planas: Quan hi ha la maquinària no és el moment. 

Lourdes Carreras: Els treballs es van acabar d’acordar i  fer allà. 

Joan Planas: Aneu a prendre el pèl a una altra banda, amb la oposició 
no hi compteu. Amb el que costa moure maquinària no m’ho faràs 
creure. 

Sr. Alcalde-President: Ens estàs tractant de mentiders?

Joan Planas. No, que em preneu el pèl.

Sr. Alcalde-President: Allà es van canviar coses inicialment pactades, 
creu el que vulguis.

Joan Planas: Podeu explicar detalladament les pròximes actuacions 
en cas que es concedeixi subvenció?

Lourdes Carreras: Les subvencions de l’ACA són recurrents i 
només per trams urbans. Tornarem a licitar i tornarem a sol·licitar 
l’autorització corresponent.

Sr. Alcalde-President: El sr. Joan Planas es vanta i dóna lliçons a tort 
i a dret sobre com actuar i ha qüestionat moltes decisions de l’equip 
de govern que, al nostre entendre, sempre busquem servir l’interès 
general de tothom, i aquest era i és, un dels nostres lemes quan ens 
vam presentar a les eleccions. Quan els camions que netegen la illeta 
de La Muga a Vilanova, carregats de terra, sorra o material divers, 
pagats per l’Ajuntament i/o l’ACA descarreguen en un camp particular 
del Regidor Joan Planas. Pregunta el sr. Alcalde al sr. Joan Planas si 
n’estava assabentat, al qual el sr. Joan Planas respon afirmativament. 
Pregunta el sr. Alcalde al sr. Planas si d’això si que n’estava assabentat 
i de lo de l’ACA no, al qual el sr. Planas respon que ell això no ho ha dit. 

Pregunta el sr. Alcalde al sr., Planas si ho va pagar, al qual el sr. 
Planas respon que  va posar terra al seu lloc. Continua preguntant 
el sr. Alcalde si en va treure benefici, atès que cap regidor pot treure 
benefici propi.

Exposa el sr. Planas que haurà de rectificar, atès que cap camp és de 
la seva propietat.

Li pregunta el sr. Alcalde si ni els treballa ni si són de la seva família, 
atès que els camions van anar a diferents camps. Aquesta terra no 
t’hagués  costat res? El sr. Planas respon negativament.

Joan Planas: Després d’aquesta manipulació de la realitat vull 
preguntar a la sra. Carreras si és veritat que els camions van 
descarregar al camp on hi tens el cavall, al qual la sra. Carreras respon 
que ella sàpiga no. Allà on s’ha fet el picadero la sorra l’he pagat jo, 
juntament amb altres persones que hi tenim els cavalls i es va fer 
duran el mes d’agost.

Continua preguntat el sr. Planas si al pati on hi ha els cotxes al qual 
la sra. Carreras respon que no en té constància. La única constància 
que en tinc és la del picadero i era sorra de Begur.

Enric Serra: Abans de cada ple, els regidors Joan Planas i Lourdes 
Carreras haurien de discutir els seus temes.

Joan Planas: M’acaben d’acusar.

Enric Serra: Tu t’ho has buscat.

Sr. Alcalde-President: No t’he acusat, només t’he fet una pregunta.

Enric Serra: No sé si us n’heu adonat però tots ho portaven preparat.
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Joan Planas: El camp no és meu. He començat parlant de l’ACA i 
dient que segurament estaríem d’acord amb tot i l’Alcalde llegeix un 
text que em desmereix.

Sr. Alcalde: M’ho vas dir tu.

Lourdes Carreras: Que consti en acta que el sr. Joan Planas no ha 
contestat.

Joan Planas: No he de donar explicacions.

Sr. Alcalde-President: La gent que t’ha votat vol saber què passa.

Enric Serra: Tots ho portaveu escrit de casa. Al ple es toquen temes 
que no tenen cap importància els importants es passen per alt. Un 
cop explicat i entès ja n’hi ha prou.

Joan Planas: No tinc autoritat per dir què han de fer els camions.

Sr. Alcalde-President: No pots obviar que ets regidor.

Enric Serra: Quan vam entrar de regidors ens van donar un llibret. 
Amb ells no se’ls hi va donar? Els hi hauríeu de donar.

Lourdes Carreras: És obligació de qualsevol regidor saber quines són 
les seves obligacions.

Sr. Alcalde-President: Existeixen cursos de formació.

Enric Serra a Joan Planas: Si tens el llibret, a casa te’l llegeixes.

Joan Planas: Que quedi clar que com a regidor no tinc autoritat sobre 
on han de descarregar els camions.

Meritxell Garrido: Aquests últims 10 minuts són de vergonya.

Sr. Alcalde-President: Ho comparteixo.

Meritxell Garrido: per les dues parts.

Sr. Alcalde-President: Si.

Meritxell Garrido: Em sorprèn l’interrogatori de l’equip de govern, 
sembla que es fiscalitzi a l’oposició. Un regidor a l’oposició pot anar 
on vulgui. Si ens passeu l’agenda ens seria més fàcil poder venir.

Sr. Alcalde-President: sempre que vulguis et convidem, però no 
preteneu que ho preparem.

Joan Planas. Podem ajudar a preparar.

Sr. Alcalde.President: a darrer qualsevol proposta hi ha una feina i 
això vol dedicació. 

Joan Planas: no ens ho has demanat mai.

Sr. Alcalde.President: moltes vegades però sou uns desconfiats. 
Proposeu coses.

Meritxell Garrido: del tema de les propostes ja se n’ha parlat, igual 
com dels grups de treball. I no se’ns ha dit res.

Sr. Alcalde.President: són temes recurrents. Els equips de treball 
poden ser amb gent diferent de l’Ajuntament.

Joan Planas: M’has de convidar si vols que col·labori. 

Sr. Alcalde.President: Quan et vam convidar a veure l’àrid reciclat 
dels camins, quan vas ser allà vas dir una cosa i quan vas sortir en 
vas dir una altra.

Enric Serra: Perquè no tanqueu el ple i discutiu fins a la matinada?

Sr. Alcalde-President: és un debat.

Enric Serra: Són acusacions.

Meritxell Garrido: Podem seguir l’ordre i deixar que sigui una conversa 
de cafeteria? Una mica d’ordre, si us plau.

Joan Cros: respecte als grups de treball, a Peralada ha demanat  ajuda 
a diferents veïns i col·laboradors”. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 22.26 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín 

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

07/2017

Caràcter: Extraordinari
Data: 24 d’octubre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró
Sra. Mònica Lladó Descamps
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta de modificació de l’ordenança 
reguladora de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries, exercici 2018 (Expdt. 291/2017).

2.- Proposta per a l’aprovació inicial de la 
cinquena modificació (suplement) de crèdit 
en el Pressupost de l’exercici 2017. (Expdt. 
290/2017).

3.- Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Peralada i Vilanova 
per a l’organització de tallers de memòria i de 
gimnàstica en el marc del “programa d’atenció 
i prevenció a la dependència” per a l’any 2017 
(Expdt. 28/2017).

4.- Donar compte de l’acord adoptat per la Junta 
de govern local, en sessió ordinària de data 11 
d’octubre de 2017 d’aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització per a la modificació del 
carrer camí de sota parc (Expdt. núm. 132/2017). 

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. 

1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, EXERCICI 2018 
(EXPDT. 291/2017).

Antecedents de fet:

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens ha comunicat el cost total 
del tractament de residus per a l’exercici 2018 i que l’empresa concessionària 
del servei de recollida d’escombraries ens ha comunicat que incrementarà els 
preus dels seus serveis per a l’exercici 2018.

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 major 
dèficit, es veu la necessitat d’incrementar les tarifes de la taxa, per tal de què 
es comencin a aplicar al 2018. L’increment es concreta en un 12,03 per cent.

És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4.3 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.

Fonaments jurídics

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

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

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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
24 d’octubre de 2017
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Epígraf 1r. Habitatges Import €

Tarifa 1.1 Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat 116,76

Tarifa 1.2 Per habitatge amb 2-3 persones 146,6

Tarifa 1.3 Per habitatge amb 4-5 persones 175,13

Tarifa 1.4 Per habitatge amb més de 5 persones 203,67

Tarifa 1.5 Per habitatge en disseminat 116,76

Epígraf 2n. Professionals

Tarifa 2.1 Professionals amb local obert al públic amb una persona 212,76

Tarifa 2.2 Professionals amb local obert al públic amb més d’una persona 303,57

Epígraf 3r. Establiments

Tarifa 3.1 Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, establiments hotelers i assi-
milats amb una capacitat màx. 25 places 303,57

Tarifa 3.2 Per establiment industrial, comercial o de serveis, petit magatzem, amb una 
superfície de fins a 75  m2 303,57

Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

Tarifa 4.1 Establiments  fins a 100 m2 de superfície 1.013,17

Tarifa 4.2 Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície 1.520,87

Tarifa 4.3 Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície 3.039,51

Tarifa 4.4 Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície 6.080,30

Tarifa 4.5 Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície 9.119,36

Tarifa 4.6 Establiments amb  entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície 12.159,92

Tarifa 4.7 Establiments  entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície 15.196,97

Tarifa 4.8 Establiments amb capacitat  entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície 18.238,70

Tarifa 4.9 Establiments amb  més de 2.400 m2 de superfície 18.238,70
més 29,92 € per cada 4 m2 d’excés

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

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

Atès l’estudi de costos i l’informe emesos per la Secretària-
interventora de la Corporació de data 19 d’octubre de 2017.

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 
2018 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar 
provisionalment la modificació de l’article 4.3 de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries 
de Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma: 

“ARTICLE 4. QUOTES

(...)  

3. S’estableixen les tarifes següents:
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M2 de jardí Tarifa Suplement 

Fins a 50                             J0 0,00

Entre 51 i 250                   J1 22,06

Entre 251 i 1.000              J2 44,12

Entre 1.001 i 2.500           J3 85,62

Més de 2.500                J4 129,76

(.....)

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

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

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 presentin reclamacions durant el termini 
d’exposició pública s’entendran definitivament adoptats els acords 
fins llavors provisionals, sense necessitat d’acord plenari.

Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona, 
i notificar-ho a Xaloc.

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta la regidora que amb l’obligació de separar la fracció orgànica 
implica un augment del cost de recollida i del cost de l’abocador, 
passant el preu per tona de 73 a 90 euros. L’increment hauria de 
ser del 24%, tot i que seguint el criteri d’exercicis anteriors, el 50% 
d’increment l’assumeixen els particulars i l’altre 50% l’Ajuntament.

Es faran xerrades informatives.

Pel que fa al reciclatge, si es fa bé farà abaratir els costos per als 
propers anys. El preu bàsic de Tn abocada són 62 euros, preu que 
augmenta en funció del que hi hagi més impropis.

Joan Planas: A Vilanova no hi ha restes vegetals.

Lourdes Carreras: Està previst. La resta vegetal és diferent a la fracció 
orgànica.

Sr. Alcalde-President: S’ha endarrerit. Esperem que passat l’estiu 
es pugui resoldre el tema de la jardineria. Hi hauran campanyes del 
CCAE per fer bé el reciclatge”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

2.- PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CINQUENA 
MODIFICACIÓ (SUPLEMENT) DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2017. (EXPDT. 290/2017).

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

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent,

El detall del Suplement de crèdit és el següent:
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data d’avui.

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 2017.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crèdit 
finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 5/2017 
(Exp. 290/2017) del pressupost de despeses de la Corporació, i el 
detall del qual és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 11 31003 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA 5.000,00 1.000,00 6.000,00

1 11 91303 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 69.448,32 190.268,65 259.716,97

1 11 91304 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 
B.SABADELL 54.000,00 194.357,25 248.357,25

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 385.625,90

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 11 31003 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA 5.000,00 1.000,00 6.000,00

1 11 91303 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 69.448,32 190.268,65 259.716,97

1 11 91304 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 
B.SABADELL 54.000,00 194.357,25 248.357,25

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 385.625,90

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 455.867,47 385.625,90 841.493,37

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 385.625,90



BUTLLETÍ PRIMAVERA54

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 455.867,47 385.625,90 841.493,37

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 385.625,90

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.

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta la regidora que obeeix a un requeriment legal, atès que 
en funció del superàvit obtingut a la liquidació del pressupost aquest 
s’ha de destinar a amortitzar préstec. S’ha esperat a final d’any per 
veure quina era la liquiditat de l’Ajuntament i s’han amortitzat els 
de més capital pendent. El préstec del Banc de Sabadell provenia de 
la subrogació de la llar d’infants i no s’havia liquidat per prudència, 
però ara que finalment l’Ajuntament té constància que la sentència 
pel contenciós pel rescat de la concessió de la Llar d’infants és ferma 
i favorable s’ha optat per la seva cancel.lació. Això representarà un 
estalvi per a l’Ajuntament i la ràtio d’endeutament baixarà”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PERALADA I VILANOVA PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE MEMÒRIA I DE GIMNÀSTICA 
EN EL MARC DEL “PROGRAMA D’ATENCIÓ I PREVENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA” PER A L’ANY 2017 (EXPDT. 28/2017).

1.- Escrit de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
amb número de registre d’entrada 157 de data 16 de gener de 2017, 
on proposen un taller de memòria i un taller de gimnàstica per a gent 
gran per aquest 2017.

2.- Escrit de l’ajuntament de Peralada de data 31 de gener de 2017, 
on sol·licita la realització de 4 tallers de memòria, dos a la primavera 
i dos a la tardor.

3.- Esborrany del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Peralada i Vilanova de la Muga per 
a l’organització de tallers de memòria i de gimnàstica en el marc del 
“programa d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’any 2017.

4.- Informe de secretaria-intervenció, de data 18 d’octubre de 2017.

Fonaments de dret.

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

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

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

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

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

Resolució.

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

Primer. APROVAR el conveni  de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada i Vilanova de 
la Muga per a l’organització de tallers de memòria i de gimnàstica en 
el marc del “programa d’atenció i prevenció a la dependència” per a 
l’any 2017, que consta a l’expedient.
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Segon. TRASLLADAR certificat del present acord i del conveni 
degudament signat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al 
departament corresponent. 

Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 
del ROAS.

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

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

“La regidora sra. Mònica Lladó exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta la regidora que simplement es tracta de donar curs al 
conveni pel tema de tallers de memòria i gimnàstica per a la gent gran”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 
D’OCTUBRE DE 2017 D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL CARRER CAMÍ DE 
SOTA PARC (EXPDT. NÚM. 132/2017). 

Antecedents:

1. La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, 
en la sessió ordinària del dia 11 d’octubre de 2017 va aprovar 
definitivament del projecte d’urbanització per a la modificació del 
carrer Camí de Sota Parc (Exp. núm. 132/2017).

Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 

Proposta

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

Primer. DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, en la sessió ordinària 
del dia 11 d’octubre de 2017, que literalment diu:

«3.1.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització per a la 
modificació del carrer Camí de Sota Parc (Exp. núm. 132/2017)

Antecedents:

1. En data 5 d’abril de 2017 (R/E núm. 1071/2017), Cavas del Castillo 
de Perelada, SA, representat pel senyor DSF, va presentar un projecte 
executiu per a la modificació del carrer Camí Sota Parc redactat per 
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

2. En data 29 de maig de 2017 els serveis tècnics municipals emeten 
informe al respecte, on es justifica que Les obres plantegen l’adaptació 
de la rasant del carrer camí Sota Parc per permetre el pas de camions 
per sota el pont de connexió entre els jardins del Castell i la Granja 
del Castell. L’alçada actual, que hi ha sota el pont, no permet el pas 
de camions doncs interferirien amb aquest element. Es tracta en 
definitiva de guanyar alçada lliure de pas per sota el pont.

3. En data 10 de juliol de 2017 s’emet l’informe de Secretaria sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir.

4. En sessió de data 12 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte d’urbanització per a la modificació del 
carrer Camí Sota Parc del present terme municipal, redactat per RCR 
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes amb un pressupost d’execució per 
contracte, IVA inclòs, que puja la quantitat de cent noranta-tres mil 
vint-i-vuit euros amb deu cèntims (193.028,10 euros), d’iniciativa 
privada i promogut per Cavas del Castillo de Perelada, SA.

5. L’edicte sobre la informació pública de l’aprovació del projecte 
s’ha publicat al tauler d’anuncis (18/07/2017), al web municipal 
www.peralada.org (18/07/2017), a l’E-Tauler de la Seu electrònica 
(18/07/2017), el diari El Punt (20/07/2017), al DOGC núm. 7420 
(26/07/2017) i al BOP Girona núm. 143 (27/07/2017). D’acord amb 
el certificat que consta a l’expedient administratiu durant el termini 
d’un mes d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.

6. Simultàniament al tràmit d’informació pública, en data 17 de 
juliol de 2017 (R/S 910/2017) a través de la plataforma Eacat, es va 
sol·licitar informe sectorial al Servei de Carreteres de la Generalitat i 
aquest s’ha rebut en data 17 d’agost de 2017 (R/E núm. 2577/2017).
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7. En data 21 de juliol de 2017 (R/S 908/17-07-2017) es va traslladar 
el projecte a Aqualia i s’ha rebut el seu escrit en data 16 d’agost de 
2017 (R/E núm. 2562/2017).

8.  En data 21 de juliol de 2017 (R/S 907/17-07-2017 i 909/17-07-
2017) es va traslladar el projecte  a les empreses subministradores 
de serveis, Endesa i Telefònica i en data 7 d’agost de 2017 (R/E núm. 
2496/2017) s’han rebut l’escrit d’Endesa.

9. En data 27 de setembre de 2017, els Serveis Tècnics municipals 
varen emetre informe, part del contingut del qual es transcriu a 
continuació:

 

            «(...)

 INFORMO

1. Antecedents.

(...)

7. Es va traslladar el projecte a les següents administracions als 
efectes de que emetessin els informes pertinents:

  

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014:

·   Sistema de comunicacions viàries. Clau CG. Vies urbanes generals.

 (...)

5. Serveis urbanístics bàsics.

Enllumenat públic, sanejament, electricitat, i aigua

6. Resum dades econòmiques.

Pressupost d’execució per contracte (*) 193.028,10 €

(*) Segons s’especifica en el projecte 

7. Conclusions.

(...)

3. S’estima procedent l’aprovació definitiva del projecte per part de 
l’ajuntament amb les següents condicions:

a)    Previ a l’inicia de les obres el contractista comunicarà a Aqualia 
als efectes de procedir a assenyalar el traçat de la canonada d’aigua.

b)    El contractista sol·licitarà, abans de l’inici de les obres, l’ordre 
TIC/341/2003 a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada si s’han d’obrir rases i aquestes superen la longitud lineal 
de 25 m. Sol·licitarà igualment a Endesa i Telefònica qualsevol 
assessorament tècnic que precisi per a procedir a noves connexions 
o variacions de les xarxes administrades per aquestes companyies

4.  També abans de l’inici de les obres cal:

Signar el projecte i l’estudi de seguretat per part dels tècnics redactors.

Designar el director de les obres i coordinador de seguretat i salut.

Determinar el contractista de les obres.»

Fonaments de dret:

— Els articles 72, 89.6, 106.3, 107.3 i 119.2 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost.

— Els articles 4.4, 96, 98.2 i 110.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

 — El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

— El 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.

— El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).

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

— La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

— El POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el 
27/11/2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19/1/2015.

— Ordenança fiscal municipal de la taxa per la realització d’activitats 
juridico-administratives de competència local (BOP núm. 159, 2 de 
desembre de 1995).

ENTITAT DATA TRASLLAT INFORME EMES

Servei de Carreteres de la 
Generalitat 17/07/2017 Les obres que es proposen no afecten a carreteres de la seva competència

Aqualia 21/07/2017 Seria necessari allargar la canonada d’aigua fins a la rotonda de la C-252 i el carrer 
Sant Sebastià.

Endesa 21/07/2017 Xarxa hidrants proposada adequada.

Telefònica 21/07/2017 Abans inici obres cal inspecció sobre terreny per indicar traçat xarxa aigua.
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Resolució:

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització per a la 
modificació del carrer Camí Sota Parc del present terme municipal, 
redactat per RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes amb un pressupost 
d’execució per contracte, IVA inclòs, que puja la quantitat de cent 
noranta-tres mil vint-i-vuit euros amb deu cèntims (193.028,10 
euros), d’iniciativa privada i promogut per Cavas del Castillo de 
Perelada, SA, d’acord amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic municipal de 27 de setembre de 2017 i que es transcriuen a 
continuació:

«a)    Previ a l’inici de les obres el contractista comunicarà a Aqualia 
als efectes de procedir a assenyalar el traçat de la canonada d’aigua.

b)    El contractista sol·licitarà, abans de l’inici de les obres, l’ordre 
TIC/341/2003 a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada si s’han d’obrir rases i aquestes superen la longitud lineal 
de 25 m. Sol·licitarà igualment a Endesa i Telefònica qualsevol 
assessorament tècnic que precisi per a procedir a noves connexions 
o variacions de les xarxes administrades per aquestes companyies»

Segon. Requerir a Cavas del Castillo de Perelada, SA, com a promotora 
del projecte i per mitjà dels seu representant el senyor DSF, per a tal 
que constitueixin garantia, davant d’aquest Ajuntament, per import 
de 23.163,37 euros, equivalent al 12% del pressupost de les obres 
d’urbanització.

Un cop aportada la fiança indicada, es disposarà a la publicació 
en el BOP de Girona de l’anunci d’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització a efectes d’executivitat i al  tauler electrònic d’anuncis 
de l’Ajuntament (e-tauler) del web municipal www.peralada.org.

Tercer. Requerir a Cavas del Castillo de Perelada, SA que abans de 
l’inici de les obres presenti la documentació que consta a l’informe 
tècnic municipal i que és:

· «Signar el projecte i l’estudi de seguretat per part dels tècnics 
redactors.

·  Designar el director de les obres i coordinador de seguretat i salut.

·  Determinar el contractista de les obres.»

 

Quart. Aprovar la liquidació de la taxa administrativa per la tramitació 
de l’expedient d’aprovació del projecte, per un import de 300,51 euros.

Cinquè. Aprovar la liquidació de la taxa d’inserció dels anuncis al BOP 
de Girona, al DOGC i al Diari El Punt, per un import total de 504,35 
euros, d’acord amb el desglòs següent:

 

Anunci  Descripció Import

BOP  Aprov. Inicial  25,00 €

BOP  Aprov. Definitiu 25,00 €

DOGC  Aprov. Inicial 218,40 €

El Punt-Avui Aprov. Inicial 235,95 €

Total 504,35 €

 

Sisè. Notificar als interessats el present acord amb indicació dels 
recursos pertinents i al departament corresponent.

Setè. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.58 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín 

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

08/2017

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 24 d’octubre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró,
Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la convocatòria.

2.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya (Expdt. 299/2017) 

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent 
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora 
Mercè Comamala Laguna. 

Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara 
oberta la sessió. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

“El senyor Alcalde-President exposa, abans d’entrar en el desenvolupament 
de la present sessió, que es va tenir coneixement de la moció per aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya el passat diumenge 22 d’octubre i que 
l’equip de govern, reunits en data 23 d’octubre de 2017, va decidir convocar un 
ple extraordinari i urgent per tal d’aprovar dita moció. Posats en contacte amb 
tots els membres de la Corporació aquest matí, s’ha decidit, conjuntament que, 
atès que ja hi havia convocat un ple extraordinari per avui, convocar un nou 
ple extraordinari i urgent per avui mateix, després del ple extraordinari, per tal 
d’aprovar la moció anteriorment referida, moció que presenta tota la Corporació.

Així mateix, exposa el senyor Alcalde que tots els membres de la Corporació 
han decidit no cobrar la quantitat establerta per a l’assistència al present Ple”.

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria. Sense que es 
produeixin més intervencions, i per unanimitat dels membres legals de la 
Corporació s’aprova la ratificació de la convocatòria.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
24 d’octubre de 2017
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2.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMI                 
DE CATALUNYA (EXPDT. 299/2017)

Per part del sr. Alcalde-President s’exposa que dita moció és 
presentada per tots els membres que conformen el Ple municipal, 
a saber, CIU, Agrupació La Muga-ERC-MES-AM, Independents per 
Vilanova, Unió Municipal de Catalunya i les 2 regidores no adscrites: 

Antecedents de fet.

1.- Vista la moció en defensa de les institucions de Catalunya, 
tramesa per l’AMI i per l’ACM, a saber, moció per aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya.

2.- Vist l’informe emès per la secretària-interventora, de data 8 de 
setembre de 2017.

3.- Vist  l’informe emès per la secretària-interventora, de data 24 
d’octubre de 2017.

Resolució.

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

Primer. APROVAR la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya, tramesa per l’AMI i per l’ACM el contingut de la qual 
és el següent: 

“MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA  
 DE CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol 
i Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, 
evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat 
espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit 
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, 
són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de 
facto, l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels 
catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través 
de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions 
de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, 
la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament 
de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport 
continuen optant per la via de la repressió i la vulneració de drets 
enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que 
en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir 
la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i 
que el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a 

la independència de Catalunya. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Peralada, ACORDA:

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament 
per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els 
termes que estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació 
i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya.

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya 
a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol 
contra la població i les institucions catalanes.

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport 
a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan 
portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola.

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis 
per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del 
Parlament de Catalunya”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.06 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

09/2017

Caràcter: Extraordinari
Data: 16 de novembre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró,
Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Enric Serra Planas
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Planas Portell

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de la delegació a la 
Diputació de Girona de diverses facultats de 
gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres 
ingressos de dret públic local (Expdt. 319/2017).

2.- Proposta d’aprovació del conveni per a la 
delegació de les competències del servei de 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels 
residus municipals (FORM) al Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà (Expdt. núm. 262/2016).

3.- Proposta de resolució del recurs de reposició 
presentat per l’Institut Català del Sòl a l’inici de 
l’expedient de reversió del bé cedit gratuïtament 
a l’Institut Català del Sòl (Expdt. núm. 
159/2017).

4.- Donar compte del decret d’Alcaldia número 
378/2017 de 23 d’octubre de 2017 d’aprovació  
inicial del projecte d’arranjament com a passeig 
del carrer sota muralla de Peralada. (Expdt 
22/2017).

5.- Donar compte de l’acord de la Junta de 
Govern local de 27 de juliol de 2017 d’aprovació 
definitiva del projecte d’adequació de la placeta 
del portal del C. del Carme. (Expdt 19/2017).

6.- Donar compte de l’aprovació definitiva del 
projecte d’obres de millora de l’accés sud al nucli 
urbà de Vilanova de la Muga (Expdt. 20/2017)

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. 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACI
DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ 
INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL
(EXPDT. 319/2017).

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant 
LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre 
d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
així com la prestació dels  serveis de gestió de la recaptació tributària, en 
període voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions 
públiques prestaran en l’àmbit propi, l’assistència que les altres administracions 
poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències.

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que 
els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant 
TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran 
delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, 
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants 
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran 
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa 
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats 
mecanismes de delegació previstos en la legislació.

Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions 
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que 
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.

Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, 
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la 
Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
16 de novembre de 2017
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PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que 
preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les 
condicions relacionades al document que s’incorpora al present 
acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de 
la Diputació de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni 
subscrit en data 3 de desembre de 2009.

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de 
XALOC, l’organisme autònom creat a tal efecte.

En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions 
escrites, els nexes i traspassos d’informació entre els sistemes 
d’ambdues institucions.

SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una 
vigència de quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de 
vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació i recaptació 
d’ingressos, delegades amb anterioritat.

Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es 
prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a 
l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació 
que contempla el present acord comportarà una compensació 
econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats 
a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, 
de la Diputació de Girona.

QUART.  Per a realitzar i executar les funcions delegades, la 
Diputació de Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així 
com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que 
preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament 
i la Diputació de Girona, amb la delegació aprovada en el present 
acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat 
conveni com annex.

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè 
efectuï   l’acceptació de la delegació conferida.

SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la 
delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial  
de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que 
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.

 VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els 
documents que siguin necessaris per executar o desenvolupar el 

present acord.

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la 
proposta. Manifesta la regidora que s’afegeixen determinades taxes 
que no hi eren a la recaptació executiva” 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS 
MUNICIPALS (FORM) AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ (EXPDT. NÚM. 262/2016).

Antecedents de fet

1.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 1 de març 
de 2017 aprovà el conveni per a la delegació de les competències 
del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 
municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament 
de Peralada.

2.- Atès que el passat juliol de 2017 es posà en marxa el Centre de 
tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà, i a partir del qual 
la moratòria de la qual disposen els municipis de la comarca de l’Alt 
Empordà per a la implantació de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica (FORM) ha quedat exhaurida.

3.- Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha hagut de 
revisar el conveni, i ha tramès via correu electrònic el nou Conveni 
de delegació de competències per a la recollida selectiva de la 
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada, i la fitxa 
resum corresponent de data 27 d’octubre de 2017. 

4.- Vista la vigència del conveni, de 6 anys a comptar a partir de la 
signatura del contracte de prestació del servei, i la quantia prevista 
a assumir per part de l’Ajuntament que és de 8.320,57 euros anuals.

5.- Informe de secretaria-intervenció de data 6 de novembre de 
2017.

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ RECAPTACIÓ

Voluntària Executiva

Taxa activitats esportives X

Taxa ocupació via pública X

Taxa subministrament d’aigua X
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Fonaments de dret.

• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei reguladora dels residus.

• Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya 2013-2020 (PRECT20).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

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

• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

Resolució.

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

Primer. Aprovar el Conveni de delegació de competències per a la 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals 
(FORM) entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament 
de Peralada.

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

Tercer. Traslladar certificat del present acord al Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i al departament corresponent.

Quart. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni a 
la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 
del ROAS.

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

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

“El sr. Alcalde-President exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta que el conveni ja es va aprovar en data 1 de març i que 
ara s’hi introdueixen adaptacions. Manifesta la sra. Carreras que es 
tracta de temes jurídics que cal esmenar. No obstant, el contingut 
el conveni no canvia”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
PRESENTAT PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL A L’INICI DE 
L’EXPEDIENT DE REVERSIÓ DEL BÉ CEDIT GRATUÏTAMENT A 
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (EXPDT. NÚM. 159/2017).

Antecedents de fet:

1.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de febrer 
de 2009 acordà cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del 
Sòl el domini de la finca inscrita en l’Inventari de béns del municipi 
com a bé patrimonial, situada al carrer Germans Serra i Bonal de 
la urbanització Paratge Coromina, la descripció de la qual és la 
següent:

“URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge 
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al 
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio 
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con 
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, 
de forma sensiblemente rectangular, con una superficie de mil 
novecientos sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el 
camino de la Garriga; Este, con terrenos propiedad de JPM; Sur, con 
parcela C de aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre 
medianeras con coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco 
m2t/m2s; y Oeste, con la calle B de nuevo trazado.  

Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Peralada, 
al Registre de la Propietat de Figueres, al tom 2408 llibre 53 del 
municipi de Peralada, foli 92, finca número 2498, inscripció 1a.

Referència cadastral : 1342301EG0814S0001ME.

Valoració: 509.777,05 euros”.

2.- Vista l’escriptura de cessió gratuïta signada davant el Notari de 
Figueres, sr. Francisco CONSEGAL GARCIA, en data 13 de març de 
2009 i núm. de protocol 355, entre aquest Ajuntament i l’Institut 
Català del Sòl.
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3.- Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, d’acord 
al qual, després de la corresponent visita de comprovació, queda 
acreditat que la finca cedida no ha estat destinada als usos previstos 
en l’acord de cessió de data 25 de febrer de 2009. 

4.- Vist l’informe emès per secretaria-intervenció. 

5.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 24 de 
maig de 2017 acordà iniciar l’expedient de reversió del bé cedit 
gratuïtament a l’institut Català del Sòl atès que no ha estat destinat 
a l’ús previst en el termini fixat, atorgant un termini d’audiència de 
deu dies a l’efecte de que la persona interessada pogués formular 
quantes al·legacions estimés pertinents.

6.- Dins de termini, l’Institut Català del Sòl presenta el corresponent 
escrit d’al·legacions (RE núm. 2132 de 6 de juliol de 2017).

7.- Informe de secretaria-intervenció, de data 5 de setembre de 
2017.

8.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 14 de 
setembre de 2017 acordà, entre d’altres, el següent:

“Primer. ESTIMAR parcialment l’al·legació presentada per l’Institut 
Català del Sòl en data 6 de juliol de 2017 i RE núm. 2132 contra 
l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 
data 24 de maig de 2017 en base als arguments següents:

Motiu primer: Necessitat d’atorgar, per part de l’Ajuntament de 
Peralada, la preceptiva Acta Notarial de constatació dels fets i 
notificar-la a l’Institut Català del Sòl: 

Respecte a la necessitat anteriorment manifestada d’incorporar una 
acta notarial de constatació dels fets, es considera ajustat acceptar 
aquest motiu d’al·legació, aixecant-se la corresponent acta. 

Segon.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per l’Institut Català 
del Sòl en data 6 de juliol de 2017 i RE núm. 2132 contra l’acord 
adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 24 
de maig de 2017 en base als arguments següents:

Motiu segon: Actuacions i despeses realitzades i/o assumides en 
primera instancia per l’INCASÒL, en compliment del conveni signat 
amb la present Corporació, en data 19 de febrer de 2007, per a la 
promoció de 30 habitatges al paratge “La Coromina”:

Respecte al manifestat anteriorment, desestimar aquesta petició 
atès que no existeix cap obligació legal, contractual o convencional 
d’efectuar aquest pagament atès que és contrari a la Llei de 
Contractes del Sector Públic, ja que la petició suposa l’adquisició 
d’un projecte tècnic sense licitació pública. 

Tercer.- ATORGAR la preceptiva Acta Notarial de constatació dels 
fets i la corresponent notificació a l’Institut Català del Sòl, d’acord 
amb l’establert a l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

Quart.- APROVAR la reversió del bé cedit gratuïtament a l’institut 
Català del Sòl i que es descriu a continuació atès que no ha estat 
destinat a l’ús previst en el termini fixat:

“URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge 
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al 
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio 
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con 
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, 
de forma sensiblemente rectangular, con una superficie de mil 
novecientos sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el 
camino de la Garriga; Este, con terrenos propiedad de JPM; Sur, con 

parcela C de aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre 
medianeras con coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco 
m2t/m2s; y Oeste, con la calle B de nuevo trazado”.  

Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord als interessats amb indicació 
dels recursos pertinents.

Sisè.- REALITZAR la corresponent anotació en l’Inventari de Béns 
de la Corporació Local, amb la finalitat de procedir a la preceptiva 
rectificació del mateix.

Setè.- REMETRE la documentació necessària al Registre de la 
Propietat perquè s’efectuïn les oportunes anotacions”.

9.- Dins de termini, l’Institut Català del Sòl presenta el corresponent 
recurs de reposició (RE núm. 3233 de 20 d’octubre de 2017).

10.- Informe de secretaria-intervenció, de data 3 de novembre de 2017.

Fonaments de dret:

• Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre,

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

• Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
1372/1986, de 13 de juny.

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

• Conveni de data 19 de febrer de 2007 entre l’Institut Català del Sòl 
i l’Ajuntament de Peralada.

Resolució:

Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer. DESETIMAR el recurs de reposició interposat per l’Institut 
Català del Sòl en data 20 d’octubre de 2017 i RE núm. 3233 contra 
l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 
data 14 de setembre de 2017 en base als arguments següents:

1.- Respecte a l’assumpció dels costos, o de part dels mateixos, 
en base al principi de col·laboració interadministrativa, la present 
Corporació va desestimar la petició a la vista de  la inexistència 
de cap obligació legal, contractual o convencional que l’obligués a 
efectuar tal adquisició, atès que ens trobem davant d’un contracte 
de serveis i, per tant, són de plena aplicació les normes de la Llei de 
contractes.

L’INCASÒL, en el primer punt del recurs reconeix que la petició 
«...d’assumpció de totes o part de les despeses, no es basa en 
l’existència de cap tipus d’obligació per part de l’ajuntament, si no 
que es recolza en el principi de col·laboració administrativa...», és 
a dir, en el present motiu d’oposició es ratifica la procedència de la 
desestimació acordada per l‘ajuntament i se li dóna la raó. 

La invocació al principi de col·laboració interadministrativa que 
efectua l’INCASÒL com a causa que justificaria l’estimació de la 
petició de pagament de les despeses i adquisició del projecte no té 
cabuda en les obligacions derivades del conveni signat en el seu dia 
entre ambdues administracions i requeriria, si aquesta fos la voluntat 
de les parts, la signatura d’un nou conveni o la modificació de l’existent 
prèvia la tramitació del procediment, dins del qual s’haurien d’emetre 
els informes oportuns respecte a la legalitat del contingut.
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Conseqüentment, la petició no té cabuda entre les obligacions 
dimanants del conveni signat.

2.- En el segon motiu de recurs, l’INCASÒL considera que 
l’ajuntament podria adquirir el projecte en base a la figura de la 
subrogació.

Doncs bé, cal manifestar que la petició de subrogació no figurava 
en la petició inicial, sinó que es demana per primera vegada amb 
motiu de la presentació del corresponent recurs, la qual cosa ha de 
suposar per sí sola la seva desestimació.

No obstant això, cal recordar que el motiu principal de desestimació 
de la petició de l’INCASÒL va ser la manca d’obligació legal, 
convencional o contractual al respecte la qual subsisteix i que la 
possibilitat de procedir a la subrogació demanada precisa de la 
concurrència de la voluntat de les parts i el consentiment del 
contractista, circumstàncies que el recurrent no acredita.

Segon.- NOTIFICAR el present Acord als interessats amb indicació 
dels recursos pertinents.

Tercer.- REALITZAR la corresponent anotació en l’Inventari de Béns 
de la Corporació Local, amb la finalitat de procedir a la preceptiva 
rectificació del mateix.

Quart.- REMETRE la documentació necessària al Registre de la 
Propietat perquè s’efectuïn les oportunes anotacions.

“El sr. Alcalde-President exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta que després de l’inici de la recuperació dels terrenys, 
l’INCASÒL ha presentat recurs i després dels informes pertinents, 
aquest es desestima”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (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)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 
378/2017 DE 23 D’OCTUBRE DE 2017 D’APROVACIÓ  INICIAL 
DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT COM A PASSEIG DEL CARRER 
SOTA MURALLA DE PERALADA. (EXPDT 22/2017).

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia núm.  número  378/2017 de data 23 
d’octubre de 2017 pel qual s’aprova inicialment el projecte d’obres 
d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada.

2. En sessió de data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local 
ha ratificat el Decret esmentat.

Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

Proposta:

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

Primer. DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia-Presidència 
378/2017 de data 23 d’octubre de 2017, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 378/2017

Peralada, a la data de la signatura electrònica

Exp. núm. 22/2017

Aprovació del projecte d’arranjament com a passeig del carrer 
Sotamuralla de Peralada

Antecedents:

1. En data 16 d’octubre de 2017 (R/E núm. 3163/2017), s’ha rebut 
el projecte d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de 
Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost 
d’execució per contracte del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de 
dos-cents quinze mil nou-cents noranta-nou euros amb cinquanta-
un cèntims (215.999,51 euros) i que conté els documents exigits 
pels articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2. Es justifica les obres previstes al projecte per a la supressió de 
barreres arquitectòniques i la configuració d’un passeig compatible 
amb el manteniment d’un carril de circulació de vehicles, que ha de 
servir tant per la posada en valor de l’antic recinte medieval amb les 
seves torres i portals i el paisatge dels horts vora el riu, com d’un 
espai viari pacificat d’ús social de la població local.

3. En dates 18 i 23 d’octubre de 2017, els Serveis Tècnics municipals 
han emès informes en relació amb el projecte esmentat.

4. En dates 19 i 23 d’octubre de 2017, s’emeten informes jurídics.
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Fonaments de dret:

• Els articles 234 i següents 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.

• Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals.

• Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local.

• Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

• Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.

• La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

 

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

 Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres d’arranjament com a 
passeig del carrer Sotamuralla de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del qual, 
IVA inclòs, puja la quantitat de dos-cents quinze mil nou-cents 
noranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims (215.999,51 euros).

 Segon. Sotmetre’l a informació pública pel període de trenta dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, a fi que s’hi puguin formular reclamacions.

Tercer. Sol·licitar informe al Departament de Cultura i al Servei de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Traslladar la present resolució i el projecte a Aqualia, com 
a empresa concessionària dels servei d’aigua i sanejament, per 
si estimen fer alguna consideració en relació als serveis d’aigua i 
sanejament existents per si cal fer alguna modificació o millora dels 
mateixos, i establir un termini d’un mes per tal que es pronunciï 
sobre el projecte.

Cinquè. Traslladar la present resolució i el projecte a les empreses 
subministradores Endesa, Telefònica i Gas Natural en quan a les 
instal·lacions de previsió de baixa tensió, telefonia i gas i establir 
un termini d’un mes per tal que es pronunciïn sobre el projecte, tot 
sol·licitant-los assessorament tècnic.

 Sisè. Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al 
projecte, que els serveis tècnics emetin nou informe i es doni trasllat 
a aquesta Alcaldia de l’expedient per a la seva aprovació definitiva.

Setè. Donar-ne compte a la Junta de Govern Local i al Ple de 
l’Ajuntament. 

L’alcalde (signatura electrònica) Pere Torrent i Martín.» 

5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 27 DE JULIOL DE 2017 D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA PLACETA DEL PORTAL DEL C. 
DEL CARME. (EXPDT 19/2017).

Antecedents:

1. En sessió de data 27 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va 
aprovar definitivament el projecte d’obres d’adequació de la placeta 
del portal del carrer del Carme de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font, el pressupost d’execució per contracte del qual, 
IVA inclòs, puja la quantitat de cent vint mil nou-cents vint-i-dos 
euros amb quaranta-tres cèntims (120.922,43 euros).

Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

Proposta:

De conformitat amb el que consta a l’acord, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. DONAR COMPTE de l’acord adoptat en sessió de data 
27 de juliol de 2017 per la Junta de Govern Local que va aprovar 
definitivament el projecte d’obres d’adequació de la placeta del 
portal del carrer del Carme de Peralada, que literalment diu:

«3.4.- Aprovació definitiva del projecte d’adequació de la placeta 
del portal del C. del Carme (exp. 19/2017)

Antecedents:

1. En data 17 de febrer de 2017 (R/E núm. 520/2017), es presenta 
el projecte d’adequació de la placeta del portal del carrer del Carme 
de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font amb 
un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, que puja la 
quantitat de cent vint mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta-
tres cèntims (120.922,43 euros) i que conté els documents exigits 
pels articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2. Es justifica les obres previstes al projecte per a la supressió de 
barreres arquitectòniques i per a la millora de la situació de l’itinerari 
de vianants i per donar continuïtat a aquest itinerari practicable en 
direcció al centre històric.



BUTLLETÍ PRIMAVERA66

3. En dates 27 de febrer i 1 de març de 2017 s’emeten dos informes 
tècnics municipals.

4. En data 1 de març de 2017 s’emet l’informe per Secretaria sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir i en el qual es 
considerava que la motivació de la necessitat de projecte resulta 
suficient.

5. En data 1 de març de 2017, per Decret de l’Alcaldia núm. 74/2017 
es resol aprovar inicialment el projecte d’obres esmentat, sotmetre’l 
a informació pública i sol·licitar informes als diferents organismes.

6. En data 9 de març de 2017 es va publicar l’edicte per a la 
informació pública al DOGC núm. 7325, el 10 de març de 2017 es va 
publicar al BOP de Girona núm. 10, a l’e-tauler i a la web municipal, i 
es va penjar al tauler d’anuncis. D’acord amb el certificat que consta 
a l’expedient, durant el termini de trenta dies d’exposició pública no 
s’hi varen presentat al·legacions.  

 7. En sessió de 21 de març de 2017, la Junta de Govern Local va 
ratificar el Decret de l’Alcaldia número 74/2017 de data 1 de març 
de 2017.

8. S’han rebut els informes i els escrits de resposta en les dates 
següents:

9. En data 26 de juliol de 2017, els Serveis Tècnics municipals han 
emès informe en relació amb els informes rebuts i unes millores a 
introduir en el procés de licitació per a l’execució de les obres. En 
aquest informe es conclou el que es transcriu a continuació:

“1. S’estima procedent, sota el punt de vista tècnic, es procedeixi a 
l’aprovació definitiva del projecte; amb les següents consideracions:

a) Abans de l’inici de les obres cal sol·licitar i obtenir:

· Autorització del control arqueològic.

· Autorització del Servei de Carreres de la Generalitat 

· Sol·licitar l’ordre TIC/341/2003, sobre el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada atès que s’han d’obrir rases en aquest sector i aquestes 
superen la longitud lineal de 25 m

· Sol·licitar assessorament tècnic de Gas Natural als efectes de 
procedir a l’indicat en la millora num. 3

· Les aigües plujanes, que es recolliran dels carrers Doctor Clos, Nou 
de Sant Joan i Requessens, es conduiran fins a la cuneta lateral de 

la C-252; no han d’afectar el drenatge de la carretera i han d’evitar 
l’aportació de noves aigües cap a la carretera.

b) Incloure en el procés de licitació el conjunt de millores indicades 
en l’apartat corresponent. 

c) Les runes generades per les obres es llençaran a un abocador 
autoritzat”

Fonaments de dret:

·   Els articles 234 i següents 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. 

· Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals. 

·  Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. 

· Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

· Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

· La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques 

 

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obres d’adequació de 
la placeta del portal del carrer del Carme de Peralada redactat per 
l’arquitecte Joan Falgueras Font, el pressupost d’execució per contracte 
del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de cent vint mil nou-cents vint-i-
dos euros amb quaranta-tres cèntims (120.922,43 euros).

Segon. Publicar l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.» 

ORGANISME      R/E        DATA INFORME/ESCRIT:

TELEFÒNICA                925/24-03-2017                                  15/03/2017

AQUALIA                                             1006/31-03-2017                             27/03/2017

ENDESA                                                                      1135/10-04-2017       04/04/2017

SERVEI DE CARRETERES                       
DE LA GENERALITAT 1264/24-04-2017                                24/04/2017

COMISSIÓ TERRITORIAL 
DEL PATRIMONI CULTU-

RAL DE GIRONA                                        
  1280/2017 07/04/2017

GAS NATURAL                                     1431/2017                                          03/05/2017
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6.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DE L’ACCÉS SUD AL NUCLI 
URBÀ DE VILANOVA DE LA MUGA (EXPDT. 20/2017)

Antecedents:

1.El projecte de millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova 
de la Muga redactat per l’arquitecte Lluís Gratacós Soler amb 
un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, que puja la 
quantitat de cent disset mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-
i-vuit cèntims (117.288,28 euros) i l’estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística del projecte esmentat redactat pel tècnic Miquel Fort 
Costa. 

 2. Es justifica les obres previstes al projecte per a l’ordenació de la 
millora de l’accés sud al nucli de Vilanova de la Muga encaminades 
a aconseguir la formació d’itineraris segurs per als vianants que 
vinculin la trama urbana de Vilanova de la Muga amb els camins 
rurals i itineraris saludables que discorren en l’àmbit rural i dotar 
d’una imatge més acollidora i ordenada.

3. En data 8 de març de 2017, els Serveis Tècnics municipals varen 
emetre informe en relació amb el projecte.

 4. En sessió de data 13 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local va 
acordar aprovar inicialment el projecte d’obres de millora de l’accés 
Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat per l’arquitecte 
Lluís Gratacós Soler.

5. L’expedient i el projecte van ser sotmesos a informació pública 
durant el termini d’un mes, i durant aquest termini no es varen rebre 
al·legacions.

6. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els 
informe als organismes competents. 

7. En data 3 de juliol de 2017 els Serveis Tècnics municipals varen 
informar en relació amb els informes dels organismes competents 
rebuts.

8. En sessió de data 12 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va 
acordar aprovar provisionalment el projecte d’obres esmentat.

9. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 
5 d’octubre de 2017 ha aprovat definitivament el projecte d’obres de 
millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat 
per l’arquitecte Lluís Gratacós Soler.

Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 

Proposta:

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 5 d’octubre de 
2017 que ha aprovat definitivament el projecte d’obres de millora 
de l’accés Sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga redactat per 
l’arquitecte Lluís Gratacós Soler amb un pressupost d’execució per 
contracte que puja la quantitat de 117.288,28 euros, IVA inclòs.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.10 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín  

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

10/2017

Caràcter: Extraordinari
Data: 23 de novembre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró,
Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Enric Serra Planas

ORDRE DEL DIA
1.- Sorteig per a la formació de les meses 
electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya, 2017. (Expdt. 312/2017).

2.- Proposta per a l’aprovació inicial de la 
sisena modificació (suplement) de crèdit en el 
Pressupost de l’exercici 2017. (Expdt. 326/2017).

3.- 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. (Expdt. 189/2015)

4.- Proposta d’acord de Ple per a la ratificació 
del Decret d’Alcaldia núm. 404/2017 de 13 de 
novembre de 2017 d’aprovació de les bases del 
procés de selecció del programa de garantia 
juvenil. (Exp. núm. 265/2017)

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. 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACI
DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ 
INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL
(EXPDT. 319/2017).

Antecedents de fet.

1.- Eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al dia 21 de desembre de 
2017 per Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions 
al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució.

2.- Informe de secretaria-intervenció.

Fonaments de dret.

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Resolució.

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

Primer. CELEBRAR el sorteig per a la formació de les meses electorals per a la 
jornada electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre 
de 2017. 

El sorteig per a l’obtenció dels membres de les meses, això és un president, dos 
vocals i dos suplents per a cadascun d’ells, s’efectuarà per mitjà del programa 
informàtic CONOCE facilitat per l’Oficina del Cens Electoral sobre la base del 
cens del CER (cens d’electors residents amb document d’identitat espanyol) i del 
CERE (cens d’electors residents amb document d’identitat de la Unió Europea). 
En el cas que el mètode fallés s’optarà pel mètode de la insaculació, amb tres 
sacs que contindran els números del 0 al 9, per a les centenes, desenes i unitats, 
i un sac més amb les opcions CERE o CER.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
16 de novembre de 2017
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El President i els vocals de les Meses, i llurs dos suplents, hauran 
de tenir menys de setanta anys i han de saber llegir i escriure. A 
més, el President haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació 
Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar 
o equivalent.

En el cas d’estimació d’excusa, causa d’inelegibilitat per al càrrec o 
impossibilitat de notificació a l’interessat, serà designat membre de 
la mesa el censat següent d’aquest i, en el cas de finalització del CER 
o CERE, es reiniciarà pel CERE o CER, respectivament.

Segon. CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 21 
de desembre de 2017, a les 8 del matí, a les seus dels col·legis 
electorals, situats a:

Peralada: Centre Sociosanitari. Carrer Camí de la Garriga, 1 (meses 
A i B). 

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

Tercer. INFORMAR als interessats que, en el cas que figurin inscrits 
al CERE (Cens de residents estrangers de la Unió Europea), hauran 

de manifestar a la Secretària de l’Ajuntament si tenen coneixement 
suficient de l’idioma personant-se a l’Ajuntament en horari 
d’obertura al públic.

Quart. NOTIFICAR el resultat als interessats, en el termini de 3 dies, 
acompanyat d’un manual d’instruccions sobre les seves funcions 
ofert per la Junta Electoral Central.

2.- PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA SISENA 
MODIFICACIÓ (SUPLEMENT) DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2017. (EXPDT. 326/2017).

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

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent,

El detall del Suplement de crèdit és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 20 de novembre de 2017,

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

2 333 21300 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL·LAC. 
CÀRREC ST DOMÈNEC 37.015,15 10.464,00 47.479,15

2 330 22609 DESPESES DIVERSES ACT. RECREATIVES I 
CULTURALS ST DOMÈNEC 68.000,00 10.000,00 78.000,00

2 333 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES ST DOMÈNEC 1.500,00 1.795,00 3.295,00

2 432 22609 DESP. PROMOCIÓ TURÍSTICA A CÀRREC ST 
DOMÈNEC 8.500,00 3.000,00 11.500,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 25.259,00

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 841.493,37 25.259,00 866.752,37

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 25.259,00
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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 2017.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit 
finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 6/2017 
(Exp. 326/2017) del pressupost de despeses de la Corporació, i el 
detall del qual és el següent:

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 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.

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta que hi ha partides que han quedat insuficients i noves 
aportacions que s’han volgut fer. 

Meritxell Garrido: Hi ha despeses que són extraordinàries i algunes 
que són recurrents. Es podia haver previst. Caldria fer una millor 
planificació.

Sr. Alcalde-President: A vegades a principi d’any no saps què es pot 
espatllar.

Lourdes Carreras: No es controla totalment des de l’inici de l’any. 
Es poden haver previst les despeses recurrents, però durant l’any 
en poden sortir d’imprevistes, cosa que fa que la partida inicial sigui 
insuficient. El pressupost és una cosa viva, que es va modificant al 
llar de l’any”

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2017

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

2 333 21300 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL·LAC. 
CÀRREC ST DOMÈNEC 37.015,15 10.464,00 47.479,15

2 330 22609 DESPESES DIVERSES ACT. RECREATIVES I 
CULTURALS ST DOMÈNEC 68.000,00 10.000,00 78.000,00

2 333 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES ST DOMÈNEC 1.500,00 1.795,00 3.295,00

2 432 22609 DESP. PROMOCIÓ TURÍSTICA A CÀRREC ST 
DOMÈNEC 8.500,00 3.000,00 11.500,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 25.259,00

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr inicial Modificació Pr. definitiva

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 841.493,37 25.259,00 866.752,37

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 25.259,00
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Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita) 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

3.- 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. (EXPDT. 
189/2015)

Antecedents de fet.

1.- Vista la renúncia efectuada per diferents vocals del  Consell 
d’Administració de l’organització especial Sant Domènec-Centre 
de Turisme Cultural, fa convenient, únicament, la modificació del 
nomenament de diversos vocals. 

Fonaments de dret.

• Arts. 192 a 198 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

• Art, 101, ss i cc, del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local.

• Article 253 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Estatuts de Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural.

Resolució.

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

Primer.- Nomenar els següents membres del Consell d’Administració 
de l’organització especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural:

• Sr. Enrique Hernández Martínez, com a persona vinculada al sector 
turístic i a la pagesia, en substitució de la Sra. Immaculada Sabat i 
Puchol.

• Sra. Eva Rustullet Brugué, com a persona vinculada a la gastronomia, 
l’esport i les festes, en substitució de la Sra. Ana Maria Poch Pujol.

• Sr. Marc Clos Pujolar, en representació de l’Associació de Joves de 
Peralada, en substitució de la Sra. Aina Cabello i Palahí.

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.

“La regidora sra. Rosa Cortada exposa el contingut de la proposta. 
Manifesta que hi va haver la renúncia d’aquests tres vocals fa més 
d’un any i que s’han estat buscant les persones més adients per 
col·laborar.

Joan Planas: Com busqueu?

Rosa Cortada: Una persona que s’adequï al càrrec. S’han proposat 
diversos noms. Ja sabíeu que hi havia vacants, podríeu haver fet les 
vostres propostes.

Meritxell Garrido: Com ho podem saber? Volem formar part de 
sant Domènec. En algun moment us heu plantejat deixar entrar a 
l’oposició?

Rosa Cortada: Fa més d’un any que hi ha aquestes renúncies. Es 
vol que sigui apolític i no es busca gent relacionada amb la política.

Meritxell Garrido: Dir ara que ho sabíem queda molt bé. Ho hem dit 
molts cops que volem participar. Aneu tirant pel dret.

Rosa Cortada: A un ple vaig dir que estàvem buscant. Si teniu 
proposta és benvinguda.

Sr. Alcalde-President: No és un òrgan polític.

Lourdes Carreras. Ens hem d’ajustar als estatuts.

Meritxell Garrido: Els estatuts es poden canviar. Mirem entre tots 
una persona de consens.

Sr. Alcalde-President: A dins del consell no sabem a qui vota la gent, 
s’ha primat la pluralitat i la gent implicada amb el teixit associatiu i 
que pugui aportar quelcom. A mig mandat no és moment de tocar 
els estatuts. Es vol donar continuïtat a la gent que ja hi havia i que 
entri gent nova. És un tema que sempre hi ha hagut discrepàncies.

Meritxell Garrido: Hi votaré en contra. No tinc res en contra de qui 
es nomena, ho faran molt bé tots tres. És la manera de fer i procedir 
amb la que no hi estic d’acord. S’ha tirat pel dret.

Sr. Alcalde-President: Tots ho fan de manera desinteressada i 
voluntària. No tirem pel dret. Ahir no va assistir ningú a la reunió.

Meritxell Garrido: D’aquí poc vindrà el ple del pressupost i dieu que 
no us diem res. Dos dies abans del ple no vindré a la reunió perquè 
ja està tot fet però si es fa una reunió de treball abans, d’aquí uns 15 
díes o així si que hi assistiré.

Lourdes Carreras: El ple de pressupostos serà a mitjans de desembre, 
Les propostes s’han de treballar tot l’any. D’aquí 15 dies  ja anem tard.

Sr. Alcalde-President: Les propostes hi poden ser durant tot l’any.

Meritxell Garrido: Jo dic de ens feu partícips en l’enfoc del pressupost. 
Està clar que fem tard.

Lourdes Carreras: Els estem treballant ja.

Meritxell Garrido: Ens podem reunir per parlar del pressupost del 
2018 abans que hi hagi ple i no dos dies abans del ple? No demano 
fer propostes, demano que ens feu partícips de les vostres propostes. 
Jo no tinc cap proposta.

Sr. Alcalde-President: Que consti en acta que no té cap proposta.
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Meritxell Garrido: Que consti en acta que el sr. Alcalde no em 
contesta. Canseu a l’oposició.

Lourdes Carreras. S’ha de parlar de coses concretes.

Meritxell Garrido: Esteu tergiversant la realitat.

Lourdes Carreras: Hi ha d’haver reciprocitat-

Meritxell Garrido: La feina de l’oposició és fiscalitzar, l’equip de govern 
treballar i la vostra obligació és la transparència.

Sr. Alcalde-President: Ens oferim a fer reunions prèvies. Tenim enfocs 
diferents. Obriu el sobre de les propostes en el mateix ple i jugueu 
amb el mòbil.

Meritxell Garrido: El tema mòbil el faig servir per fer els resums del ple. 
A tots els plens he anat a revisar la informació. No fem demagògia, 
podem obrir el sobre aquí i haver-ho mirat abans.

En aquest moment, i abans de procedir a la votació de l’esmentat 
punt, els regidors srs. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova) 
i Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya) abandonen 
la sessió. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

3.- 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. (EXPDT. 
189/2015)

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 404/2017, de 13 de 
novembre de 2017 pel qual s’aproven les bases del procés de 
selecció per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle 
formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia 
juvenil, condicionada a la recepció de la resolució d’aprovació, per 
part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons l’Ordre 
TSF/213/2016 i la Resolució TSF/1779/2017, i que han de regir el 
procediment de selecció per a la provisió, amb caràcter interí – per 
un període de 6 mesos- pel sistema de concurs oposició lliure, d’una 
plaça de suport a les àrees de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de 
Peralada.

Fonaments de dret:

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

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

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

Proposta

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

Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 404/2017, de 
13 de novembre de 2017, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 404/2017

Peralada, a la data de la signatura electrònica

Exp. Núm. 265/2017

Sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya 2017

Antecedents:

1. L’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 
publicada al DOGC núm. 7`177 de 4 d’agost de 2016.

2. La Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. 
BDNS 356849), publicada al DOGC núm. 7419 de 25 de juliol de 
2017.

3. La Resolució de 9 de novembre de 2017 que atorga a l’Ajuntament 
de Peralada una subvenció d’11.000 euros per a la realització d’un 
contracte en pràctiques destinat a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, durant un període de 6 mesos a jornada completa (exp. 
SOC007/17/00632).

4. Vist que el lloc a cobrir en pràctiques és de suport a les àrees de 
Turisme i Cultura.
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Fonaments de dret:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció.

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

Primer. Aprovar les bases del procés de selecció per a la contractació en 
pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el 
programa de garantia juvenil, condicionada a la recepció de la resolució 
d’aprovació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons 
l’Ordre TSF/213/2016 i la Resolució TSF/1779/2017, i que han de regir 
el procediment de selecció per a la provisió, amb caràcter interí – per un 
període de 6 mesos- pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça 
de suport a les àrees de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de Peralada.

Segon. Convocar simultàniament el concurs-oposició per a la provisió 
de l’esmentada plaça.

Tercer. Disposar la publicació íntegra de les bases al Butlletí Oficial de 
la Província.

Quart. Ratificar l’acord en el següent Ple que se celebri.»

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes 
a tractar, essent les 21.10 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

11/2017

Caràcter: Extraordinari
Data: 20 de desembre de 2017

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró,
Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta de resolució d’al·legacions contra 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, 
2018. (Expdt. 291/2017). 

2.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost 
general consolidat de la Corporació i la plantilla 
de personal per a l’exercici 2018 (Expdt. 
313/2017).

3.- Proposta d’aprovació provisional del Pla 
Especial Urbanístic del Castell de Peralada 
(Expdt. 91/2017).

4.- Proposta d’aprovació del desistiment 
del procediment d’aprovació del projecte 
d’ampliació del cementiri de Peralada (Expdt. 
263/2011).

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. 

1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS CONTRA LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, 2018. (Expdt. 291/2017). 

Antecedents de fet:

1.- En data 24 d’octubre de 2017 el ple municipal va aprovar provisionalment 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries per al 
2018, havent-se publicat l’anunci de l’aprovació provisional al BOP i al tauler 
d’anuncis municipal.

2.- Dins del termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions:

a) EHM (RE 3776, de 13/12/2017), contra la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries (exp. 291/2017).

3.- Informe de secretaria-intervenció, de data 14 de desembre de 2017.

Fonaments de dret:

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

• Art. 22.2.d) i 47.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la llei de bases 
de règim local. 

Resolució:

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

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Senyor EHM pels motius 
següents:

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
20 de desembre de 2017



CASA DE LA VILA 75

Al·legacions:

1.- Petició de rectificació de l’estudi econòmic que ha servit de base 
a la modificació de les tarifes de la taxa, incorporant en el capítol 
d’ingressos els derivats de la correcta aplicació de l’ordenança als 
diferents usuaris diferenciats i, conseqüentment, modificació o 
deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial adoptat.

2.- Petició de modificació de l’ordenança introduint paràmetres i 
índex correctors que serveixin per ajustar els rebuts al volum real 
de residus generats. 

El ple municipal no planteja la modificació del concepte dels diferents 
epígrafs de la taxa de recollida d’escombraries, sinó un increment 
del 12,03% lineal per a totes les quotes previstes a l’ordenança, amb 
l’objectiu d’intentar reduir el dèficit existent entre el cost del servei 
i la recaptació obtinguda per mitjà de la taxa, atès que d’acord amb 
el que es desprèn de l’estudi de costos efectuat, per tal d’eixugar 
totalment el dèficit que es produiria l’any 2018 caldria incrementar 
la taxa un 24.05%. 

L’import de la recaptació de la taxa d’escombraries no excedeix, en 
el seu conjunt, del cost previsible del servei per al 2018, per la qual 
cosa les quotes tributàries s’ajusten a la normativa.

És potestat discrecional del ple modificar les diferents quotes 
tributàries de la taxa. Les modificacions plantejades per l’al·legant 
suposen l’aprovació d’un nou sistema de quotes que, per la seva 
determinació, es fa necessari un anàlisi extens del funcionament del 
servei públic, cosa que no és objecte de la present modificació i que 
la present Corporació té previst efectuar per a l’exercici 2019.

Segon.- APROVAR definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa d’escombraries per al 2018 (expdt. 
291/2017).

Tercer.- PUBLICAR el present acord i la modificació de l’ordenança 
íntegrament, al tauler d’anuncis i al BOP.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’al.legant.

Cinquè.- COMUNICAR el present acord al departament 
corresponent. 

““La regidora sra. Lourdes Carreras exposa que durant el 
període d’al·legacions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’escombraries per al 2018 s’ha presentat una al·legació en la qual 
es planteja fer una ordenança pràcticament nova a la plantejada 
inicialment. L’ordenança actual fa molts anys que s’està aplicant 
i any a any la única variació que s’aplica és un increment lineal 
en funció dels costos del servei d’escombraries. Com ja es va dir 
al corresponent ple, l’increment pel 2018 fruit de l’increment de 
costos hauria de ser del 24%, tot i que seguint el criteri d’exercicis 
anteriors, el 50% d’increment l’assumeixen els particulars i l’altre 
50% l’Ajuntament. Durant el 2018 s’incorporarà la fracció orgànica 
i sabrem quin cost real tindrà, en funció de les tones i la qualitat 
del reciclatge de la fracció orgànica. Actualment hi ha incertesa 
respecte de com serà el reciclatge i conseqüentment s’ha seguit 
amb el mateix criteri que l’any passat. Però hi ha la intenció de 
revisar a fons l’ordenança pel 2019, un cop tinguem dades reals de 
2018”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Abstencions: Cap

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PER A L’EXERCICI 2018 (Expdt. 313/2017).

Format el Pressupost General per a l’exercici de 2018, 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 Secretària-
interventora de data 12 de desembre de 2017.

Fonaments jurídics:

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

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

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

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

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

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la 
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
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Al·legacions:

1.- Petició de rectificació de l’estudi econòmic que ha servit de base 
a la modificació de les tarifes de la taxa, incorporant en el capítol 
d’ingressos els derivats de la correcta aplicació de l’ordenança als 
diferents usuaris diferenciats i, conseqüentment, modificació o 
deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial adoptat.

2.- Petició de modificació de l’ordenança introduint paràmetres i 
índex correctors que serveixin per ajustar els rebuts al volum real 
de residus generats. 

El ple municipal no planteja la modificació del concepte dels diferents 
epígrafs de la taxa de recollida d’escombraries, sinó un increment 
del 12,03% lineal per a totes les quotes previstes a l’ordenança, amb 
l’objectiu d’intentar reduir el dèficit existent entre el cost del servei 
i la recaptació obtinguda per mitjà de la taxa, atès que d’acord amb 
el que es desprèn de l’estudi de costos efectuat, per tal d’eixugar 
totalment el dèficit que es produiria l’any 2018 caldria incrementar 
la taxa un 24.05%. 

L’import de la recaptació de la taxa d’escombraries no excedeix, en 
el seu conjunt, del cost previsible del servei per al 2018, per la qual 
cosa les quotes tributàries s’ajusten a la normativa.

És potestat discrecional del ple modificar les diferents quotes 
tributàries de la taxa. Les modificacions plantejades per l’al·legant 
suposen l’aprovació d’un nou sistema de quotes que, per la seva 
determinació, es fa necessari un anàlisi extens del funcionament del 
servei públic, cosa que no és objecte de la present modificació i que 
la present Corporació té previst efectuar per a l’exercici 2019.

Segon.- APROVAR definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa d’escombraries per al 2018 (expdt. 
291/2017).

Tercer.- PUBLICAR el present acord i la modificació de l’ordenança 
íntegrament, al tauler d’anuncis i al BOP.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’al.legant.

Cinquè.- COMUNICAR el present acord al departament 
corresponent. 

““La regidora sra. Lourdes Carreras exposa que durant el 
període d’al·legacions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’escombraries per al 2018 s’ha presentat una al·legació en la qual 
es planteja fer una ordenança pràcticament nova a la plantejada 
inicialment. L’ordenança actual fa molts anys que s’està aplicant 
i any a any la única variació que s’aplica és un increment lineal 
en funció dels costos del servei d’escombraries. Com ja es va dir 
al corresponent ple, l’increment pel 2018 fruit de l’increment de 
costos hauria de ser del 24%, tot i que seguint el criteri d’exercicis 
anteriors, el 50% d’increment l’assumeixen els particulars i l’altre 
50% l’Ajuntament. Durant el 2018 s’incorporarà la fracció orgànica 
i sabrem quin cost real tindrà, en funció de les tones i la qualitat 
del reciclatge de la fracció orgànica. Actualment hi ha incertesa 
respecte de com serà el reciclatge i conseqüentment s’ha seguit 
amb el mateix criteri que l’any passat. Però hi ha la intenció de 
revisar a fons l’ordenança pel 2019, un cop tinguem dades reals de 
2018”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Abstencions: Cap

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PER A L’EXERCICI 2018 (Expdt. 313/2017).

Format el Pressupost General per a l’exercici de 2018, 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 Secretària-
interventora de data 12 de desembre de 2017.

Fonaments jurídics:

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

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

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

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

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

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la 
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.
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- 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

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 2018, 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:

Pressupost de la Societat Mercantil 
Previsió de despeses:  1.000.000 € 

Previsió d’ingressos: 1.000.000 €
Pressupost General Consolidat

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2018

I DESPESES PERSONAL 707.463,24

II DESPESES CORRENTS 1.686.600,00

III DESPESES FINANCERES 1.300,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 383.185,70

V FONS DE CONTINGÈNCIES 0,00

DESPESES ORDINÀRIES 2.778.548,94

Ajuntament Societat Municipal Transferències internes Pressupost conso-
lidat

DESPESES 3.535.134,94 1.000.000,00 - 339.000,00 4.196.134,94

INGRESSOS 3.535.134,94 1.000.000,00 - 339.000,00 4.196.134,94

VI DESPESES CAPITAL 709.800,00

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 6.300,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0

IX PASSIUS FINANCERS 40.486,00

DESPESES CAPITAL 756.586,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 709.800,00

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2018

I IMPOSTOS DIRECTES 1.369.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 162.625,30

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 968.800,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 517.231,27

V INGRESSOS PATRIMONIALS 10.800,00

RECURSOS ORDINARIS 3.028.456,57

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 418.376,99

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 88.301,38

VIII ACTIUS FINANCERS 0

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

RECURSOS CAPITAL 506.678,37

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.535.134,94



BUTLLETÍ PRIMAVERA78

Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exercici 
2018 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 2018.

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.

“ Respecte al pressupost de despeses:

Capítol 1: El capítol 1 de despeses de personal augmenta en un 1%, 
d’acord amb el mateix increment que es van donar en els salaris del 
personal de l’administració pública, a l’espera de l’aprovació definitiva 
de la LGP.

Capítol 2: Despeses en béns corrents; l’import de dotació del 2018 
augmenta un 14,08% respecte la dotació inicial del 2017, però molt 
similar al que serà el crèdit final d’aquest exercici 2017. Essent el 2018 
de 1.686.600 € i el 2017 de 1.478.415,00 €. Com a variacions més 
significatives destacar l’augment de les partides de camins de Peralada 
i Vilanova per la reparació dels camins d’Olives, Sant Nazari i Sant Joan 
Sescloses; augment del cànon de l’aigua, augment del cost de servei 
de la recollida d’escombraries i abocador Comarcal. Per contraposició 
hi ha partides que disminueixen com ara les de subministrament 
elèctric per disminució del consum fruit de la progressiva substitució 
de l’enllumenat públic per lluminàries de tipus led, i es preveu una 
disminució en el manteniment de la piscina municipal i instal·lacions 
esportives, donat que durant el 2017 s’han fet diverses reparacions i 
substitució d’elements i maquinària en aquestes instal·lacions.

Capítol 3: Despeses financeres: hi ha una davallada molt important 
passant dels 15.650 € del 2017 als 1.300 € previstos pel 2018. 
Aquesta disminució ve motivada per la cancel·lació de la pràctica 
totalitat dels préstecs que l’Ajuntament tenia contrets.

Capítol 4: Transferències corrents: Ple 2018 augmenta respecte al 
pressupost inicial de 2017 en aproximadament 14.596 € per aportació 
a la societat municipal per poder dotar correctament els diferents 
encàrrecs de gestió, llar d’infants i zones esportives.

Capítol 5: Fons de contingència: El Fons de Contingència és una 
quantitat que es reserva per fer front a caigudes imprevistes dels 
ingressos o increments inesperats de les despeses. S’ha optat per 
no efectuar dotació per aquest 2018 donat que en els darrers anys 
no ha estat necessari fer-ne ús. La prudència en executar la despesa 
a mesura que es verifica el compliment de la realització del ‘ingrés 
i la disponibilitat de Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses 
generals han fet que no hagi resultat necessària la seva utilització.

Capítol 6: Inversions reals: Aquestes estan detallades en l’annex 
d’inversions (zona aparcaments bullidor, gespa artificial camp de futbol, 
skate park, asfaltatge de diversos carrers a Peralada i Vilanova, reparació 
fer pas fort de Vilanova, arranjament cementiris Peralada i Vilanova, 
condicionament cambra agrària per arxiu, plaça major de Vilanova, 
Zona Embarcador de Vilanova, com a més destacables). Aquestes 
es finançaran amb fons propis, amb alienació de béns, subvenció de 

la Diputació i de la Generalitat. També està previst un projecte de 
restauració de les pintures romàniques de l’Església de Santa Eulàlia 
de Vilanova que no s’han incorporat inicialment al pressupost a l’espera 
de la Subvenció de Patrimoni que es té previst sol·licitar i de les reunions 
previstes a començament d’any amb el Bisbat.

Capítol 7: Transferències de capital: El 2018 no experimenta cap 
variació respecte de 2017. Incorpora les subvencions per rehabilitació 
de façanes que atorga l’ajuntament.

Capítol 8: Actius financers: No existeixen.

Capítol 9: Passius financers: Amortització de les quotes de préstec 
previstes que passen de 206.098,32 el 2017 als 40.486,00 € pel 
2018 fruit com ja s’ha dit de la disminució de l’endeutament.

“ Respecte al pressupost d’ingressos:

Capítol 1: Impostos directes (IBI, IAE, IIVTNU, IVTM): La partida 
pel 2018 és pràcticament similar a la de 2017, sense variacions 
significatives.

Capítol 2: Impostos indirectes: ICIO pateix una disminució respecte 
2017 donat que en aquest darrer exercici hi ha hagut l’atorgament 
de llicencies d’obra de les noves caves.

Capítol 3: Taxes i altres ingressos: Previsió a l’alça del 2,42 % respecte 
del 2017. En aquest augment influeix significativament l’augment de 
la taxa pel servei d’escombraries.

Capítol 4: Transferències corrents: Es preveu un augment de 
69.273,60 € en la seva major part per les subvencions que Diputació 
atorga fora de concurrència i per l’augment en la participació dels 
tributs de l’estat.

Capítol 5: Ingressos patrimonials: Previstos en 10.700 €.

Capítol 6: Alienació d’inversions reals: Per finançar una part dels 
projectes d’inversió continua prevista la venda d’unes parcel·les.

Capítol 7: Transferències de capital: Pel 2018 està previst un augment 
del Fons de Subvencions de Diputació de 10.000 € respecte el 2017 
i a més a més es té atorgada una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya per l’arranjament de Camins de 46.301,38 € (Olives i 
Sant Nazari).

Capítol 8: Actius financers: RLT general o afectat no n’hi ha.

Capítol 9: passius financers: No es preveu inicialment la constitució 
de nous préstecs.

Enric Serra: hi votaré en contra. No estic d’acord amb el camp de 
gespa artificial. Aquests diners es poden gastar en altres coses que 
beneficiïn més al poble. El Peralada avui està a aquest nivell i l’any 
que ve ja no hi serà. És més, la junta ha estat imposada.

Lourdes Carreras: és una inversió important. Tindrà un retorn pel propi 
estalvi que comportarà el manteniment del camp de futbol. La decisió 
de fer el camp de futbol no està en funció de qui hi ha a la junta.

Enric Serra: si l’any que ve el Peralada baixa, la junta canviarà. Aquests 
diners es poden destinar a obrir el centre de dia.

Sr. Alcalde-President: independentment de qui hi hagi a la junta, el 
camp de gespa està destinat al futbol base. El camp actual requereix 
una sèrie d’inversions i de manteniment. Mantenir un camp de gespa 
artificial és molt més econòmic, a part de poder incrementar-ne l’ús i 
donar un millor servei,  val uns 12.000 euros l’any i mantenir un camp 
de gespa natural implica multiplicar aquest import per 3. 

Hi havia 2 possibles juntes i es van unificar. 
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Enric Serra: se’ls hi va obligar a unificar. L’error és que els nens de 
fóra vinguin a entrenar.

Sr. Alcalde-president: En tot cas la unificació de la Junta és una qüestió 
interna del club. Mirem de donar el màxim de facilitats. Posar gespa 
artificial al camp de futbol ja estava previst al programa electoral. 250 
nens generen moviment als bars i restaurants de la zona. Exigim a 
totes les entitats que els nens del poble puguin i tinguin l’oportunitat 
de jugar i si algun nen no pot demanarem les explicacions pertinents.

Enric Serra: hauries de fer memòria. 

Sr. Alcalde-President: Al proper ple et diré els nens del poble que 
juguen.

Enric Serra: i diga’m també els que no han pogut entrenar.

Sr. Alcalde-President: hi ha moltes casuístiques. Hi ha nens que se’n 
van a entrenar a altres llocs.

Respecte al centre de dia, aquest va tenir un cost aproximat de 
300.000 euros. Hi havia un compromís amb la Generalitat de 
conveniar 15 places. Hem encarregat les bases a un bufet d’advocats. 
Vam anar a benestar social de la Generalitat amb la regidora Mònica 
Lladó i amb el CCAE. Ens han arribat les bases amb la idea de posar-
ho al ple del dia 28 de desembre però ha estat impossible de gestionar 
i s’intentarà per al ple de gener o febrer. Al gener tenim reunió amb 
l’empresa SUMAR.

El centre de dia no l’hem deixat mai de banda. Ja tenim adjudicades 
unes places. Al pressupost s’hi ha previst ingressos d’un possible cànon.

Joan Planas: Voldríem demanar una breu explicació sobre la partida 
de 46.000 euros al pas fort. Què hi teniu previst fer?

Lourdes Carreras: El ferm està malament. Amb l’ACA no hi ha manera 
de fer canvis que representin recreixement del pas. Si els ho demanes 
són més partidaris de fer-los desaparèixer que de modificar-los. El 
paviment de sobre està malament i la reparació ha d’esser de suficient 
gruix perquè es sustenti i l’aigua no se l’emporti, i per dins els límits 
aixecar el màxim. El que es pretén és la reparació del ferm.

Joan Cros: l’ideal seria posar tubs més alts i aixecar. 

Joan Planas: més i més grossos.

Lourdes Carreras: Sí seria l’ideal però això no t’ho permeten. La 
intenció és reparar el ferm perquè sinó a la llarga ni passarem.

Joan Planas: Hi ha una partida que diu: despeses diverses activitats 
culturals Vilanova. Entenem que és la despesa que les festes i 
activitats culturals a Vilanova?

Lourdes Carreras: si.

Joan Planas: I pel que fa les festes a Peralada, no hi ha una partida 
específica com al de Vilanova: 

Lourdes Carreras: ho gestiona Sant Domènec, per tant està dins les 
partides de Sant Domènec.

Joan Planas: Per tant, dins de la societat municipal no se’n troben?

Sr. Alcalde: les que es gestionen allà.

Lourdes Carreras: Les que es fan “in situ” al centre.

Joan Planas: si no ho tinc mal entès, la despesa que suposa posar 
gespa artificial al camp de futbol estava condicionada a la venta, 
per part de l’ajuntament, d’unes parcel·les. S’han venut aquestes 
parcel·les? En el cas de que no s’hagin venut, a que es deu aquest 
canvi? S’arreglarà l’entrada de Vilanova venint de Castelló direcció 

la carretera de Vila-sacra? (despesa també condicionada a la venta 
d’aquestes parcel·les)?

Sr. Alcalde-President: Encara no s’han venut. No ha canviat res. Està 
condicionat almenys a la venda d’una parcel.la. 

Respecte a l’entrada de Vilanova està a concurs.

Lourdes Carreras: A Vilanova vam esperar perquè estava condicionat 
a la venda de patrimoni però a mesura que s’han executat els 
ingressos de l’exercici i vist que teníem la partida i recursos propis 
per fer-ho no hem esperat. Sota Muralla també estava previst amb 
venda de patrimoni i també es podrà fer.

Les bases de contractació de l’Accés Sud de Vilanova estan en 
exposició pública i qualsevol empresa pot presentar ofertes fins 
el dia 27 d’aquest mes. De fet si no t’ha arribat avui t’arribarà la 
convocatòria a la mesa de contractació.

Joan Planas: Esteu obligats a posar-hi algú de l’oposició.

Sr. Alcalde-President: No. Però sempre ho fem.

Lourdes Carreras: Al carrer del Carme es va convidar a l’Enric Serra, 
tu vas estar a la mesa del concurs d’adjudicació de la Sala i ara també 
a la de l’accés Sud. 

Joan Planas: a què correspon el concepte indemnitzacions càrrecs 
electius 12.500 euros?

Lourdes Carreras: a nosaltres, els regidors. Hi ha una subvenció que 
cobreix el sou de l’Alcalde.

Joan Planas: hi votaré en contra, tot i que això no vol dir que estiguem 
en desacord amb la totalitat dels pressupostos.

No s’ha comptat per res amb independents de Vilanova per 
a l’elaboració dels pressupostos, com que el nostre vot no és 
imprescindible, podeu ignorar el grup que representa a més de la 
meitat del poble de Vilanova.

Es destinaran 2.500 euros per pagar el 50% del cost del transport 
escolar de Vilanova a Peralada, com ja hem comentat en altres 
ocasions , creiem que l’ajuntament se n’hauria de fer càrrec de la 
totalitat. En ocasions passades ens heu parlat de prioritats, i com ja 
vàrem comentar anteriorment, voldríem destacar que l’ajuntament 
es gastarà 9.000 euros en dinamització esportiva i juvenil. Nosaltres 
creiem que és més important pagar el 100% del transport escolar 
que no pas altres despeses com aquesta. 

Lourdes Carreras: En aquell moment els 2.500 euros cobrien el 50% 
del cost. Hem mantingut la partida. Han baixat el número de nens. 
Avui en dia el cost del 50% està al voltant dels 1.300 euros. Fins ara 
teníem un conveni amb el CCAE. S’està redactant un nou conveni. 
Amb aquests 2.500 es finançarà el 100 %, o sinó pràcticament el 
100%.

S’han de revisar els convenis.

Sr. Alcalde-President: la dinamització juvenil és per Peralada i 
Vilanova.

Joan Planas: celebrem que es passi a pagar gairebé la totalitat del 
transport escolar.

Lourdes Carreras: Els pares avancen els diners i CCAE a través de 
l’AMPA els hi retorna. Crec que el mecanisme és aquest però hauria 
de verificar-ho, no t’ho dic amb seguretat.

Joan Planas: ja sabem que no és culpa vostra que s’hagi de pagar 
el bus”.
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Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Abstencions: Cap

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA (Expdt. 91/2017).

Antecedents de fet:

1. En data 30 de maig de 2017 (RE núm. 1659/2017), el senyor FCA, 
en nom i representació de CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, 
va presentar el Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada i en va 
sol·licitar la seva aprovació.

2. En data 2 de juny de 2017, la Junta de Govern Local, vistos 
l’informe tècnic i jurídic, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial 
Urbanístic del Castell de Peralada del terme municipal de Peralada 
(Alt Empordà), d’acord amb una sèrie de consideracions.

3. L’expedient i la documentació que integra el PEU El Castell varen ser 
sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes, publicant-
se el corresponent anunci al BOP de Girona núm. 108 de 7 de juny 
de 2017, al web municipal www.peralada.org, al tauler d’anuncis 
municipal, a l’e-Tauler de la Seu Electrònica i al diari El Punt. Durant 
l’esmentat termini no es varen rebre al·legacions, tal i com consta al 
certificat de Secretaria de 14 de juliol de 2017.

4. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els 
informe als organismes competents, havent-se rebut tots. 

5. En dates 17 i 27 de novembre de 2017 (R/E núm. 3497/2017 i 
3611/2017), el promotor va presentar nova documentació del PEU el 
Castell per donar compliment a les exigències derivades dels informes 
sectorials.

6. En data 27 de novembre de 2017 els Serveis Tècnics municipals 
han informat en relació amb la nova documentació presentada 
pel promotor, els informes dels organismes competents rebuts 
i per a l’aprovació provisional, on es conclou que: En atenció a la 
documentació presentada s’estima procedent, des del punt de vista 
tècnic, l’aprovació provisional del Pla Especial del Castell de Peralada

Fonaments de dret:

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme (TRLU).

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (RLU).

• Arts. 22.2.c) i 21.j). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local (LBRL).

• Decret de l’Alcaldia núm. 160/2015, de 22 de juny de 2015, de 
delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

• El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. 6791 del 19 de 
gener de 2015). 

• Art. 8 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per a la 
realització d’activitats jurídico – administratives de competència local.

Proposta

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

Primer. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic del Castell 
de Peralada del terme municipal de Peralada (Alt Empordà).

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC.

Tercer. Aprovar la liquidació de la taxa administrativa per a la 
tramitació de l’expedient, per un import de 300,00 euros.

Quart. Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de l’anunci 
al BOP de Girona, per un import de 60,00 euros.

Cinquè. Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de l’anunci 
al el diari El Punt, per un import de 314,60 euros.

Sisè. Notificar individualment a les persones propietàries dels terrenys 
un cop el PEU El Castell hagi estat aprovat definitivament, si s’escau 
(art. 103.2.b) TRLU).

“Exposa el sr. Alcalde que es defineixen els sector son han d’anar 
ubicades les construccions i com queda definit tot l’entorn. La intenció 
del Grup Peralada és que el Pavelló es converteixi amb un edifici 
d’obra amb tots els serveis. Celebrem que hi hagi iniciatives”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL 
CEMENTIRI DE PERALADA (Expdt. 263/2011).

Antecedents:

1. Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26 d’octubre 
de 2011, va aprovar inicialment el projecte executiu i l’estudi bàsic 
de seguretat i salut de l’obra Ampliació del cementiri municipal, el 
pressupost d’execució per contracte de la qual, IVA inclòs, pujava 
250.794,42 euros (exp. núm. 263/2011).

2. Vist que per resolució de l’Alcaldia de 21 de febrer de 2012 es 
va aprovar definitivament el projecte executiu i l’estudi bàsic de 
seguretat i salut de l’obra Ampliació del cementiri municipal, el 
pressupost d’execució per contracte de la qual, IVA inclòs, pujava 
250.794,42 euros (exp. núm. 263/2011).

3. Vist que s’està tramitant la 2a modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Peralada per disposar d’una zona de Serveis 
Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas dins del sector 
annex al cementiri, l’aprovació inicial de la qual va ser per acord del 
Ple adoptat en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, i cop fet tot 
el procediment previst a la normativa, el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió extraordinària del dia 1 de març de 2017 va acordar aprovar-lo 
provisionalment (exp. núm. 188/2015). 

4. Pel que fa als tràmits de la 2a modificació del POUM de Peralada, 
vist l’informe favorable de data 2 d’agost de 2016 emès per la 
Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona 
i Girona del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
vist l’informe complementari emès pel mateix organisme en data 24 
de maig de 2017 on consta que:

[...] la instal·lació de uns dipòsits de gas soterrats i està 
CONDICIONADA a què sigui coherent amb l’ampliació del cementiri 
que teniu prevista per tal que, en el moment que s’executi l’ampliació 
del cementiri, es compleixin els requisits que s’estableixen al Decret 
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria.

Segons s’estableix a l’article 41.1, d’aquesta normativa, l’ampliació de 
cementiris està subjecte als mateixos requisits d’emplaçament exigits 
per a les noves construccions. I segons l’article 39.1, a l’entorn del sòl 
destinat a la construcció del nou cementiri s’ha d’establir una zona de 
protecció de 25 metres d’amplada que, cas que existeixi planejament, 
ha d’estar qualificada com a zona d’emplaçament de nou cementiri. 
Aquesta zona ha d’estar enjardinada i, en tot cas, lliure de tota 
mena de construcció. No es necessari l’enjardinament quan l’entorn 
natural del cementiri no ho requereixi. I a l’article 39.2. s’estableix 
que a partir d’aquesta primera zona de protecció se n’ha d’establir 
una segona de 225 m d’amplada, en la qual únicament es poden 
autoritzar: instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per 
a la infraestructura urbanística i d’equipament comunitaris, habitatges 
unifamiliars, explotacions agropecuàries. I en el cas d’ampliacions, tal 
com s’estableix a l’article 41.1, a partir de 50 metres del cementiri, es 
poden permetre, també, habitatges plurifamiliars. [...]

5. Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió d’1 
de juny de 2017 va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació definitiva 
de la 2a modificació del POUM de Peralada fins que es presentés un 
text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal eliminar la clau de centres públics, E1, limitant els usos a la 
protecció o ampliació del cementiri i a la instal·lació de serveis tècnics 
soterrats, en tant no es considerarien construccions i sempre que es 
situïn sota rasant, d’acord amb l’informe de la Secretaria de Salut 
Pública, de 24 de maig de 2017.[...]

6. Atès que continua sent voluntat de l’Ajuntament de Peralada 
disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns 
dipòsits de gas dins del sector annex al cementiri municipal que 
garanteixin el subministrament amb les millors condicions, i a la 
vegada poder desmantellar l’actual instal·lació a la urbanització 
Peralada Residencial.

7. Vist que en data 30 de novembre de 2017 s’emet l’informe jurídic.

Fonaments de dret:

• Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Policia Sanitària Mortuòria.

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme,TRLUC, modificat per la llei 3/2012, de 
22 de febrer. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ROAS. 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

• POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el 
27/11/2014 i publicat al DOGC de 19/1/2015. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP).

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

D’acord amb l’article 93 de la LPACAP sobre el Desistiment per part 
de l’Administració, En els procediments iniciats d’ofici, l’Administració 
pot desistir, motivadament, en els supòsits i amb els requisits 
previstos a les lleis.z

L’article 35.1.g de la mateixa llei estableix que han de ser motivats, 
amb referència succinta de fets i fonaments de dret:(...) Els actes que 
acordin la terminació del procediment per la impossibilitat material 
de continuar-lo per causes sobrevingudes, així com els que acordin 
el desistiment per l’Administració en procediments iniciats d’ofici.

Proposta:

De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS:
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Primer. Desistir del procediment d’aprovació del projecte executiu i 
l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra Ampliació del cementiri 
municipal, el pressupost d’execució per contracte de la qual, IVA 
inclòs, ascendia a 250.794,42 euros, iniciat mitjançant acord de Ple 
de data 26 d’octubre de 2011.

Segon. Fer pública aquest acord amb la inserció d’un anunci al tauler 
d’anuncis, a l’e-tauler i al BOP de Girona.

Tercer. Notificar aquest acord a la Subdirecció General de Coordinació 
de la Salut Pública a Barcelona i Girona del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.

“La regidora sra. Maria José Romero exposa que es desisteix de 
l’obra d’ampliació del cementiri municipal atès que el passat 27 de 
novembre de 2017 va acabar el plaç d’exposició pública dels nínxols 
abandonats i/o en mal estat, sense que s’hagin produït al·legacions. 
L’ajuntament té prevista la rehabilitació del cementiri. 

Manifesta el sr. Alcalde que es preveu, en diferents fases fer diverses 
modificacions com treure nínxols, assentar-los i netejar-los, ampliar 
l’ossera i posar columbaris.

Amb aquestes modificacions tenim cementiri per anys i per tant 
queda en suspès fer l’ampliació del cementiri”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.42 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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CARTELLS
D’ARTISTES
A LA FESTA
DE LA VEREMA
DE PERALADA

Avui voldria mostrar un aspecte artístic probable-
ment no suficientment valorat: Es tracta de la publi-
citat amb la qual es donava difusió a l’esdeveniment. 
Com sol ser habitual en aquests casos es procedia a 
preparar un cartell per publicar als mitjans de comu-
nicació comarcals i provincials, així com en el corres-
ponent programa. Ha estat gràcies a aquests darrers 
que s’han pogut aportar els cartells de les diferents 
mostres que il·lustren el present article.

Dels 12 exemplars, el primer el va dissenyar Marià 
Baig (2)  i la resta Martínez Lozano. 

El cartell de Baig presenta en primer terme uns vere-
madors de figures allargassades i esquemàtiques, les 
quals s’havia vist obligat a simplificar degut a la lesió 
de màcula que patia; al fons les torres del Castell, la 
icona per excel·lència de la vila i de la Festa.

L’any següent, el 1962, pren el relleu Martínez Lozano, 
qui inicialment utilitza com a element iconogràfic el 
penjoll de raïms i dues copes, una per cava i l’altra pel 
vi; aviat hi suma les torres del Castell i, més endavant, 
algun element folklòric o alguna representació a ma-
nera de bodegó, en algun cas amb la incorporació de 
collage i, fins i tot, introdueix alguna escena marinera. 
Això sí, sempre amb el raïm o el vi com a fil conductor. 

De tots és coneguda la importància 
que va tenir la Festa de la Verema
de Peralada a la dècada dels 60 i 70; 
una celebració que seria l’embrió
de la futura festa vinícola comarcal
represa l’any 1986, la qual amb
el nom de “Mostra del Vi” ja ens
ha proporcionat 34 edicions . 

INÉS PADROSA GORGOT / ARXIVERA DE PALACI

(1) En el quadre adjunt es pot veure una síntesi històrica.

(2) Les activitats, l’obra de Marià Baig i, en concret, aquest cartell ja van ser contemplats en el catàleg de l’exposició comissariada per Inés Padrosa Gorgot,
Baig, una singular pluralitat,  Figueres: Ajuntament, Museu de l’Empordà, 2006, 294 pàgs. i reproducció del cartell a la pàg. 86.

(1)

Cartell Festa de la Verema 1962, Josep Martínez Lozano

CARTELLS D’ARTISTES A LA FESTA DE LA VEREMA DE PERALADA
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Fill d’Emili Baig Moncanut, oficial del jutjat, natural de Fi-
gueres i d’Emília Minobis Joana, natural de Capmany. Va 
ser alumne del mestre Joan Núñez a l’Escola d’Arts i Oficis, 
coincidint a les classes de dibuix amb Salvador Dalí i Ra-
mon Reig. 

Va exposar caricatures a Barcelona, Lleida i Figueres. S’ini-
cià en el camp de la caricatura, en el qual destacà i col·laborà 
en diverses revistes. Va fer la primera exposició de gouaches 
a les Galeries Laietanes de Barcelona.

L’any 1926 va començar a pintar, però va incorporar-se 
com a funcionari, oficial major, a l’ajuntament de Figueres 
(1930) càrrec que va mantenir fins a 1970. Baig és un artis-
ta polifacètic que conrea diverses disciplines, anomenades 
“arts menors” com el disseny de capçaleres, el publicitari, el 
de cartells o les cobertes de llibres. En alguns signa amb el 
pseudònim de Kukut. L’estil d’aquests anys consistia en re-
flectir la realitat amb minuciositat.

L’any 1946 va patir una perforació de màcula, que li va supo-
sar la pèrdua de la visió i un gran canvi en la seva vida i en 
el seu estil pictòric, adoptant a un estil més lliure. A partir 
d’aquí, una depressió que el va portar a destruir  part de la 
seva obra, desesperança i l’inici d’una lluita que, amb esforç 
sobrenatural, el portà altre cop al món de l’art i a ocupar 
el lloc que mereixia. Amb els anys va iniciar una nova eta-
pa (1953), ara pintant figures allargades de to cubista, amb 
sèries dedicades a gitanos, pallassos o bruixes. A causa de la 
lesió ocular va haver de treballar amb lupa i es va organit-
zar la paleta de colors seguint sempre el mateix ordre. En els 
darrers anys fou força productiu encara que la seva obra no 
ha estat gaire difosa.

Va prendre part a les exposicions de Primavera, a Barcelona 
(1934, 1935 i 1936). Va participar en exposicions col·lectives a 
altres indrets de la península i a França, en els quals va acon-
seguir diferents premis. Va exposar a la Sala Rovira (1944).

L’any 1976, coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu, 
el Museu de l’Empordà va organitzar una exposició de la 
seva obra. L’any 2006, l’Ajuntament de Figueres va dedicar 
diferents actes per commemorar el centenari del naixement, 
encarregant el comissariat dels actes anuals a Inés Padrosa, 
essent l’acte principal l’exposició Baig, una singular plurali-
tat, la qual va disposar decatàleg.

BIOGRAFIA DELS DOS ARTISTES QUE REALITZAREN
CARTELLS PER A LA “FESTA DE LA VEREMA”,

EXTRETES DEL DICCIONARI BIOGRÀFIC DE L’ALT EMPORDÀ 
D’INÉS PADROSA (2009).

Marià BAIG MINOBIS
Figueres, 3.I.1906-Id., 1991
Funcionari, pintor

Cartell Festa de la Verema 1961, Marià Baig Minobis

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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Fill de Santos Martínez i de Pilar Lozano. Es va casar amb 
Carme Bartolomé Muntaner, natural de Bellmunt, i el ma-
trimoni va tenir una filla, Carme. 

Conegut popularment amb el nom de Pepe. Va estudiar a 
l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona (1937), on va aprendre 
a dibuixar amb el professor Domènech Soler (1871-1952), de 
Sabadell, i després amb Ramon Sanvicens (1917-1987), i Joa-
quim Terruella (1891-1957).

Després de la guerra civil, va fer el servei militar a Figueres 
on tindria lloc la primera exposició a les Galeries Fortunet 
(1946). En aquest període inicia amistat amb Ramon Reig, 
Manuel Brunet i Josep M. Fortunet, i estableix contacte 
amb Llançà.

L’any 1951 viatja a Venècia, gràcies a una beca de la Dipu-
tació de Girona, experiència que li va servir per enriquir-se 
pictòricament i personalment. A la tornada, va exposar a la 
Sala Gaspar (Barcelona), on es va poder veure el resultat de 
l’experiència veneciana. Seguidament exposà per primera 
vegada a Madrid i va obrir estudi a Montblanc (Tarragona) 
i Llançà, on va fundar l’Escola d’Arts i Oficis. La relació amb 
Llançà va culminar l’any 1989 quan es va fundar el Museu 
de l’Aquarel·la Martínez Lozano, el primer museu d’aques-
ta disciplina d’Espanya, i la Fundació (1992), a la qual el 
biografiat va cedir més de cent quadres de diferents aqua-
rel·listes europeus. L’any 2001 amb motiu del trasllat del 
Museu a unes noves instal·lacions municipals va fer una 
segona donació.

L’any 1965 es va establir amb la seva família a Terrassa, i 
al llarg dels anys va alternar i mantenir el contacte entre 
Llançà, Terrassa, Montblanc i viatges a l’estranger. 

Persona molt activa, ha organitzat cursos, ha mantingut 
contacte amb els alumnes els quals es consideren deixebles 
seus. En un altre ordre, ha estat organitzador dels Simpo-
siums nacionals d’Aquarel·la, celebrats arreu d’Espanya a 
partir de 1991.

Al llarg de la seva trajectòria va rebre diverses distincions 
i homenatges, nomenat membre de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi (2004). Va rebre la Medalla d’or de 
l’Agrupació d’Aquarel·listes de Girona i Catalunya. Va ser 
nomenat Fill Adoptiu de les tres poblacions amb les quals 
va mantenir vincles: Llançà, Terrassa i Montblanc.

Per homenatjar el seu record a Llançà s’han establert els 
Premis Internacionals d’Aquarel·la Martínez Lozano. 

Josep MARTÍNEZ LOZANO 
Barcelona, 23.III.1923-Llançà, 6.VI.2006
Pintor 

Cartell Festa de la Verema 1965, Josep Martínez Lozano

CARTELLS D’ARTISTES A LA FESTA DE LA VEREMA DE PERALADA
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Miquel Mateu inicia l’elaboració de vins l’any 1927 i, a la dè-
cada dels 30, construeix una part de les caves en els soterra-
nis del convent del Carme. 

Al cap dels anys d’haver iniciat la indústria vinícola, Miquel 
Mateu va instaurar una festa relacionada amb aquest món 
i la seva gent: la “Festa de la Verema”. Modesto Domínguez, 
enginyer agrònom que treballava per a Mateu en les explo-
tacions agrícoles peraladenques, va tenir molt a veure amb 
l’esdeveniment, així com en la lluita per aconseguir la creació 
de la  Denominació d’Orígen Empordà Costa Brava  per tal de 
cohesionar iniciatives i impulsar els vins de l’Empordà. 

La primera Festa de la Verema va tenir lloc l’any 1961; hi par-
ticiparen la Bodega Cooperativa d’Espolla; la d’El Parral de 
Capmany; la Ricardell de Pont de Molins, la de Palau-saver-
dera, la de Mollet de Peralada; La Bodega de Roses; l’Alt 
Empordà de Vilajuïga i Cavas del Ampurdán. La celebració 
va consistir en l’extracció del primer most, una ofrena de 
productes de la vinya a la Verge del Carme i les actuacions 
d’esbarts  dansaires de Figueres, del cor d’Espolla “Amics del 
Cant” i una audició de sardanes. 

A la segona festa s’hi sumaren les de Pau, Rabós, Vilamanis-
cle, i va incloure  una exposició de vins de les cooperatives i 
de cellers particulars com Vilá de Vilafant, l’Explotació Agrí-
cola Terradas de Pont de Molins, Rocaberdi de Capmany, 
Oliveda de Capmany i Orosol de Llançà.

La darrera festa a la que assistí Miquel Mateu va ser l’any 
1972. La celebració tan sols el sobreviuria dos anys més.

Aquesta celebració va potenciar: la col·laboració de les coo-
peratives i els vins de la comarca,  i va esdevenir un punt de 
trobada per tots els empordanesos en una època de migrades 
diversions.

[Escrit de Josep Ma. Elorduy].
Ampurdán, 1960.X.19

¿No sería posible en nuestra comarca la organiza-
ción de una fiesta dedicada a la viña y al vino? 

Si en otras regiones y comarcas se ha logrado la 
organización de dicha fiesta, no cabe duda, la co-
marca ampurdanesa, de un rancio y prestigioso 
abolengo vitivinícola, también podría ir a la cele-
bración de una fiesta de dicha índole [...] bastaría 
para ello, aglutinar a una serie de importantes Coo-
perativas e industriales vinateros de la comarca [...]

Se trataría luego de dar a la misma el marco ade-
cuado, pero es que creemos que en nuestra co-
marca tampoco ello sería difícil. Sin pararnos en 
largas consideraciones, bien puede decirse que 
existe uno especialísimo y de gran atractivo como 
es la villa condal de Perelada y concretamente el 
Castillo-Palacio, en el cual se cobijan las Cavas del 
Ampurdán de gran solera y prestigio y en la que de 
años se crían caldos de notabilísima calidad y, es-
pecialmente, el champán que ostentando el nom-
bre de la comarca, ha logrado merecer un extraor-
dinario prestigio no sólo en el mercado nacional 
sino en muchos del extranjero. Y si nos atrevemos 
a dar esta sugerencia, es fiando además en la bon-
dad y caballerosidad del propietario de tan seño-
rial mansión, don Miguel Mateu y Pla, tan vincula-
do y amante de nuestra comarca y gran mecenas 
de la misma, el cual nunca ha sabido regatear su 
preciada colaboración, en todo cuanto pueda re-
dundar en beneficio del prestigio y beneficio de 
las tierras ampurdanesas.

(3) Padrosa Gorgot, Inés, Peralada. Diputació de Girona (2015). Capítol 29. 

(3) PRELUDI DE LA FESTALA FESTA DE LA VEREMA 
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ESCOLA RAMON MUNTANER

CICLE
INFANTIL
L’assemblea és una reunió que fem un cop per trimestre 
a la sala de psicomotricitat amb els alumnes d’infantil. 
Uns representats de cada classe són els que ens infor-
men d’alguns problemes que han anat sorgint ja sigui a 
la mateixa classe, o al pati, i els exposem. 

En primer lloc, plantegem el problema o tema que ens 
preocupa i a continuació, els mateixos nens i nenes 
aporten possibles propostes, i finalment, es prenen unes 
decisions que després, entre tots, haurem de complir. 

Es tracten de temes  molt senzills, com per exemple, s’ha 
trencat un titella de classe, hi ha papers pel terra del 
pati, a quins jocs podem jugar si no tenim joguines....

Aquest treball es va iniciar el curs passat, i té l’objectiu 
de buscar un espai on l’alumnat pugui expressar-se lliu-
rement seguint unes normes establertes. 
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CICLE
INICIAL
RACONS DE LLENGUA A 1r
Els nens i nenes de la classe dels dofins, de 1r, fem racons 
de llengua cada divendres a la tarda. Cada taula fa una 
activitat diferent i cada setmana anem canviant. Amb els 
racons aprenem a llegir i a escriure de manera divertida, 
a partir de jocs.

Per exemple, ara estem aprenent a escriure frases tant en 
castellà com en català. Per això, tenim un racó amb daus, 
que tirem de manera ordenada i ens surten frases boges 
que després escrivim. A una nena li va sortir, per exem-
ple, que una gallina llesta cuinava la sopa a la dutxa. En 
un altre racó, construïm frases en castellà de manera es-
tructurada i, en un altre, busquem la paraula intrusa en 
diferents frases. 

També practiquem la lectura. Tenim unes targetes amb 
descripcions de diferents monstres, n’agafem una, la lle-
gim i dibuixem el monstre tal com ens va indicant. 

I finalment, tenim un racó de traç per practicar la lletra lligada. 

ÚS DE LES TABLETS A 2n
Els alumnes de segon, com tots els nens i nenes de l’esco-
la, ens hem iniciat amb l’aprenentatge de les tablets . Ens 
han vingut a ensenyar com les podem utilitzar com una 
eina més d’aprenentatge. 

Ens ha agradat molt, perquè podem aprendre amb més 
facilitat i sembla un joc. 

Hem vist coses que no sabíem  i que en un moment s’aprèn. 

Nosaltres dominem molt aquestes eines i ens és més fàcil 
el seu ús. 

Ens agradaria utilitzar-les, en un futur, una mica més, per 
aprendre i descobrir coses noves. 
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ESCOLA RAMON MUNTANER

CICLE
MITJÀ
EL PARC APADRINAT DE CICLE MITJÀ!
El nostre parc apadrinat està partit en dos parts, separades 
per una petita carretera. Les dos zones estan formades per 
gespa i rodejades de vegetació. 

Per una banda, ens trobem la zona d’esbarjo on podem 
trobar tobogans, gronxadors, un sorral, balancins, zona 
per jugar a la petanca, una xarxa que t’hi pots penjar o fer 
servir com a porteria, una font, papereres, bancs i taules de 
pícnic on pots seure per descansar o menjar alguna cosa. 
Principalment, és la zona de jocs infantils. 

A l’altra banda de la carretera, trobem la zona esportiva 
amb les màquines per poder fer exercici físic. Els aparells 
que hi ha ajuden a treballar tot el cos i són fàcils d’utilitzar.

El dijous gras 3r i 4t vam anar-hi. Quan vam arribar al parc 
vam esmorzar. Seguidament, vam poder jugar una estona. 
Després, vam fer una activitat en grups, que consistia en 
observar tot el material que hi ha al parc. En una fitxa vam 
apuntar si els aparells funcionaven o si calia canviar-los o 
arreglar-los. Quan vam acabar vam marxar cap a l’ escola.

CICLE
SUPERIOR
ENTREVISTA A JOAN PADERN
El passat 11 de desembre, els alumnes de cinquè vàrem 
fer una entrevista a en Joan Padern, pare de l’Emma de 
la nostra classe,  perquè sabem que la colla gegantera 
de Peralada té una nova geganta, “Na Mercadera” i en 
Joan li va escriure una cançó i en volíem saber detalls.

Així doncs, aquesta és l’entrevista que li vàrem fer els 
de cinquè:

Com et vares iniciar en el món de la música? (Jan)
Amb 7 anys vaig començar a anar a la “Flauta màgica”, una 
escola de música de Figueres.

Quan de temps fa que t’has aficionat a la música? (Maria)
A partir dels 24 anys

Joan, per què vas compondre la teva cançó de la Merca-
dera? I quan la vares compondre? (Nina)
La vaig compondre fa uns tretze o catorze anys. Ho vaig 
fer perquè recordessin l’heroïna de Peralada.

Toques algun instrument? És difícil tocar? (Clara)
Sí, toco la guitarra i la gralla. Per a mi és molt més difícil 
la gralla.

I en toques algun altre? On has après a tocar-lo? (Sergi)
Toco la gralla. He après a tocar-la a la colla gegantera.

A continuació ens agradaria saber si t’ha costat escriure 
la lletra de la cançó. (Berta)
Em va costar una mica.

T’ha costat crear la música o ritme? Quant vares tardar a 
compondre-la? (Ànnia)
Les dues primeres estrofes vaig tardar quatre o cinc me-
sos i al cap d’uns anys, ara que la colla gegantera té “Na 
Mercadera”, l’he acabada.

La vares compondre tu sol o et varen ajudar? (Kyra)
La vaig compondre jo sol.

El ritme de la cançó està compost per ser tocada només a 
gralla o amb altres instruments? (Jana F.)
Amb qualsevol instrument.
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Quin tipus de cançó és?
És una cançó tradicional catalana amb el ritme de la “tarantel·la”.

Estàs content amb la teva cançó?
Sí, estic molt content.

Has creat aquesta cançó per fer-li un homenatge a la colla gegante-
ra o a “Na Mercadera”? (Emma)
Per a “Na Mercadera”.

Estàs content amb la teva cançó? (Xènia)
Sí, molt.

Has composat alguna altra cançó? (Laia L)
Sí, quatre o cinc amb estils diferents.

T’agradaria composar alguna altra cançó pels gegants? (Laia A.)
Sí, però no és fàcil.

Has tocat en algun grup? (Arnau)
No, en cap.

T’agradaria ser músic professional? (Jana M.)
No m’hi veig.

Quant temps fa que estàs a la colla gegantera? (Marina)
Fa dos anys.

La teva feina està relacionada amb el món de la música? (Pere)
No, ni la feina ni els estudis . El món de la música és per afició. 

Moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista, ha estat molt 
interessant i has estat molt amable. (Júlia)

En Joan Padern ens va ensenyar la lletra de la cançó que havia 
composat i també la vàrem cantar. Va ser molt divertit!!! Així la 
podrem cantar quan surti la colla gegantera amb “Na Mercadera” 
pels carrers de Peralada.

NA MERCADERA 

Heus aquí una història real

d’una veïna de Peralada,

el seu nom Na Mercadera

com es coneix a la vila comtal.

L’enemic era el francès

que assetjava a la vila,

la penúria i la fam

la patia la família.

Fora vila aconseguí

aliment per subsistir,

mentrestant a l’hort trobà

un llancer no català.

Amb valor i valentia

atacava l’heroïna,

derrotant al cavaller

aquest en fou presoner.

El cronista Muntaner

escrigué aquesta història,

no en volgué deixar detalls

pels annals de la memòria.

Joan Padern 
Peralada
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CLUB DE
BÀSQUET ALBERA
PERALADA
La temporada 17/18 està sent un any ple d’emocions al 
Club Bàsquet Albera-Peralada.

Aquesta temporada el club disposa de tres equips. L’Es-
cola de Bàsquet és l’equip més petit, que disputa la 
CEBA, una petita competició a Figueres, i també les tro-
bades de bàsquet que organitzen els diferents clubs de 
la comarca. 

El primer equip federat és el Pre-Mini Mixt, que tot i la 
dificultat de la transició de l’escola a un equip que juga 
federativament, està realitzant una gran temporada, su-
perant objectius i expectatives partit a partit. 

Finalment tenim el Mini Mixt, un equip que ha fet his-
tòria, classificant-se per primera vegada en el grup de 
líders de la segona fase, jugant amb els millors equips 
de la seva lliga. 

Del 2014 fins a aquest moment, el club ha estat en cons-
tant evolució, amb grans plans de futur i amb la intenció 
d’incrementar el nombre d’equips federats, però sem-
pre seguint sempre els valors i els conceptes que repre-
senten el club.



93ÀREA D’ESPORTS

CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
Després del bon temps, i amb l’entrada de la tardor, les acti-
vitats organitzades pel CEP disminueixen, tot i així aquests 
mesos de tardor-hivern hem tingut un parell de sortidetes 
ben xules!

A principis d’octubre, sortida per valents i valentes al Pedra-
forca, amb nit a refugi inclosa! Una ruta de les més exigents i 
boniques que hem fet fins ara, que ens va deixar amb moltes 
més ganes de muntanya. 

A finals de mes, i com cada any, vam col·laborar amb l’Ajun-
tament i altres entitats del poble per tal de fer la II Castanya-
da Popular del poble, on grans i petits van gaudir, no només 
de castanyes, sinó també d’inflables i jocs de cucanya. 

El 19 de novembre, ens vam aventurar cap a la Garrotxa, destí 
obligatori durant la tardor, per fer la Ruta de les tres colades, 
travessant bosc i rius ens ho vam passar d’allò més bé!

Vam finalitzar el 2017, com ja és tradició, anant a buscar el 
Tió del poble amb l’ajuda dels més petits que amb moltís-
sima il·lusió el van trobar a tocar de l’Ajuntament! Sembla 
que ja comença a conèixer el poble i no l’hem d’anar a bus-
car tant lluny. 

Continuem aquest 2018 amb noves propostes, amb molta 
il·lusió i amb moltíssimes ganes de continuar gaudint de la 
natura amb vosaltres! 

CLUB DE FUTBOL
PERALADA
14è TORNEIG FUTBOL ALEVÍ “VILA DE PERALADA”

Us presentem la portada del llibret de la catorzena 
edició del Torneig “Vila de Peralada” de futbol aleví 
que tindrà lloc a les instal·lacions municipals els dies 
30 i 31 de març i 1 d’abril d’enguany.

Catorze anys seguits que els membres del CF Perala-
da juntament amb la col·laboració desinteressada de 
voluntaris ens ajuden a poder organitzar uns dels tor-
nejos més privilegiats de futbol d’aquesta categoria 
arreu d’Europa.

Aquest any ens visiten el FC Barcelona, Real Madrid, 
Villareal CF, Inter Mexico (Mèxic), De Anza Force 
(EUA), Cornellà CD, UE Llagostera i CF Peralada.

El valor afegit del nostre club són les persones. Indife-
rentment la categoria que milita el primer equip del 
CF Peralada, - ja sigui a Primera Catalana o a Tercera 
Divisió o actualment aquesta temporada a Segona Di-
visió B -, juntament amb el futbol base, fan que els vo-
luntaris siguin imprescindibles, gràcies a ells podem 
tirar endavant grans projectes, com ara aquesta nova 
edició del torneig.

Durant aquests tres dies les persones que estarem allà 
no ens serà fàcil combinar el voluntariat amb la vida 
familiar, però el nostre objectiu és que el poble de Pe-
ralada es benefici d’aquest esdeveniment. 

US HI ESPEREM!!!
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CLUB PATÍ
SPORT EMPORDÀ 
PERALADA
Des de la darrera publicació, el club ha anat intensificant 
les seves activitats. El passat 23 de desembre vam celebrar 
les festes de Nadal amb una exhibició de coreografies dels 
diferents grups, l’Amic Invisible i un apetitiu per a tots els 
assistents.

L’any 2018 ha començat amb bon ritme i el dissabte dia 3 
de febrer el nostre Club ha organitzat el Campionat Terri-
torial de Figures Obligatòries i també la 1a Convocatòria 
d’Iniciació D on hi participaren prop del centenar de pati-
nadors vinguts de les diferents comarques gironines.

Properament el Club organitzarà també el Trofeu Comar-
cal de Patinatge (els dies 14 i 15 d’abril) en col·laboració 
amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, i els propers 2 i 
3 de juny el Campionat Preliminar de la Federació Cata-
lana de Patinatge de la Territorial de Girona.

Els nostres patinadors s’estan preparant amb moltes ga-
nes per a poder-nos oferir un gran espectacle el proper 12 
de Maig en el Festival del Club al qual hi esteu tots convi-
dats! Us  hi esperem!

I ja sabeu que si voleu conèixer-nos ens trobareu al Pave-
lló Poliesportiu Municipal els dies d’entrenament!!

PERALADA  ESPORTS
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CLUB
D’ESCACS
EMPORDÀ
PERALADA
Un cop més els nens i nenes del Club d’Escacs Alt Empor-
dà han assolit nombrosos èxits aquests darrers mesos. 
Des del subcampionat de Catalunya sub-12 per equips a 
ritme ràpid, passant pel tercer lloc al mateix campionat 
a categoria sub-8 (equip format íntegrament per alum-
nes de l’escola Ramon Muntaner del nostre municipi), 
els múltiples podis al Campionat Gironí d’edats (Gui-
llem Campos, campió sub-10, el local Arnau Vives sub-
campió sub-10 i David Acevedo campió sub-12 i Marc 
Güell i Juan Alber Garcia, tercers en categoria sub-8  i 
sub-12 respectivament) o la victòria del nostre David 
Nuñez al tradicional Torneig d’escacs de Nadal Ciutat 
de Figueres, fins al més recent tercer lloc a la Lliga de 
Promoció sub-12 de Girona.

Pel que fa a les activitats organitzades pel club a Perala-
da, hem de comptar la col·laboració a la organització de 
las Quines de Peralada 2017-2018 i la primera ronda de 
la Lliga de Promoció sub-12 d’escacs de Girona, on es van 
trobar més de 70 jugadors federats de menys de 12 anys, 
i el torneig de patufets per no federats i menors de 7 anys 
que vam fer paral·lelament.

Els nostres petits escaquistes treballen intensament amb 
els seus Mestres Internacionals, René i Julio Alonso, per 
preparar els propers tornejos  en que participaran d’aquí 
a final de temporada. Esperem que tinguin molts d’èxits i 
us ho puguem explicar en el següent butlletí.

Si esteu interessats en formar part del nostre club, podeu 
enviar-nos un e-mail a: escacsaltemporda@gmail.com 
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CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

REGISTRE CIVIL
972 538 006

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

Servei d’Aigua i Clavegaram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA  /  972 454 610
URGÈNCIES  /   902 136 013

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

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

SERVEI MÈDICS
CAP ALBERA SALUT  /   972 538 587

HOSPITAL DE FIGUERES  /  972 501 400

SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES  /  061

FARMÀCIA CARME LLANTA
972 538 252  /  616 176 930 (URGÈNCIES)

EMERGÈNCIES
VIGILANTS MUNICIPALS DE PERALADA
609 715 108

CENTRE D’EMERGÈNCIES
DE CATALUNYA

112
INFORMACIÓ CIUTADANA  /  012

SERVEIS SOCIALS
ALT EMPORDÀ

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

Des de l’Àrea de Benestar Social recordem que l’Ajun-
tament de Peralada té a disposició, de tothom que ho 
desitgi, un treballador social i un educador social. 
Servei depenent de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les visites 
s’atendran prèvia cita.

INFORMACIÓ
TELEFONS

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA
Àrees d’Alcaldia, Esports, Governació, Urbanisme, 

Comunicació, Serveis i Règim Intern.

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

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE
Àrees d’Hisenda, Patrimoni i                                            

Regidoria de Vilanova de la Muga
hores convingudes

699 568 772  /  vilanova@peralada.cat
hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA 
Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.

hores convingudes

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

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA 
Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació

hores convingudes

622 360 065  /  regidoria.promocio@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

De dilluns a divendres de 9h a 14h

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna

secretaria@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

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

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h

Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat

Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a Tinent d’Alcalde 
Àrees de Cultura i Ensenyament.

hores convingudes

669 811 477  /  cultura@peralada.cat

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE 
Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Ext. 20 .... Població i Registre Civil
Ext. 21 .... Alcaldia i secretaria
Ext. 30 .... Medi Ambient, urbanisme i activitats

Ext. 27 .... Comptabilitat
Ext. 28 .... Recaptació

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
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NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PERALADA
Maria Argeles Mallart (23/11/2017)

Ricardo Ejarque Mateu (8/12/2017)

Pau Pujol Esparch (8/12/2017)

Esther Hielo Montaner (8/01/2018)

VILANOVA DE LA MUGA
Pere Suñer Colom (5/12/2017)Isabel Costey Maset (12/01/2018)

Rosa Canela Esteve (16/01/2018)

Pere Callis Gusó (23/02/2018)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

SOCIETAT
DEL 15 D’OCTUBRE AL 28 DE FEBRER DE 2018

VICTÒRIA TODA POU 
15/01/2018
Vilanova de la Muga

AINA TABOAS CUADRAT 
2/11/2017  ·  Peralada

TESS GALÍ RECEVEUR
20/12/2017 ·  Peralada

ALBA POUS FERRÀ
6/12/2017  ·  Peralada

JAN ARMANS OLIVER 
2/01/2018  ·  Peralada

Fe d’errades. 

Joan Planas Portell – i no Planes Portel – 
són els cognoms correctes del contraient 

del dia 14/10/2017 que s’indicava en 
l’apartat Societat de l’edició 57 del 

Butlletí Municipal.
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA amb el suport de
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