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Apreciats veïnes i veïns,

En aquests durs moments que estem vi-
vint i davant la incertesa del desenvolu-
pament de la pandèmia, que ens ha obli-
gat a canviar les nostres rutines i prendre 
les mesures que les autoritats sanitàries 
han decretat, i també han alterat el calen-
dari festiu, anul·lant els actes previstos 
per aquests mesos: Cavallada, Processó 
dels Dolors, presentacions, inaugura-
cions i exposicions del Centre de Turisme 
Cultural Sant Domènec, com també la 
Festa de Pasqüetes 2020 de la qual s’in-
formava normalment en aquest Butlletí 
de primavera.

És un orgull per al municipi que els vi-
latans estigueu responent de manera 
exemplar a totes aquelles indicacions 
que ens arriben. Estic del tot convençut 
que amb els esforços de tothom ens en 
sortirem ben aviat. Vull aprofitar per 
agrair la dedicació del comerç de proxi-
mitat del municipi com també de la xar-
xa de voluntariat que aquestes setmanes 
ha dut a terme una tasca inestimable per 
ajudar els nostres conciutadans.

La germanor que es viu en els pobles ens 
fa més forts davant les adversitats. Nova-
ment a tothom moltes gràcies per la vos-
tra col·laboració.

També tenim bones notícies per comu-
nicar-vos: després de molts anys d’espe-
ra i d’una gran feina col·lectiva tindrem  
un institut d’ESO a Peralada. La previsió 
és que aquest mateix any, curs 2020-
21, s’iniciïn les classes i gradualment 
vagi creixent fins completar els 4 cursos 
d’ESO. La ubicació serà en el lloc de les 
antigues escoles on ara hi tenim l’Espai 
Jove, Correus i entitats. Aprofito aques-
ta tribuna per agrair als que ho han fet 
possible, pares, mares, AMPAs, regidors, 
alcaldes d’altres municipis que ens han 
donat suport, que al llarg dels més de 10 
anys han estat treballant perquè acabés 
en una realitat que molts veien impossi-
ble. En especial vull recordar els regidors 
d’Ensenyament del nostre Ajuntament 
que des del 2007 han estat al capdavant 
de l’àrea: en Xavier Pérez, regidor durant 
8 anys, que va iniciar i crear el projecte 
posant de manifest la seva viabilitat i de-
fensant-la, aferrissadament, davant els 
responsables del Departament d’Ensen-
yament de manera incansable; no vam 
tenir èxit però les bases estaven posades. 
La feina la va continuar la Rosa Cortada, 
actual regidora, que després de diverses 
desil·lusions, doncs fa 3 anys ens van dir 

que no seria possible, ens hem trobat que 
aquest any s’han donat les condicions 
òptimes perquè es pogués culminar amb 
èxit i ens han confirmat que aquest pro-
per curs disposarem d’ensenyament se-
cundari a Peralada.

Agraïm també els responsables dels SSTT 
d’Ensenyament per apostar pel projec-
te que serà molt bo per Peralada i per la 
comarca, però per sobre de tot serà una 
aposta per la millora de la qualitat educa-
tiva. Podem felicitar-nos tots plegats.

Queda molta feina per fer, canvis d’es-
pais i reubicació de serveis: Espai Jove, 
Correus, Entitats, canvis de planejament 
urbanístic, canvis d’usos, obres, tràmits 
administratius que segur que seran 
feixucs. Aquests canvis, que en alguns 
casos suposaran incomoditats  pels quals 
des d’aquí, us demano paciència, com-
prensió i col·laboració per resoldre cas 
a cas el que es faci. No serà senzill però 
amb l’ajuda de tots, com hem fet fins ara, 
podrem consolidar el projecte.

En un altre ordre de coses, cal tenir pre-
sent un canvi que introduirem en els 
propers butlletins, separarem la part de 
les actes del butlletí i només es repartirà 
casa per casa el Butlletí amb l’apartat  
de la Casa de la Vila però sense la repro- 
ducció escrita de les actes dels plens. En 
l’edició digital, que podreu consultar al 
Web, sí que hi serà.

No obstant,  per tal de facilitar  que to-
thom  hi tingui accés, si voleu continuar 
rebent en format escrit la reproducció 
de les actes dels plens ens ho feu saber 
a Sant Domènec i en aquests casos se us 
repartirà el Butlletí i l’apartat  de les ac-
tes. Per tant, us animem a fer-nos arribar 
les vostres preferències a Sant Domènec, 
a on, en qualsevol cas, disposarem de 
còpies impreses pels qui ho sol·liciteu.

Com sempre us recomano que esteu 
atents a les xarxes socials de l’Ajunta-
ment on es va informant de les notícies, 
novetats i activitats del nostre municipi i 
que de ben segur seran del vostre interès. 
En qualsevol cas podeu dirigir-vos a Sant 
Domènec per ésser puntualment infor-
mats.

Rebeu la meva més cordial salutació.  
Una abraçada per a tothom!

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Abril de 2020
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PEDALADA PER LA 
SETMANA EUROPEA 
DE LA MOBILITAT  
(28 DE SETEMBRE)

Peralada es va adherir, un any més, a la celebració de 
la Setmana Europea de la Mobilitat amb una pedala-
da familiar pel municipi.

La iniciativa, impulsada des de la Unió Europea, pro-
mou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i sa-
ludables a través de desplaçaments a peu, bicicleta, 
transport públic o a través de vehicles elèctrics, amb 
l’objectiu de conscienciar sobre l’ús dels espais pú-
blics, la millora de la qualitat de l’aire i una reducció 
de la contaminació a les àrees urbanes.

SENGLALLINA  
(6 D’OCTUBRE)

Més de dues-cents  persones van participar en aquesta nova 
edició de la divertida cursa d’obstacles Senglallina de Vilanova 
de la Muga gràcies a la implicació de veïns i veïnes de la po-
blació i del Centre Excursionista de Peralada. En el recorregut, 
amb opció de fer una divertida marxa per camins, camps i rie-
rols, els participants trobaren diferents obstacles que van ha-
ver de superar amb les seves millor habilitats.

L’acte va finalitzar amb una botifarrada popular per esmorzar 
i el sorteig de diferents premis pels participants.
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MOSTRA
GASTRONÒMICA    
( 13 D’OCTUBRE )

El Centre Social de Peralada va omplir-se, en aquesta oca-
sió, amb cent cinquanta comensals per celebrar la 28a edi-
ció de la Mostra Gastronòmica Empordanesa de Peralada.

La Mostra d’enguany va acollir divuit “platillos” i vint-i-
dos plats en la categoria de postres, que van participar en 
aquest concurs tan consolidat. 

El premi al platillo guanyador fou atorgat a Maria José 
Ríos Marcos, que va cuinar “Platillo de cigrons amb baca-
llà”, i el premi als millors postres va recaure al “Cruixent 
dolç d’albergínia” de Roser Oliveras Punset. 

Els accèssits d’aquesta edició foren molt disputats  donat 
l’alt nivell gastronòmic. En l’apartat de platillo el guardó 
va ser per Joaquima Callís Golobardes que cuinà un “Pla-
tillo de peus de porc amb naps” i, en l’apartat de postres, 
Nina Viladot Zalabardo amb la seva “Mousse de crema 
catalana”.

Pel que fa a la categoria Infantil, tots els participants va-
ren obtenir un diploma de participació i en van destacar 
el “Pastís de formatge japonès amb fruites” de d’Àlex Pons 
Delgado i el “Tronc de xocolata” de Blai Cervera Cortada. 
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FESTA MAJOR DE
SANT MARTÍ    
( 8 AL 10 DE NOVEMBRE )

La inauguració de l’exposició d’art de l’artista local Guy 
Thomas va donar el tret de sortida dels actes de la Festa 
Major de Sant Martí 2019.

L’endemà al matí, la sala d’actes de Sant Domènec acollí 
l’acte de proclamació dels nous representants del Pubi-
llatge 2020, en el que s’escolliren a Pau Pujol Bech com 
a Hereuet, a Aina Vives Pararols com a Pubilleta, a Ro-
ger Soteras Subirana com a Fadrí, a Carla Torà Pintiado 
com a Dama, a Lluc Alegrí Bardera com a Hereu i a Ona 
Cervera Cortada com a Pubilla.

Pel que fa a la categoria infantil, cal agrair la implicació 
de les entitats locals: l’AMPA de l’Escola Ramon Munta-
ner, els Pabordes de Sant Antoni i el CF. Peralada, que 
presentaren candidats.

A la tarda, Jordi Tonietti & Cia ens oferiren un espec-
tacle d’animació infantil acompanyat d’una xocolatada 
popular. Al vespre, una sala plena de gom a gom, va gau-
dir d’una nova nit d’humor amb el monologuista Edu 
Mutante. L’espectacle va ser organitzat per l’Associació 
de Joves del municipi.

Diumenge, seguit de l’Ofici Solemne cantat per la Coral 
de Peralada, l’Orquestra La Principal de la Bisbal fou 
l’encarregada d’amenitzar el Concert, les Sardanes i el 
Ball de fi de festa.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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4a
CASTANYADA
POPULAR   
( 26 D’OCTUBRE )

Conjuntament amb l’AMPA de l’Escola Ramon Muntaner, el 
Centre Excursionista i la Colla Gegantera de Peralada i, amb 
la finalitat de conservar les tradicions i a la vegada oferir una 
jornada diferent, la Plaça Gran de Peralada va acollir per 
quart any consecutiu la Castanyada Popular.  

La jornada es va dinamitzar amb infables, jocs tradicionals 
i l’aparició de la popular Castanyera, que va fer gaudir a 
petits i grans d’una tarda agradable entre amics i veïns a la 
Plaça Gran. 

SORTIDA CULTURAL    
( 23 DE NOVEMBRE )

El dia 23 de maig, el Centre Cultural Sant Domènec va or-
ganitzar una nova sortida Cultural a Barcelona. Més d’una 
cinquantena de participants varen poder gaudir al Teatre 
Coliseum de l’espectacle de la nova versió de ‘La tienda de 
los horrores’, produïda per Àngel Llàcer i Manu Guix. 

La participació de les cantants The Sey Sisters i de l’actor 
José Corbacho juntament amb el piano i la veu de Manu 
Guix que també dirigeix l’orquestra, va posar la pell de ga-
llina a més d’un dels assistents.
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FESTA MAJOR DE
VILANOVA
DE LA MUGA     
( 14 i 15 DE DESEMBRE )

La Festa Major de Vilanova de la Muga en honor a les patrones de 
la vila, Santa Eulàlia i Santa Llúcia, va donar el tret de sortida el 
dissabte al matí amb una Gimcana Familiar molt divertida orga-
nitzada per l’Espai Jove del municipi.

Seguidament, l’historiador Josep Maria Gironella presentà el 
llibre d’història local “Vilanova de la Muga a l’edat mitjana. En 
cent documents” com a acte de clausura del Mil·lenari de la Pa- 
rròquia de Santa Eulàlia. A la tarda, com és habitual, va tenir lloc 
l’esperat parc infantil i un berenar popular.

L’endemà, al migdia, va tenir lloc l’Ofici Solemne amb acompan-
yament  de la Cobla Els Rossinyolets i, tot seguit, la cobla oferí 
tres Sardanes a la plaça de l’Església.

L’Orquestra La Montecarlo va ser l’encarregada de donar el punt 
i final a la celebració amb el Concert i el Ball de Festa Major.
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CAGA TIÓ
I CONCERT DE NADAL     
( 21 DE DESEMBRE )

Fidels a la tradició nadalenca popular, Peralada i Vilanova 
van viure la Festa del Caga Tió. La celebració va ser el preàm-
bul de la que es viu a moltes llars catalanes, majoritàriament 
el 24 a la nit, però també el dia de Nadal en alguns casos.

Al finalitzar, tothom qui ho va desitjar va poder gaudir del 
concert de Nadal que oferiren els alumnes de l’Escola Temps 
de Música de Figueres a l’Església de Santa Eulàlia de Vila-
nova de la Muga.

QUINES DE NADAL
2019/2020
Com és tradició durant les Festes de Nadal, diferents entitats 
del municipi – Associació Gegants de Peralada, Associació de 
Joves de Peralada, Club de Bàsquet Albera Peralada, Club d’Es-
cacs Empordà-Peralada i Club de Futbol Peralada – han estat 
les encarregades d’organitzar, un any més, les populars Quines 
de Nadal. Amb una nombrosa afluència de gent, es van sentir els 
“cants” més típics d’aquest popular joc.

Molts comerciants del poble, entre d’altres de la provincia, ha 
participat oferint els seus productes i serveis com a regals. Des 
de les entitats volem agraïr la seva altruista col·laboració.

Com ja s’ha fet en altres edicions, el dia 15 desembre de 2019, 
coincidint  amb el dia de La Marató, dedicada enguany a les 
Malalties Minoritàries, es va realitzar un sorteig extra l’import 
del qual es va donar íntegrament a la causa.
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PESSEBRE
VIVENT   
( 22, 25, 26, 29 DE DESEMBRE i 1 DE GENER )

La 38a edició del Pessebre Vivent de Peralada ha viscut una 
de les edicions amb més bonança de temps. Més de 1.800 per-
sones, repartides entre les 5 representacions, no s’han volgut 
perdre aquesta tradició tan arrelada a Peralada i que té la 
participació d’un centenar de veïns i veïnes del municipi.

El Pessebre Vivent recorria el Parc del Castell i, en total, el for-
maven 17 escenes: des del picapedrer i les feines de la vinya 
fins al naixement, tot passant pel ferrer, el forner, l’anuncia-
ció, el temple o els Reis, que saludaven els més petits des de 
les torres del Castell. 

Com cada any, es preparà una presentació nova per sorpren-
dre als visitants. En aquesta nova edició es va representar una 
discussió atemporal  entre Satanàs i l’Arcàngel Gabriel.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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VISITA DELS
REIS D’ORIENT
I EL CARTER
REIAL MARTÍ     
( 29 DE DESEMBRE i 5 DE GENER )

El Carter Reial Martí acompanyat d’una patgessa van visitar 
els nostres pobles els darrers dies de desembre. Van estar molt 
contents perquè van veure moltíssims nens i nenes que els 
portaven la carta i els explicaven quins regals volien, tot apro-
fitant per fer-se unes fotografies amb tots ells.

Seguint la tradició, i acompanyats del grup de músics Tokem 
per Tu i de la resta de comitiva reial, Ses Majestats els Reis 
d’Orient arribaren a les nostres viles el 5 de gener carregats 
de regals per a tothom, des de joguines a peces de roba, algun 
electrodomèstic i enguany un cubell de recollida de matèria 
orgànica per cada casa, ja que s’ha implementat aquesta reco-
llida selectiva aquest any. Per segon any consecutiu, la Caval-
cada s’adherí a la campanya inclusiva ‘Baltasar de veritat’, pro-
moguda per l’entitat Casa Nostra Casa Vostra i també s’acollí 
a la campanya ‘Cap nen celíac sense caramels’ impulsada per 
l’Associació Celíacs de Catalunya.
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SANT SEBASTIÀ I 
SANT ANTONI ABAT
( 19 i 20 DE GENER )

Els pabordes de Sant Antoni, un any més, amb col·laboració 
de l’Ajuntament de Peralada organitzaren la tradicional fes-
tivitat de Sant Antoni Abat, amb la concentració de bestiar 
davant l’església de Sant Martí seguida de la tradicional be-
nedicció. En acabar, dins l’Església, fou celebrada la missa 
amb acompanyament de la Coral de Peralada.

Per finalitzar la diada, la Plaça Gran acollí un vermut popu-
lar i una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Princi-
pal de Porqueres.

L’endemà, la capella dedicada a Sant Sebastià es va omplir 
de fidels que cada any assisteixen a la missa que s’oficia en 
el seu honor.

En acabar va tenir lloc el besamà al Sant, es repartí el tradi-
cional pa beneït i l’Ajuntament obsequià als assistents amb 
un pica-pica. 

PAU PUJOL ESPARCH GUARDONAT,
A TÍTOL PÒSTUM, AMB EL ‘CLAUSTRE
DE SANT DOMÈNEC’

La festivitat de Sant Antoni també acollí, a petició de les entitats lo-
cals: l’Associació de Joves, Pabordes de Sant Antoni, Colla Gegan-
tera i Priors de la Processó 2020, l’acte de concessió, a títol pòstum, 
del guardó ‘Claustre de Sant Domènec’ al Sr. Pau Pujol Esparch, 
qui fou president fundador de l’Associació de Joves de Peralada 
i president de l’Associació dels Pabordes de Sant Antoni. Durant 
l’acte, que tingué lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es reco-
negué la inestimable i activa participació que l’homenetjat dugué 
a terme per dinamitzar el teixit associatiu i cultural del municipi.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CARNESTOLTES
I RANXO
( 22 i 23 DE FEBRER )

El dissabte de Carnestoltes molts veïns i veïnes, guarnits la 
majoria d’ells amb la seva millor disfressa, es concentraren 
davant l’Ajuntament per escoltar el pregó del Rei Titus, acte 
que donà inici a la festa ancestral.

La celebració continuà amb la rua pel centre històric, que 
fou animada pel grup de percussió Tramuntakada. Un cop 
al Centre Social, es va servir el berenar de pa amb xocolata 
i la mainada va poder gaudir de l’animació infantil a càrrec 
d’Els Trambotiks.

Els actes finalitzaren el diumenge amb la cocció del tradi-
cional Ranxo, elaborat per un grup de veïns i veïnes i que fou 
degustat per prop de 150 comensals.

Com ja és costum, aquests dos dies foren possibles gràcies 
als col·laboradors i col·laboradores, que com cada any, po-
sen els seus esforços perquè tot sigui fantàstic i que tothom 
pugui gaudir d’un ambient festiu.

CRÒNICA DE PERALADA
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PRESENTACIONS BIBLIOGRÀFIQUES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

VILANOVA
DE LA MUGA A 
L’EDAT MITJANA. 
EN CENT 
DOCUMENTS
( 14 DE DESEMBRE )

L’Ajuntament de Peralada ha editat el llibre “Vi-
lanova de la Muga a l’edat mitjana. En cent docu-
ments”, de l’historiador Josep Maria Gironella. 

Aquest estudi històric, que compta amb el recull 
de cent documents dels darrers anys que engloben 
des del segle XIII fins a la primera meitat del segle 
XIV, permet posar a disposició de la ciutadania un 
llibre que mostra com era la vida a Vilanova de la 
Muga uns segles enrere.

Amb la presentació d’aquest llibre es posà el punt 
l’Oficina de Turisme de Peralada i a Vilanova de 
2019 per commemorar el Mil·lenari de la Parròquia 
de Santa Eulàlia.

Els llibres es poden adquirir a un preu de 25€ a 
l’Oficina de Turisme de Peralada, i a Vilanova de 
la Muga als punts de venda de la Carnisseria Can 
Solatges i els divendres de 13.30h a 15h a Can Sala.
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EXPOSICIONS

GUY
THOMAS
( DEL 8 AL 30 DE NOVEMBRE )

La darrera exposició de l’any que acollí el Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec i amb motiu dels 
actes de la Festa Major de Sant Martí fou l’exposi-
ció de pintura de l’artista local Guy Thomas. Amb 
aquesta nova mostra poguérem gaudir de l’estil 
inconfusible de l’autor, que representava paisatges 
exòtics amb reminiscències romàntiques i temes 
molt urbans, parisencs, carrers i estacions de tren.

EXPOSICIONS

MONTSE 
BADOSA
( DEL 7 AL 29 DE FEBRER )

El Cicle d’Exposicions 2020 va començar amb la 
mostra d’art “Sarcasme i realitat” de la pintora local 
Montse Badosa que incloïa una selecció d’una vinte-
na d’obres que sintetitzen la seva darrera producció.

Amb aquesta exposició l’artista volia transmetre 
que la pintura pot ser el millor paradigma de la 
natura i també reflectir, d’una manera artística i 
eufemística, les conseqüències nefastes conduïdes 
per l’home cap al canvi climàtic.



16

ELS GEGANTS DE PERALADA

ELS GEGANTS: 
CULTURA,
TERRITORI
I IDENTITAT
Un dels grans geògrafs catalans com és en Pau Vila va dir que 
per conèixer Catalunya calia fer una geografia d’espardenya, 
és a dir, calia recórrer el territori a peu per així veure i saber 
com és cadascun d’ells, com s’hi viu i, sobretot, amb què es 
caracteritza. En aquest cas, la Colla Gegantera de Peralada 
fem el mateix, ja que recorrem tot el territori català (i, ex-
cepcionalment, fem sortides a França) amb el fi de descobrir 
nous pobles i ciutats i tota la cultura i valors que giren entorn 
d’aquests. Per aquest motiu, enguany, rebrem i visitarem co-
lles de la nostra comarca (Castelló d’Empúries i Figueres), 
del Ripollès (Ripoll i Campdevànol), el Maresme (Pineda de 
Mar), el Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà) i el Gironès (La 
Caixa de Trons). A més, també tindrem com a convidats a les 
nostres colles amigues de la Catalunya Nord com és el cas de 
Tuïr i Sant Hipòlit de Salanca.

Per tant, si tu també vols fer geografia d’espardenya amb no-
saltres i gaudir de la cultura que impregna tots els llocs que 
visitarem, apunta’t a la Colla Gegantera de Peralada!

BUTLLETÍ PRIMAVERA

APUNTA-T’HI!
Anima’t a formar part de la colla fent de portador 
de gegants, de capgrossos i/o tocant la gralla o el 
timbal.  Pots contactar-nos en l’adreça de correu 

gegantsperalada@gmail.com 

Si vols saber més de nosaltres, segueix-nos a 
Facebook, Twitter i/o a Instagram

@gegantsperalada



17PUBILLATGE DE PERALADA

PUBILLATGE DE PERALADA

En el marc de la Festa Major de Sant Martí, tot 
donant suport i continuïtat a les tradicions ca-
talanes, un any més es va celebrar la Festa del 
Pubillatge de Peralada.

L’acte serví com a comiat dels representants sor-
tints i com a presentació dels nous joves escollits 
per lluir el nom de Peralada arreu de Catalunya. 
Després de ser avaluats pel jurat constituït per 
expubilles i exhereus locals, com també per re-
presentants de les entitats locals, s’escolliren a 
Ona Cervera Cortada i Lluc Alegrí Bardera, com 
a Pubilla i Hereu, i a Aina Vives Pararols i Pau 
Pujol Bech, com a Pubilleta i Hereuet. 

Els acompanyaran durant aquest any Carla 
Torà Pintiado i Roger Soteras Subirana com a 
Dama i Fadrí.

El nou pubillatge va participar, el passat mes 
de gener, a l’acte d’elecció del Pubillatge de 
Llançà, festivitat que va comptar amb cercavi-
la, concert, proclamació i correfoc.  I, el passat 
mes de febrer, el Fadrí també va representar la 
nostra vila en la Festa dels Traginers de Balsa-
reny, festa declarada d’interès turístic nacional 
l’any 1970 i Festa Tradicional d’Interès Nacio-
nal l’any 1999.

UN ANY
PER DESCOBRIR
LA CULTURA
I LES TRADICIONS 
CATALANES
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Des de l’Associació de Joves de Peralada apostem per fer ac-
tivitats per a tots els públics, així que aquest hivern hem se-
guit amb aquesta tònica.

Per a tots aquells amb ganes d’esclatar a riure, la nit de la 
Festa Major de Sant Martí és una data ben esperada! En-
guany, en la seva 5a edició, els espectadors van omplir la sala 
per no perdre’s el Monòleg protagonitzat per Edu Mutante.

Una altra de les activitat més esperades de l’hivern, en aquest 
cas més encarada als infants del municipi, és la jornada de 
l’EnNadala’t. Es tracta d’una tarda ben entretinguda tot rea-
litzant tallers de Nadal per als més petits: fanalet per anar 
a esperar els Reis d’Orient, decoracions nadalenques per la 
casa, detalls per penjar a l’arbre de Nadal, etc.

També participem en l’organització i desenvolupament, jun-
tament amb altres entitats, de les Quines de Nadal. 

Si en voleu formar part o voleu més informació no 
dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!  Po-
deu trobar-nos al correu

jovesperalada@gmail.com
o seguint-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i 
Instagram

@jovesperalada 

ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PERALADA

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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?
SERVEI D’INFORMACIÓ
I ASSESSORAMENT JUVENIL

VOLS ESTUDIAR?
TENS DUBTES AMB LA GESTIÓ D’ENTITATS?
VOLS FER UN VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER?
ESTÀS BUSCANT FEINA?

JOVE!

ET PODEM AJUDAR
A RESOLDRE AQUESTS
I MOLTS ALTRES DUBTES.
VINE I PARLEM!

DATA I HORARI  /  DIMARTS DE 10.00h A 13.30h o A HORES CONCERTADES

LLOC  /  CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC

ORGANITZAT PER  /  ÀREA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA

PARTICIPANTS  /  PER A JOVES A PARTIR DE 12 ANYS

DEMANA CITA PRÈVIA A /  ilopez@altemporda.cat
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2a FASE DE RESTAURACIÓ DELS FRESCOS ROMÀNICS
DE L’ESGLÉSIA DE VILANOVA DE LA MUGA 

Després d’una primera fase de conservació-restauració de 
les pintures murals de Vilanova de la Muga, realitzada entre 
finals de l’any 2018 i principis del 2019, s’ha finalitzat en una 
segona fase la restauració global dels murals pictòrics. 

El conjunt combina una zona de frescos romànics d’entre 
els s. XII-XIII, amb una zona de pintures realitzades per 
Joan Sutrà el 1946 i la troballa força interessant a l’intradós 
i frontal de l’arc triomfal de pintures amagades per sota de 
repintats posteriors. Aquestes últimes possiblement es po-
den datar entre els s. XVII-XVIII. 

La representació iconogràfica a l’absis ens ofereix, dividida 
en quatre registres, la Maiestas Domini presidint el centre 
de la conca absidal acompanyat dels tetramorf i dos sera-
fins; un segon registre decorat per diferents escenes de la 
passió de Crist amb l’entrada a Jerusalem, el lavatori i el 
Sant Sopar; un tercer registre on veiem motius decoratius 
vegetals i finalment el quart registre que tanca el conjunt 
mitjançant una sèrie de cortinatges. Cadascun dels registres 
queda separat per tres sanefes amb motius geomètrics de-
coratius.

En la zona de l’arc triomfal i en el frontal d’aquest, la troba-
lla ens ha permès recuperar un conjunt de pintures decora-
tives fragmentades però amb una quantitat i d’una qualitat 
força rellevants. A l’intradós de l’arc triomfal, la seqüencia 
pictòrica descoberta fa referència a un conjunt d’elements 
arquitectònics. Al centre hi veiem la clau de volta amb una 
decoració de fulles vegetals que es distribueixen circumdant 

una valona central i al mateix temps queda circumscrita en 
un conjunt de carreus que imiten pedra marbrejada i que 
queden suportats a banda i banda damunt d’unes cornises.

Al frontal de l’arc triomfal, ens trobem amb la representació 
possiblement de la imatge de Santa Eulàlia, agenollada da-
munt d’un escambell, tal i com es representa en certes oca-
sions i amb els braços i mans creuats damunt el pit. Malau-
radament la zona del cap es troba perdut del tot. 

A la resta del frontal s’han conservat diversos fragments amb 
decoracions a base de franges geomètriques, combinades 
també amb els mateixos marbrejats representats a l’intradós 
de l’arc.

En aquesta fase s’han intervingut les pintures que ocupen el 
primer registre, el tercer i quart registre i la zona del frontal 
i intradós de l’arc triomfal.

La intervenció ha seguit els mateixos criteris d’actuació de 
conservació-restauració que en la primera fase, amb la ne-
teja dels murals a partir de les diferents proves que es realit-
zen prèviament amb la combinació de neteges mecàniques 
en sec i amb bisturí i neteges amb diferents tipus de disso-
lucions gelificades, segons els elements aliens a eliminar; 
la consolidació dels diferents estrats pictòrics separats del 
mur amb injeccions de morters de calç i tancament de lla-
cunes; la fixació de les pintures desadherides i en perill de 
pèrdua i la presentació final.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4RESTAURA S.L
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EL CENTRE DE DIA DE PERALADA,
CELEBRA 1 ANY!

Després d’un any d’haver obert les seves portes, el Centre de 
Dia està en ple rendiment i té com a principal objectiu do-
nar resposta al benestar de les persones grans del municipi 
i municipis veïns. Treballen per tal de promoure la partici-
pació i la integració d’aquestes persones a l’entorn proper a 
partir de cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones 
situant-les a elles, i a les seves famílies, al centre de la seva 
intervenció. 

Es tracta d’un centre obert a tothom, pròxim a la població i 
al municipi. Ofereix diferents serveis complementaris no tant 
sols als usuaris del centre de dia, sinó a tota la població del 
municipi major de 65 anys. 

PROJECTE INTERGENERACIONAL
Així, conscients  del valor intergeneracional com una 
eina per la construcció de lligams, des del Centre de Dia 
s’han organitzat activitats, conjuntament amb l’Escola 
Ramon Muntaner, a on han interactuat i intercanviat 
experiències els usuaris del Centre de Dia i els alum-
nes de l’escola municipal. Ambdós col·lectius han par-
ticipat d’activitats conjuntes   en dies assenyalats com 
la castanyada, el Nadal i el carnestoltes, on s’han com-
partit moments  entranyables i tradicions culturals de 
sempre. La convivència de petits i grans ha fet gaudir 
a tothom d’estones de germanor i, tot i que es tracta 
d’una experiència recent, per ambdues parts es valora 
de manera molt positiva, i tant avis i àvies com nens i 
nenes,estan satisfets del resultat d’aquestes trobades.

Si es desitja obtenir més informació, us podeu dirigir direc-
tament al Centre de Dia o contactar als telèfons de contacte:

972 685 899  /  649 717 837 

NOVETAT
El Centre de Dia inicia el servei dels àpats en companyia, 
que consisteix en oferir servei de dinars a aquelles per-
sones que ho desitgin, tant de manera puntual com de 
manera habitual.



CASA de laVILA
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L’apartat de Casa de la Vila vol ser una ma-
nera d’informar de l’activitat municipal de 
forma clara i transparent. Hi trobareu re-
produïdes íntegrament les actes dels plens 
que han tingut lloc des del darrer butlletí.  
També hi ha reservat un espai perquè els 
grups municipals puguin fer saber als veïns 
el seus punts de vista, opinions i el que cre-
guin oportú. 

En els propers butlletins separarem la part 
de les actes del butlletí i només es repartirà 
casa per casa el butlletí amb l’apartat de la 
Casa de la Vila però sense la reproducció 
escrita de les actes dels plens. En l’edició 
digital, que podreu consultar al Web, sí que 
hi serà.

No obstant, per tal de facilitar que tothom 
hi tingui accés, si voleu continuar rebent 
en format escrit la reproducció de les actes 
dels plens ens ho feu saber a Sant Domènec 
i en aquest casos se us repartirà el Butlletí 
i l’apartat de les actes. Per tant, us animem 
a fer-nos arribar les vostres preferències a 
Sant Domènec, a on, en qualsevol, cas   dis-
posarem de còpies impreses pels qui ho 
sol·liciteu.

Us recordem que els plens ordinaris, que te-
nen lloc el darrer dijous de cada trimestre, 
són oberts a tots els veïns, són de control i 
en ells podreu conèixer, entre d’altres, els 
informes de les regidories i els precs i pre-
guntes que es fan a l’Equip de Govern.

Podeu consultar totes les actes al web mu-
nicipal www.peralada.org a la secció Govern 
Obert i Transparència,  juntament amb re-
glaments, normatives i altres documents 
d’interès. En les actes hi trobareu les mocions 
presentades i els resultats de les votacions 

corresponents. Al web municipal també po-
dreu informar-vos, solucionar tràmits, acce-
dir al registre telemàtic i expressar queixes o 
suggeriments de forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa del web turís-
tic i cultural www.visitperalada.cat a on hi 
trobareu la informació dels actes i esdeveni-
ments que es duen a terme durant tot l’any. 
També us convidem a seguir-nos a les xar-
xes socials Facebook, Twitter i Instagram. Us 
podeu donar d’alta al newsletter de l’Ajun-
tament i rebreu regularment informació de 
les activitats i actes que es porten a terme.

Us recomano també que feu ús de la infor-
mació que trobareu a Sant Domènec, 972 53 
88 40, referent a totes les activitats culturals, 
esportives, actes, etc .

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

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

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, abril de 2020
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Benvolgudes veïnes i veïns. El nostre grup municipal ja 
porta gairebé un any a l’equip de govern i volem fer-vos 
coneixedors de la nostra feina en el decurs d’aquests me-
sos. Com molts ja sabeu el nostre tarannà ha estat, és i serà 
de construir, sense fer soroll ni entrar en polèmiques que 
no aporten res. Amb aquest esperit, aquests mesos hem 
començat a desenvolupar el programa de govern pel qual 
ens vau fer confiança. 

Ens fa molta il·lusió poder-vos anunciar que el projecte 
de l’institut de Peralada, que es va iniciar al 2008, serà una 
realitat el proper setembre. Ocuparà l’edifici que actual-
ment acull l’Espai Jove i es construiran els espais addicio-
nals en els terrenys adjacents en diferents fases. Serà un 
institut d’ESO de dues línies amb capacitat per a uns 240 
alumnes provinents de les escoles de Peralada, Vilaber-
tran, Cabanes, Sant Climent i Espolla. Des d’aquí volem 
agrair a tots els que ho han fet possible doncs ha estat 
un procés llarg i ple d’entrebancs però que amb un bon 
projecte i amb discreció s’ha materialitzat.

Com a equip de govern intentem resoldre les necessitats 
del dia a dia del municipi, atendre les demandes dels vi-
latans i treballar per als nous projectes. En les pàgines 
següents trobareu les actes dels plenaris municipals que 
reflecteixen amb més detall les tasques que hem vingut 
desenvolupant en el darrer semestre. A tall d’exemple 
destacaríem les següents: la consolidació del Centre de 
Dia ampliant els serveis  que ofereix, també s’ha fet una 
jornada de portes obertes per donar a conèixer el servei 
als pobles veïns. En quant a les instal·lacions esportives 
s’han substituït porteries i cistelles de l’espai Jove i de les 

antigues escoles a Vilanova, s’han repintat les pistes i al 
pavelló s’han renovat i ampliat el nombre de bicicletes de 
spinning.

També ens satisfà informar-vos que s’ha acabat la sego-
na i darrera fases de la restauració de les pintures murals 
de l’absis, treball que ha descobert una imatge de Santa 
Eulàlia possiblement del s.XVI-XVII, de l’església de Santa 
Eulàlia de Vilanova.

Pel que fa a serveis hem incorporat el 4t vigilant munici-
pal per tal d’augmentar les hores de seguretat. També s’ha 
continuat amb el manteniment habitual de carrers, espais 
públics i zones verdes. S’han arranjat els camins malme-
sos pels darrers temporals, el de novembre i el del gener.

Com ja haureu vist en l’article especial també hem posat 
en marxa la recollida selectiva de la FORM, matèria orgà-
nica. També i per donar un major servei a la població hem 
augmentat les hores d’obertura de la deixalleria munici-
pal estant oberta ara els dimecres tarda a més dels dissab-
tes al matí.

Creiem en la feina, l’esforç, la humilitat i l’entesa per 
aconseguir completar els projectes als que ens hem com-
promès. Perquè sempre hem treballat per tothom i ho 
continuarem fent. Seguim Treballant !!!

Ens podeu contactar personalment, via telefònica o si us 
és més còmode, ens podeu contactar a l’e-mail juntsxpe-
ralada@gmail.com 

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER PERALADA I VILANOVA DE LA MUGA

TREBALLEM PER TOTHOM. FEM FEINA. ANEM ENDAVANT !!!

GRUPS MUNICIPALS
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Benvolguts veïns i veïnes,

Des d’Independents de Vilanova volem seguir actius 
amb la política municipal, vetllant per millorar el 
dia a dia dels nostres veïns i veïnes, presentant pro-
postes constructives, estant atents a les queixes que 
ens fan arribar els ciutadans, i intentant resoldre en 
breu tot el que els afecta.

En aquest període que portem de legislatura, po-
dríem dir que hem treballat intensament en benefici 
del poble, aportant idees noves i fent que l’equip de 
govern hagi de plantejar-se acceptar mocions pel bé 
de tots els veïns i veïnes del poble.

Un altre punt que voldríem destacar, és el fet que 
l’actual equip de govern no es plantegi seriosament 
la participació ciutadana a través de processos par-
ticipatius per decisions en inversions. Creiem que és 
fonamental que el ciutadà pugui decidir sobre inver-
sions previstes per l’equip de govern.

Independents de Vilanova hem deixat ben clar que 
no es poden fer inversions en adquisició de finques 

sense una consulta de participació ciutadana. A més, 
creiem que és prioritari tenir les propietats de l’ajun-
tament ben arreglades, que no pas adquirir una altra 
propietat.

La nostra predisposició a millorar i fer una gestió co-
rrecte de tots els recursos desitjaríem que fos com-
partida per l’equip de govern, però lamentablement 
veiem que aquesta predisposició no és recíproca.

Sabem que estar a l’oposició no ens permet decidir 
però, també és una oportunitat per a nosaltres poder 
donar veu a molta gent que ens va donar suport per 
millorar el nostre municipi.

Aprofitem per animar a tota la gent de Peralada i Vi-
lanova a la col·laboració amb tot el teixit associatiu 
del poble, que en definitiva és el que fa que un poble 
sigui viu i li dona un impuls qualitatiu al nostre mu-
nicipi.

Esperant que gaudiu molt, us desitgem molt bona 
festa de pasqüetes.

INDEPENDENTS DE VILANOVA
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2019000010 

Caràcter: Ordinari
Data: 26 de setembre de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 23.27 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

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

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Cap

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva del Ple de la 
Corporació, de data 15 de juny de 2019. (Expdt. 2019000415)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió organitzativa del Ple de la 
Corporació de data 9 de juliol de 2019. (Expdt. 2019000465)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de la 
Corporació de data 29 de juliol de 2019. (Expdt. 2019000448)

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

5.- Informes de les regidories.

6.- Proposta de l’alcaldia-presidència de nomenament dels representants de la corporació en 
els òrgans col·legiats. (Expdt. 2019000469)

7.- Proposta d’acord de l’ajuntament de Peralada d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa 
energia, sau (exp. 2015.05.d01). (Expdt. 2019000638)

8.- Proposta acord aprovació compte general 2018. (Expdt. 2019000279)

9.- Aprovació inicial del text refós de la 7a modificació del POUM de Peralada. Instal·lació 
soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable. (Expdt. 
2019000513)

10.- Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal Junts per Peralada i 
Vilanova en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute 
relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables. (Expdt 2019000639)

11.- Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal Independents de Vilanova 
a favor de la retirada del retrat del Borbó i la bandera espanyola de la sala de plens i la façana 
de l’ajuntament de Peralada. (Expdt. 2019000637)

12.- Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal Independents de 
Vilanova en favor a l’aprovació de la “declaració d’emergència climàtica. (Expdt. 2019000636)

13.- Assumptes urgents

14.- Precs i preguntes

Un cop el/la secretari/ària ha com-
provat l’existència del quòrum que 
cal perquè es pugui iniciar la ses-
sió, es comencen a tractar els as-
sumptes inclosos en l’ordre del dia.

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

Havent declarat el quòrum d’as-
sistència necessari l’Alcalde-Presi-
dent declara oberta la sessió. 

Abans de procedir a la lectura i 
resolució del primer punt de l’or-
dre del dia, es sotmet a votació 
la urgència de la  incorporació 
dels punts següents, no inclosos 
inicialment a l’ordre del dia, de  
conformitat amb el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i rè-
gim jurídic dels ens locals. S’apro-
va per unanimitat la urgència de la 
incorporació dels punts següents:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
26 de setembre de 2019
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13.1.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 
PERALADA I VILANOVA I INDEPENDENTS DE VILANOVA EN 
FAVOR APROVACIÓ DE LA “DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA”

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, DE DATA 
15 DE JUNY DE 2019. (EXPDT. 2019000415)

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 regidor sr. Marc Sabater fa avinent que en el jurament o promesa 
de les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Peralada, 
els regidors d’Independents per Vilanova van contestar el següent:

PLANAS SUÑER, JOAN CARLES “Si, ho prometo, per imperatiu 
legal, fins a la independència de Vilanova de la Muga o la república 
catalana”.

SABATER ARMENGOU, MARC “Si, ho prometo, per imperatiu legal, 
fins a la constitució de la república catalana o la independència de 
Vilanova de la Muga”.

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORGANITZATIVA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 
9 DE JULIOL DE 2019. (EXPDT. 2019000465)

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 regidor sr. Marc Sabater exposa que en la proposta d’Alcaldia-
Presidència per a l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i 
assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals, 
punts primer a sisè de la part resolutiva, els imports no estan en 
negreta. En canvi, la resta de punts de la part resolutiva, els imports 
si que es troben en negreta. Prega que s’unifiqui el criteri, o tots en 
negreta o tots sense. 

S’acorda que tots els imports siguin sense negreta.

Així mateix, exposa que, del mateix punt de l’ordre del dia, no va 
dir els imports desglossats tal i com es reflexa a l’acta, sinó que va 
dir l’import global.

S’acorda reflexar a l’acta l’import global”. 

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 29 DE JULIOL DE 2019. (EXPDT. 2019000548)

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.

“En referència al punt setè de l’ordre del dia, el sr. Marc Sabater 
exposa que va manifestar que no s’oblidessin la resta de lleres 
urbanes i que es va contestar que ja estava previst”. 

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra:Cap

Abstencions:Cap

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

DEC ORDRE DEL DIA JGL DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2019 20/09/2019 2019DECR000415 1046-000009-2019

DEC ESMENA FET EXISTENT DC 2019DECR000373 19/09/2019 2019DECR000414 9999-000075-2019

DEC CONTRACTE MENOR AQUALIA CANONADA POLIETILE 19/09/2019 2019DECR000413 1379-000003-2019

DEC APROV CONVENI SUBV NOMINATIVA AJAP 18/09/2019 2019DECR000412 2244-000010-2019

DEC US SALA SANT DOMENEC JORNADES ACEBA 18/09/2019 2019DECR000411 1599-000037-2019

DEC OVP RE E2019002316                                                                                                                                                                                                            18/09/2019 2019DECR000410 2334-000009-2019

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS JPX 17/09/2019 2019DECR000409 2860-000003-2019

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS MTAC 17/09/2019 2019DECR000408 2860-000004-2019

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS RMBF 17/09/2019 2019DECR000407 2860-000005-2019

DEC LLISTA ADM I EXCLO PROVISIONAL PROCES ADMINISTRATIU 17/09/2019 2019DECR000406 1458-000003-2019

DEC ORDRE DEL DIA JGL DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2019 13/09/2019 2019DECR000405 1046-000008-2019

DEC AUTORITZACIO MITJA MARATO FIGUERES 2019 13/09/2019 2019DECR000404 1599-000023-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR MUNICIPAL J.M 10/09/2019 2019DECR000403 9999-000012-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADORA MUNICIPAL M.S 10/09/2019 2019DECR000402 9999-000018-2019

DEC PENALITZACIONS TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD 10/09/2019 2019DECR000401 303/2017

DEC CONTRACTE ESPECTACLE REVETLLA DIADA VILANOVA 10/09/2019 2019DECR000400 1403-000012-2019

DEC PETICIO SUBVENCIO OSIC TORRASSA 09/09/2019 2019DECR000399 2240-000012-2019

DEC AUTORITZACIO D'US DEL PAVELLO AL CLUB PATI ESPORT 06/09/2019 2019DECR000398 1597-000010-2019

DEC CANVI TITULARITATGUAL SUBIRATS 02/09/2019 2019DECR000397 2349-000004-2019

DEC AUTORITZACIO ENTRENAMENTS PAVELLO CLUB PLATI 02/09/2019 2019DECR000396 1599-000050-2019

DEC APROVACIO NOMINES AGOST 27/08/2019 2019DECR000395 1512-000008-2019

DEC APROVACIO MATRICULA LLAR INFANTS CURS 2019-2020 23/08/2019 2019DECR000394 2005-000002-2019

DEC APROVACIO FACTURES DA 23/08/2019 2019DECR000393 9999-000185-2019

DEC REQ DOCUMENTACIÓ DEV FIANÇA RUNES C DEL CALL 22 19/08/2019 2019DECR000392 9999-000040-2019

DEC VACANCES I AP DEL TREBALLADOR MUNICIPAL F.O 14/08/2019 2019DECR000391 9999-000011-2019

DOCUMENT DATA NÚMERO EXPEDIENT
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DEC APROVACIO LIQUIDACIONS 1ER SEMESTRE 2019 ESCORXADOR 14/08/2019 2019DECR000390 2005-000001-2019

DEC ALCALDESSA ACCIDENTAL DEL 19 AL 26 D'AGOST 2019 12/08/2019 2019DECR000389 1032-000005-2019

DEC LLICENCIA GUAL                                                                                                                                                                                                                                  12/08/2019 2019DECR000388 2349-000006-2019

DEC AUTORITZACIO ACAMPADES L'ESTANYOL 10/08/2019 2019DECR000387 1599-000048-2019

DEC AUTORITZACIO DISTINTIUS ACCES 09/08/2019 2019DECR000386 2361-000004-2019

DEC AUTORITZACIO PAMTOMATADA 2019 09/08/2019 2019DECR000385 1599-000033-2019

DEC CONTRACTE MENOR PERE SAGOLS CAMINS 09/08/2019 2019DECR000384 1403-000015-2019

DEC INCOACIO EXPEDIENT ADQUISICIO BAIXADA DE LA FONT 09/08/2019 2019DECR000383 1585-000001-2019

DEC CONTRACTE MENOR RESTURACIO PINTURES VILANOVA IIFASE 09/08/2019 2019DECR000382 1379-000005-2019

DEC APROVACIO CONVOCATORIA PROCES SELECTIU ADMINISTRATIU/VA 08/08/2019 2019DECR000381 1458-000003-2019

DEC AP I VANCANCES TREBALLADOR MUNICIPAL C.G 07/08/2019 2019DECR000380 9999-000017-2019

DEC AP I VACANCES TREBALLADOR MUNICIPAL J.M 06/08/2019 2019DECR000379 9999-000012-2019

DEC VACANES I AP TREBALLADOR MUNICIPAL S.R 06/08/2019 2019DECR000378 1503-000001-2019

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT 06/08/2019 2019DECR000377 2361-000003-2019

DEC DUPLICAT DISTINTIUS                                                                                                                                                                                                                            06/08/2019 2019DECR000376 2361-000003-2019

DEC INCOACCIO PROCEDIMENT 06/08/2019 2019DECR000375 2454-000007-2019

DEC AUTORITZACIO ACAMPADA L'ESTANYOL 03/08/2019 2019DECR000374 1599-000047-2019

DEC RESPONSABILITAT PATRIMONIAL MAL FUNCIONAMENT PILONA 02/08/2019 2019DECR000373 9999-000075-2019

DEC OVP AV PRINCIPAL DEL 12 AL 24 D'AGOST 02/08/2019 2019DECR000372 2334-000013-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADOR I.A 01/08/2019 2019DECR000371 9999-000010-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA A.L 01/08/2019 2019DECR000370 9999-000005-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADORA M.R 01/08/2019 2019DECR000369 9999-000016-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA E.B 01/08/2019 2019DECR000368 9999-000006-2019

DEC CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 95ACELEC, S.C - PISCINA 
MUNICIPAL

01/08/2019 2019DECR000367 1403-000016-2019

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS NETEJA PISCINA - NETEGES PULIT 
GIRONA, S.L.

01/08/2019 2019DECR000366 1403-000014-2019

DEC APROVACIO 6MC PRESSUPOST 2019 31/07/2019 2019DECR000365 1627-000003-2019

DEC CONTRACTACIO CARLA 15 D'AGOST 31/07/2019 2019DECR000364 1458-000001-2019

DEC CREACIO BORSA AUXILIAR COMUNICACIO I CONTRACTACIO C.G 30/07/2019 2019DECR000363 1458-000001-2019

DEC AUTORITZACIO ACAMPADA 6 AGOST CAN BASTONS 30/07/2019 2019DECR000362 1599-000043-2019

DEC CREACIO BORSA DE VIGILANT I ALTA J. 30/07/2019 2019DECR000361 1458-000002-2019

DEC APROVACIO NOMINES                                                                                                                                                                                                                       30/07/2019 2019DECR000360 1512-000007-2019

DEC APROVACIO LIQUIDACIO I TRANSFERENCIA DIPUTACIO QUOTA PROVINCIAL 
IAE 2018

30/07/2019 2019DECR000359 9999-000107-2018

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.G 26/07/2019 2019DECR000358 9999-000009-2019

DEC ORDRE DEL DIA CONVOCATORIA JGL 26/07/2019 2019DECR000357 1046-000004-2019

DEC DEVOLUCIO FIANÇA 24072019 25/07/2019 2019DECR000356 2436-000012-2019

DEC RECONEIXEMENT 4RT TRIENNI TREBALLADORA M.G 25072019 25/07/2019 2019DECR000355 1523-000001-2019

DEC CONTRACTE MENOR AC AJUNTAMENT 22072019 25/07/2019 2019DECR000354 1431-000006-2019

DEC SOL SUBVENCIO GARANTIA JUVENIL 23072019 24/07/2019 2019DECR000353 2240-000011-2019

DEC ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 29 DE JULIOL 24/07/2019 2019DECR000352 1032-000007-2019

DEC ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI SERVEIS RECREATIUS 24/07/2019 2019DECR000351 1032-000008-2019
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DEC AUTORITZACIO ACTIVITAT NOCTURNA ZONA ESPORTIVA CASAL 23/07/2019 2019DECR000350 1599-000045-2019

DEC ORDRE DEL DIA CONVOCATORIA JGL 24 DE JULIOL 22/07/2019 2019DECR000349 1046-000003-2019

DEC AUTORITZACIO BICICLETES CASAL 22/07/2019 2019DECR000348 1599-000040-2019

DEC AUTORITZACIO CASAL ACCES PISCINA MUNICIAL 22/07/2019 2019DECR000347 1599-000042-2019

DEC CANVI DIA ASSAJOS CORAL DE GOSPEL 22/07/2019 2019DECR000346 1599-000038-2019

DEC AUTORITZACIO BICICLETES CASAL ESTIU 22/07/2019 2019DECR000345 1599-000041-2019

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO FESTIVAL PERALADA 22/07/2019 2019DECR000344 1597-000002-2019

DEC ADM I EXC DEFINITIUS TRIBUNAL I DATA EXAMENT AUX INFORMADOR 22/07/2019 2019DECR000343 1458-000001-2019

DEC ADM I EXC NOMENAMENT TRIBUNAL DATA EXAMEN VIGILANT MUNICIPAL 22/07/2019 2019DECR000342 1458-000002-2019

DEC RATIFICACIO SUSPENSIO OBRES PAR161 POL3 DE PERALADA 22/07/2019 2019DECR000341 2454-000001-2019

DEC AUTORITZACIO MOJITADA                                                                                                                                                                                                                     18/07/2019 2019DECR000340 1599-000029-2019

DEC LLAR INFANTS JULIOL                                                                                                                                                                                                                             18/07/2019 2019DECR000339 9999-000335-2018

DEC APROVACIO SOL SUBVENCIO DINAMITZACIO TERRITORIAL 2018 19 15/07/2019 2019DECR000338 2240-000010-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADOR M.S 15/07/2019 2019DECR000337 9999-000018-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA I.A 15/07/2019 2019DECR000336 9999-000010-2019

DEC CONCESSIO LLIC GUAL C DEL FORT 5 B. 12/07/2019 2019DECR000335 2349-000003-2019

DEC CONCESSSIO LLICENCIA GUAL C DOCTOR CLOS 55 P. 12/07/2019 2019DECR000334 2349-000002-2019

DEC ORDRE DEL DIA  CONVOCATORIA JGL 29 D’AGOST 12/07/2019 2019DECR000333 1046-000002-2019

DEC CONTRACTE MENOR ABM REDACCIO PLECS SERVEI DE L'AIGUA 12/07/2019 2019DECR000332 1403-000010-2019

DEC  DISPENSA GARANTIA FRACCIONAMENT DEUTE 11/07/2019 2019DECR000331 2121-000001-2019

DEC REQ DOCUMENTACIO PAR161 POL2 10/07/2019 2019DECR000330 2436-000010-2019

DEC DEVOLUCIÓ FIANÇA C GERMANS SERRA I BONAL 27 10/07/2019 2019DECR000329 9999-000158-2019

DEC DEVOLCIÓ FIANÇA AV JAUME I 28 09/07/2019 2019DECR000328 9999-000202-2018

DEC LLIC PRIMERA OCUPACIÓ C ALMOGAVARS 8 09/07/2019 2019DECR000327 2436-000012-2019

DEC AUTORITZACIO  US PAVELLO CASAL ESTIU 08072019 09/07/2019 2019DECR000326 1599-000032-2019

DEC INICI EXPEDIENT PROCEDIMENT ESMENES C SANT SEBASTIA 10 09/07/2019 2019DECR000325 2579-000001-2019

DEC AUTORITZACIO FESTA BARRI C BURRIANA 08/07/2019 2019DECR000324 1599-000030-2019

DEC RESPONSABLE PRESENTACIO PROJECTE 05/07/2019 2019DECR000323 2436-000005-2019

DEC ADM I EXC PROCES DE SELECCIO VIGILANT MUNICIPAL 05/07/2019 2019DECR000322 1458-000002-2019

DEC ADM I EXC PROVISIONAL PROCES SELECCIO T AUXILIAR COMUNICACIO 05/07/2019 2019DECR000321 1458-000001-2019

DEC ORDRE DEL DIA CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 9 DE JULIOL 04/07/2019 2019DECR000320 1032-000006-2019

DEC DELEGACIO DE COMPTENCIES DELS REGIDORS 04/07/2019 2019DECR000319 1021-000001-2019

DEC MEMBRES JGL I DELEGACIONS DE COMPETENCIES 04/07/2019 2019DECR000318 1021-000001-2019

DEC HUT C RELLIQUER 1 BX 3 02/07/2019 2019DECR000317 2571-000005-2019

DEC SUSPENSIO TERMINI RESOL OBRES FINQUES AGROPECUARIES 02/07/2019 2019DECR000316 2436-000020-2019

DEC APROVACIO FACTURES                                                                                                                                                                                                                               02/07/2019 2019DECR000315 9999-000185-2019

DEC REQ DOCUMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                      01/07/2019 2019DECR000314 9999-000466-2018

DEC AUTORITZACIÓ CELEBRACIO FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 2019 01/07/2019 2019DECR000313 2566-000001-2019

DEC US LA SALA DE VILANOVA (CASAL ESTIU 2019) 01/07/2019 2019DECR000312 1597-000009-2019

DEC AUTORITZACIO SOL·LICITUD PROGRAMA SIGUES TU 2019 27/06/2019 2019DECR000311 2795-000001-2019

DEC APROVACIO NOMINES JUNY 27/06/2019 2019DECR000310 1512-000005-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADORA M.R 26/06/2019 2019DECR000309 9999-000016-2019
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DEC OVP                                                                                                                                                                                                                                              26/06/2019 2019DECR000308 2334-000007-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR F.O 25/06/2019 2019DECR000307 9999-000011-2019

DEC PRODUCTIVITAT PRIMER SEMESTRE 2019 25/06/2019 2019DECR000306 1512-000006-2019

DEC NOMENAMENT PROCURADOR SENTENCA AMI 25/06/2019 2019DECR000305 65/2018

DEC OVP C DOCTOR CLOS TREBALLS DE MUDANÇA 25/06/2019 2019DECR000304 2334-000008-2019

DEC VACANCES I AP DEL TREBALLADOR J.M 25/06/2019 2019DECR000303 9999-000012-2019

DEC BENS MOBLES PER LA FESTA DE FINAL DE CURS LLAR INFANTS 25/06/2019 2019DECR000302 1599-000027-2019

DEC CONVENI COL·LABORACIO AMB UDG CONTRACTACIO E.G 25/06/2019 2019DECR000301 1374-000002-2019

DEC APROVACIO FACTURES                                                                                                                                                                                                                               21/06/2019 2019DECR000300 9999-000185-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO AERODOROM TIBIGER SA 21/06/2019 2019DECR000299 9999-000529-2018

DEC ASSABENTAT DECLARACIO RESPONSABLE ACTIVITAT WELLNESS PLAÇA 
MAJOR                                                                                                                                                                               

21/06/2019 2019DECR000298 9999-000112-2019

DEC NOMENAMENT TINENTS ALCALDE 21/06/2019 2019DECR000297 1021-000001-2019

DEC US ESPAI DEL CASAL PER DEIXAR UNA BICICLETA 21/06/2019 2019DECR000296 1599-000026-2019

DEC US BENS IMMOBLES CASAL ESTIU DE PERALADA 21/06/2019 2019DECR000295 1599-000025-2019

DEC CELEBRACIO FESTA DE LA COROMINA 21/06/2019 2019DECR000294 2334-000006-2019

DEC CONVENI COL·LA INS CENDRASSOS ALUMNE C.G 21/06/2019 2019DECR000293 1374-000001-2019

DEC VACANCES I AP DE LA TREBALLADORA M.C 19/06/2019 2019DECR000292 9999-000535-2018

DEC APROVACIO NOMINES PAGA EXTRA ESTIU 18/06/2019 2019DECR000291 1512-000004-2019

DEC APROVACIO COMPTES 1R TRIM 2019 18/06/2019 2019DECR000290 1745-000002-2019

DEC APROVACIO CERTIFICACIO NUM 2 RUBAU TARRES ADEQUACIO BULLIDOR 18/06/2019 2019DECR000289 9999-000416-2018

DEC CANVI VEHICLE LLICENCIA 1 TAXI 18/06/2019 2019DECR000288 2367-000001-2019

DEC VACANCES I ASSUMPTES PROPIS TREBALLADOR I.A 18/06/2019 2019DECR000287 9999-000010-2019

DEC APROVACIO FACTURES                                                                                                                                                                                                                                18/06/2019 2019DECR000286 9999-000185-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ C ALMOGAVERS 8 17/06/2019 2019DECR000285 2436-000012-2019

DEC US ST DOMENEC I OVP CARAVANA ASSOCIACIO CORFI 17/06/2019 2019DECR000284 1599-000022-2019

“Pregunta el sr. Sabater en relació a l’adquisició de la finca de la Baixada de La Font, al qual el sr. Alcalde respon que ja ho explica al punt 
següent de l’ordre del dia (informes de les regidories”). 

5.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

5.1.Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga,  hisenda, governació, règim 
intern i ordenació del territori 

Àrea de Alcaldia

- Vist que s’ha posat a la venda l’edifici ubicat al núm. 24 del carrer 
Sotamuralla de Peralada s’han fet les gestions amb el propietaris, 
s’ha demanat valoració als serveis tècnics i informe patrimonial 
del tram de muralla existent on ens posa de manifest que es tracta 
del llenç de muralla més gran que podrà ésser visitable en cas que 
passi a ésser públic, des de l’Ajuntament de Peralada s’ha procedit a 
iniciar els tràmits per a l’adquisició de la finca i l’edifici, amb l’objectiu 
d’enderrocar-lo, i recuperar per a l’espai públic un tram de la muralla 
del segle XIV i el baluard dels segles XVII-XVIII. 

- Hi ha una petició de compra d’una de les parcel·les que es van posar 
a la venda per concurs i que en el seu moment va quedar desert. 
S’estan fent les tràmits per procedir a l’alienació de patrimoni tal 
com es va preveure en el pressupost.

Vilanova de La Muga

A Vilanova s’han fet un seguit d’actuacions que els meus companys 
us en faran l’explicació amb més detall en l’explicació de cadascuna 
de les àrees, les enumero :

- Restauració de l’Església de Santa Eulàlia.

- Mil·lenari Parròquia Santa Eulàlia de Vilanova .

- Neteja de La Muga des del Pas Fort fins la Reclosa.

- Neteja de les canyes del terraplè del Camí Natural de La Muga.

- Desbrossada i arranjaments de camins.

- Tallat Social.

- Tallers de Memòria

- Activitats : Fira del Clown, Havaneres, Sardanes , Cinema a la 
Fresca, Festa de la Diada

- S’ha encarregat nou mobiliari per La Sala
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- S’està gestionant el canvi de Jocs Infantils

- S’ha pintat la pista i s’han encarregat noves porteries i cistelles 
de bàsket

RRHH

- S’ha incorporat un nou Vigilant durant aquest estiu amb el que ara 
tenim ja plantilla formada per 3 agents. Des de l’Equip de Govern 
volíem cobrir íntegrament les places que tenim consignades que son 
3 i una a temps parcial. No ha pogut ésser doncs només va passar 
la convocatòria una persona que és qui s’ha acabat incorporant. En 
una propera convocatòria esperem cobrir-les totes.

- A Sant Domènec s’ha incorporat a mitjans d’agost una auxiliar 
administrativa en substitució del Miquel Brugat que ha demanat una 
excedència per poder exercir de regidor a l’haver estat elegit com a 
tal en les passades eleccions municipals del mes de maig

- També s’ha incorporat un estudiant en pràctiques de Turisme UdG 
durant l’estiu.

- L’administrativa assignada a Sant Domènec causa baixa voluntària 
a finals de setembre

- L’administrativa assignada a Serveis Tècnics està de baixa per 
malaltia des de mitjans d’agost

- Donades les dues baixes s’ha convocat una borsa de treballs 
per cobrir ambdues donat que es preveu que la baixa per malaltia 
tingui una llarga durada. El concurs tindrà lloc a primers d’octubre. 
Volem agrair l’esforç de tot el personal per minimitzar la repercussió 
d’aquest increment de feina que els ha suposat aquests canvis.

PERSONAL EN PRÀCTIQUES

Aquest juliol l’Ajuntament de Peralada ha presentat  la sol·licitud 
de subvenció del SOC per a la contractació en pràctiques de dues 
persones: una com a administrativa i una altra com a informadora 
turística. L’administrativa donarà suport als serveis administratius de 
la Corporació en les diferents àrees: registre, secretaria, contractació, 
recaptació..., i la informadora turística donarà suport al Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec.

5.2. Àrea de Turisme, Ensenyament, Medi ambient.  

Àrea de Turisme

A continuació presentem un informe corresponent a la temporada 
d’estiu 2019, que engloba els mesos de juliol i agost i la primera 
quinzena de setembre. 

- Visitants

Des de la primavera compten a una nova versió del gestor estadístic 
que permet saber, a més del nombre d’enquestes, el nombre de 
visitants que es corresponen. Un total de 5.988 persones han visitat 
la nostra oficina de Turisme. L’agost ha sigut el mes amb més visites, 
seguit de juliol i finalment la primera quinzena de setembre.

En comparació amb les mateixes dates de l’estiu de 2018, ens trobem 
amb un lleuger augment (un 6%) que es corresponen a les visites  
del mes d’agost. En el cas dels grups  detectem un descens del 22%  
en aquest període respecte l’estiu passat.

Pel que fa a l’origen dels turistes, seguim en la línia dels darrers 
trimestres. Constatem que rebem un turisme de proximitat, 
majoritàriament català i també de les CCAA de Madrid i País 
Valencià. Del visitant estranger el francès continua encapçalant de 
llarg el rànking, seguit de l’alemany.

- Entrades del Museu de la Vila

En el total del període estival les entrades al Museu s’han incrementat 
els mesos de juny i 1ª quinzena de setembre amb un 48% i un 52% 
d’augment respectivament. El mes d’agost s’han mantingut i el de 
juliol ha patit un descens del 15%.

- Marxandatge

Des de la incorporació de l’expositor de venda d’articles medievals, 
el marxandatge s’ha incrementat, el que demostra que és un bon 
reclam també per passar la porta, informar-se i també i veure tots 
els articles que s’ofereixen als visitants.

- Visites guiades d’estiu

Aquest estiu hem tingut un total de 111 visitants (127 si comptem 
la visita guiada La Peralada Medieval el 2 de juny en el marc de 
la Fira Medieval Na Mercadera) en visites guiades de La Peralada 
Medieval, Ruta Literària “Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada” 
i Les pintures romàniques de l’Església de Santa Eulàlia i la resclosa 
medieval (Vilanova de la Muga). Cal destacar que en ésser el 
Mil·lenari de l’Església de Santa Eulàlia i amb les dues visites dels 
Espais Medievals de l’Empordà ha augmentat l’interès dels visitants, 
especialment amb la visita a Vilanova de la Muga. Tant és així que el 
dia 10 de juliol vam rebre la visita d’experts de romànic a l’Església 
de Vilanova, l’Associació Cultural de Cuixà i a l’agost es va haver 
d’oferir una visita a les ja programades per l’Església de Santa Eulàlia.

- Actes a Sant Domènec

Durant el mes de juliol i  fins el 14 d’agost la Sala d’Actes ha acollit 
assajos de diversos espectacles i s’han celebrat jornades del Campus 
Peralada 2019. A més de les exposicions i concerts que donarà 
compte el regidor de Cultura.

Àrea d’Ensenyament

- Casal d’Estiu.

La participació al Casal d’Estiu i Casal Jove aquest estiu ha estat 
notable. Un total de 126 nens i nenes s’han inscrit i participat durant 
11 setmanes al Casal d’Estiu (de 3 a 12 anys)  i 21 nois i noies han 
gaudit de les activitats del Casal Jove durant 5 setmanes (de l’1 de 
juliol al 2 agost). Els participants i les famílies han mostrat satisfacció 
per la varietat d’activitats i per la professionalitat de l’equip de 
monitors i monitores.

- Llar d’Infants.

El curs 2019-2020 a la Llar d’Infant ha començat amb normalitat 
i amb un total de 26 alumnes matriculats i una preinscripció de 5 
nadons que encara no compleixen el mínim d’edat que marca la 
normativa per incorporar-se. Així doncs amb aquesta matrícula 
queden 4 vacants a P2, 4 a P1 i 7 a P0, comptant que en els propers 
mesos s’ocuparan, com ve succeint els darrers cursos.

Durant l’estiu s’ha aprofitat per fer el manteniment habitual a la 
Llar d’Infants.
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- Àrea de Medi Ambient

El passat mes dia 3 de juliol des de l’Oficina de Turisme de Peralada 
s’inicia la campanya de repartiment de bosses reutilitzables en el Dia 
Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, promoguda per l’Àrea de 
Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Passada la 
campanya el sobrant de les bosses es lliuren als vilatans que fan ús 
de la deixalleria municipal.

També, i com cada any, ens hem adherit a la Setmana Europea de 
la Mobilitat Sostenible, organitzant la tradicional bicicletada i fent 
coincidir la Marxa de Vilanova, la Senglallina, en aquesta setmana. 
Malauradament les inclemències del temps les han fet posposar al 
dissabte 28 de setembre, la bicicletada, i al diumenge 6 octubre la 
Senglallina.

Seguirem amb el Punt d’Informació Energètica, per tal d’orientar als 
vilatans en la reducció de la seva factura de la llum (27 de setembre 
a Peralada i 25 d’octubre a Vilanova de la Muga)

A partir del mes d’octubre la deixalleria s’obrirà, a més dels dissabtes 
al matí, els dimecres a la tarda.

5.3. Àrea de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana

ÀREA CULTURA

- Revetlla de Sant Joan

Les entitats que en els darrers anys organitzaven, conjuntament amb 
l’Ajuntament, la revetlla de Sant Joan, van comunicar la seva intenció 
de no seguir organitzant aquesta activitat.

Amb el criteri de propiciar la participació ciutadana en l’organització 
de festes i actes recreatius i culturals  i fomentar, al mateix temps, la 
dinamització i les associacions del municipi, es va considerar oportú 
oferir a totes les entitats locals poder organitzar la revetlla d’enguany. 

Aquest any vam comptar amb la col·laboració de la Colla Gegantera 
de Peralada. Des de l’Ajuntament els fem arribar novament el nostre 
agraïment i les més sinceres felicitacions per l’èxit de la festa. 

- Programa d’activitats d’Estiu 2019.

En aquest darrer trimestre, el municipi ha gaudit de més d’una 
trentena d’activitats lúdiques i culturals, que han inclòs concerts, 
exposicions d’art, sessions de cinema a la fresca, revetlles i diverses 
festes de barris. 

L’Ajuntament té la responsabilitat de programar activitats perquè el 
municipi bategui com sempre, però la nostra crida quedaria coixa 
sense la participació i col·laboració de diverses entitats, associacions 
i col·lectius, que mantenen viva l’activitat cultural al llarg de tot l’any.  

Conjuntament amb l’esforç del Centre Excursionista, l’Associació de 
Joves, la Colla Gegantera i de diversos veïns i veïnes de Peralada i 
Vilanova, hem complert els objectius. Les activitats han tingut una 
bona acceptació per part dels assistents, s’han ofert un gran ventall 
d’activitats lúdiques i culturals i s’ha dinamitzat el municipi. 

Des de l’Equip de Govern, un cop més, volem felicitar-los i agrair-los 
la seva implicació. 

- Cicle de Concerts del Cicle del Claustre de Sant Domènec.

Enguany el Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec ha arribat 
a la XXIV edició que constà de vuit concerts. Es va seguir el programa 
aprovat conjuntament amb la Directora del Cicle. Aquest cicle de 
concerts rep el suport de la Diputació de Girona i la Fundació Castell 
de Peralada. L’edició d’enguany ha augmentat el nombre d’assistents 
i ha tancat amb un total de 1.284 espectadors.

Des de l’equip de govern volem fer arribar, un cop més, el nostre 
agraïment pel temps i la dedicació en el compliment de la tasca, 
voluntàriament contreta, a la Sra. Abigail Prat com a Directora del 
Cicle de Concerts.

- Senyalització del Camí de Sant Jaume.

Des de l’Ajuntament de Peralada, amb col·laboració de l’associació 
xacobea Gerunda, Amics del Camí de Sant Jaume de les Comarques 
Gironines, ens hem posat a treballar per a la millora de la promoció, 
coneixement i senyalització del Camí de Sant Jaume. Una de les 
primeres accions, que enllestirem en les properes setmanes, és el 
canvi de senyalització de les rajoles identificatives al seu pas per 
Peralada, corresponents a la Via Heraclea i el Camí de Rodes.

Properament s’activaran noves accions, conjuntament amb d’altres 
municipis i entitats de la comarca. 

- Programa d’activitats tardor-hivern.

L’Àrea de Cultural, conjuntament amb les Àrees de Benestar Social i 
d’Esports, hem creat el nou programa d’activitats per aquesta tardor-
hivern que es presentarà en els propers dies. El programa compta amb  
més d’una vintena d’activitats, cursos i tallers que inclouen, a banda 
de les que es repeteixen d’altres edicions, algunes propostes noves: 
la Marxa Nòrdica pels Itineraris Saludables, un taller de Patchwork, 
cinc mòduls diferenciats que inclouen iniciació a la informàtica, 
processador de textos, internet, correu, drive i coneixement de 
diverses xarxes socials.  

El programa compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, 
el Pla d’Activitat Física i Esport i Salut de la Generalitat de Catalunya, 
i diferents entitats esportives i culturals del municipi.

- Restauració de l’Església de Santa Eulàlia

Aquest setembre, s’han iniciat els treballs de la segona fase de 
restauració de les pintures murals romàniques de l’absis de l’església 
de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga que compten amb el ajuts 
sol·licitats al Bisbat de Girona, al Centre de Restauració de Bens 
Mobles de la Generalitat i el Pla de monuments de la Diputació de 
Girona.

Aquesta segona fase comprèn els treballs de restauració de les 
escenes inferiors i superiors. Com en la primera fase 

aquests treballs consisteixen en la consolidació dels morters, tapar 
fissures, neteja de l’àmbit amb diferents tècniques i finalment el 
repintat de les zones de pèrdua amb aquarel·la sota to amb la finalitat 
d’ajudar a interpretar millor les escenes.

Un cop finalitzats els treballs, es tornaran a reprendre les visites 
guiades, es farà la instal·lació d’uns plafons per orientar als visitants 
i també d’altres accions per tal de promocionar aquest tresor del 
romànic.
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- Mil·lenari Parròquia Santa Eulàlia de Vilanova  

Des de l’equip de govern volem fer arribar el nostre agraïment a 
l’equip de treball que ha participat en l’organització dels actes del 
Mil·lenari. Les regidors Carreras i Cortada, que van encapçalar aquest 
projecte, l’historiador Josep Ma Gironella i la Sra. Arabel·la Fernàndez 
que ha dirigit el cicle de concerts Músiques del Mil·lenari. Tots i 
cadascun d’ells, han realitzat aquesta tasca de manera exemplar, 
eficient i amb una implicació total.

Aquesta efemèride, es clourà durant la Festa Major de Vilanova de 
la Muga amb la presentació del llibre ‘Vilanova de la Muga a l’edat 
mitjana. En cent documents’ de l’historiador Josep M. Gironella. 

Vist l’èxit que han tingut alguna de les activitats d’aquesta efemèride 
i de les visites que s’hi ha realitzat, des de l’Àrea de Cultura s’està 
valorant mantenir i continuar alguna de les propostes per a seguir 
promocionant aquest conjunt arquitectònic. 

- Aplec de la Sardana

El parc del castell de Peralada ha estat un any més l´escenari escollit 
per celebrar l´Aplec de la Sardana que enguany ha arribat a la seva 47a 
edició. Per segon any consecutiu també vam poder gaudir del concurs 
de Colles improvisades amb la participació de sis grups. El cartell de 
l´aplec ha estat elaborat per l´artista local Marcià Hernàndez.

De nou, des d’aquesta Corporació volem agrair a l’Associació de 
Jubilats i Accidentats de Peralada i Vilanova de la Muga el suport 
rebut per poder portar a terme, tots aquests anys, l’Aplec de Peralada.

ÀREA DE COMUNICACIÓ

- Aplicació Visit Peralada

Donat que l’empresa que va crear l’aplicació turística Visit Peralada 
ha deixat d’operar, s’ha buscat una nova empresa per tal que en 
pugui gestionar el domini i fer-ne el manteniment i actualitzacions 
pertinents.

S’ha aprofitat aquest canvi per fer algunes millores de contingut i 
per tal que pugui ser descarregada des de qualsevol dispositiu mòbil 
sense importar el sistema operatiu.

5.4.Àrea de Promoció econòmica,  Patrimoni i Dinamització 
Comercial i Ocupació 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

21.6.2019 Assistència a l’acte organitzat pel col·legi d’advocats de 
Figueres-Alt Empordà, acte presidit per la consellera de justícia Sra. 
Ester Capella, el Degà del col·legi Sr Juan Ramon Puig i tota la junta 
directiva. 

09.07.2019 Participació a la roda de premsa que es va fer al Patronat 
de Turisme de Girona per explicar l’impacte econòmic que té el 
festival Castell de Peralada a Catalunya i a la nostra comarca.

En la meva exposició davant la premsa vaig manifestar el nostre 
total compromís de suport i col·laboració amb el festival. Es va posar 
de manifest el que representa per Peralada en quan a promoció 
turística, increment en les pernoctacions i serveis de restauració, 
i vaig aprofitar per fer ressò de la campanya “Peralada al cor de 
l’Empordà”, per tal de que la gent ens conegui com a destinació on 
passar-hi uns dies.

20.09.2019 Assistència a la 21ª Assemblea del l’ACM (Associació 
Catalana de Municipis) on es va escollir nou President i ens van 
informar dels diferents serveis que està donant l’ACM als Municipis 
inscrits, que pràcticament són el 90% de municipis de Catalunya. 
Queda dipositada la memòria del 2018 i el catàleg de compres pel 
2019 de l’ACM a l’Ajuntament a disposició de qui els  vulgui consultar. 

SAREB-Habitatges: S’han fet gestions i mantingut converses amb 
diferents departaments del Sareb amb la finalitat de desbloquejar 
l’edifici plurifamiliar que hi ha al carrer doctor Clos de Peralada i es 
posin els dinou habitatges que ja estan acabats a la venda. Aquestes 
gestions han acabat amb la signatura del conveni aprovat pel ple 
entre l’Ajuntament de Peralada i el Sareb, dimecres 25.09.2019.

S’ha sol·licitat a traves del departament de relacions institucionals 
del Sareb la possibilitat de que els veïns del municipi tinguin una 
preferència de compra, abans que el Sareb iniciï la comercialització 
en general. Ens han demanat un termini de 15 dies per respondre 
i tenir temps per informar i coordinar tots els departaments que 
intervenen en la venda del habitatges. M’han comentat que mai 
cap Ajuntament havia demanat un tracte preferent pels seus veïns.  

ÀREA DE PATRIMONI

CAN RAMONET: Edifici que l’Ajuntament va comprar ja fa molts 
anys amb la intenció de que fos un equipament pel poble. Amb 
el transcurs dels anys però, s’han anat creant espais on encabir 
els serveis necessaris pel municipi en altres ubicacions i en aquest 
moment ja tenim espais suficients on desenvolupar activitats 
i serveis actuals i prevists. A hores d’ara, la rehabilitació de Can 
Ramonet tindria un cost molt elevat. 

Per aquests motius s’ha sol·licitat als serveis tècnics de l’Ajuntament, 
una valoració tècnica i econòmica de la finca de “Can Ramonet” i 
poder valorar la seva venda mitjançant concurs públic. L’import 
resultant de la venda es destinaria a qüestions de més interès i 
necessitat per tots.

CLAUSTRE SANT DOMÈNEC: Hem tingut jornada de treball 
amb l’Empresa 4 Restaura, per valorar i fer pressupost pel bon 
manteniment i restauració del d’aquest espai. Cal treballar amb 
anticipació per poder acollir-nos a subvencions.

ÀREA D’0CUPACIÓ

OFERTES LABORALS: Durant aquest trimestre s’ha portat a terme, 
a través del servei FEINA EN XARXA, la difusió de 5 noves ofertes 
laborals al municipi. Les empreses interessades en difondre les seves 
ofertes ens les fan arribar i aquestes és publiquen al web.

ASSESSORRAMENT LABORAL: Passat l’estiu hem tornat a reobrir 
el servei d’assessorament laboral, en hores convingudes  al Punt Tic, 
ubicat a les Antigues Escoles de Peralada.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu 
informe  d’atur per Comarques i Municipis del mes juliol, el Municipi 
de Peralada té un atur registrat de 41 persones, que representa una 
taxa d’atur registral del 5,41%.
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5.5. Àrea de Benestar social, Infància i Joventut 

Benestar Social

- Centre de Dia

El dia 1 de març es va posar en funcionament el Centre de Dia de 
Peralada; el qual disposa de 30 places i està gestionat per l’empresa 
Accent Social SL.

A dia d’avui, ja es beneficien del servei un total de 17 usuaris. 
D’aquestes 17 persones, 11 estan gaudint del servei a jornada 
complerta i 6 a mitja jornada. També poder dir, que de les 17 
persones, 7 tenen plaça conveniada. 

En relació a la residència habitual d’aquestes persones, dels 17 
participants; 7 són de Peralada i 2 de Vilanova de la Muga. Els 8 
restants són de municipis veïns.

Els horaris d’atenció del centre són de dilluns a divendres de 8:00h 
a 20:00h i els dissabtes de 9:00h a 14:00h. Cal dir però, que 
actualment els dissabtes no està en funcionament ja que no existeix 
tal demanda per part dels usuaris. 

- Tallat Social

Durant aquest estiu s’ha desenvolupat una nova iniciativa a Vilanova 
de la Muga la qual s’ha anomenat Tallat Social. 

Es tractava d’un espai de trobada, a on les persones grans del poble 
disposessin d’un lloc per ser escoltades, per compartir, per distreure’s 
i per sentir-se reconegudes, actives i participants.

L’activitat s’ha desenvolupat els dijous a la tarda, de 18h a 19h, a “la 
Sala” i ha estat dinamitzada per una veïna del poble de Vilanova de 
la Muga. Es tractava d’un grup de participants flexible, entenent 
que podien gaudir del recurs quan els vingués de gust i no amb 
l’obligatorietat d’haver-hi de ser cada setmana. Aquest grup ha estat 
conformat per unes 18 persones en total. 

La iniciativa ha estat tant ben acollida per les persones grans de 
Vilanova, que una vegada finalitzada la prova pilot, la qual tenia 
durada de juliol i agost, i donada la voluntat de la persona que 
dinamitza el grup per continuar; s’ha acordat que els tallats socials 
tindran continuïtat durant l’hivern, tot i que passaran de fer-se els 
dijous a fer-se els dissabtes. 

- Tallers de Memòria

Gestionats per professionals de l’àmbit social del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà; els tallers de memòria van iniciar el 19 de setembre. 

És una activitat gratuïta, subvencionada per l’Ajuntament de 
Peralada, en la que participen 11 persones a Vilanova de la Muga i 
16 persones a Peralada. 

- Gimnàstica de Manteniment

Activitat dirigida a persones de la 3a edat la qual iniciarà el proper 
dimecres dia 2 d’octubre. Un any més s’ofereix aquesta activitat 
de manera gratuïta, subvencionada per l’Ajuntament de Peralada. 

- Serveis Socials

Hi ha un conveni existent amb el Consell Comarcal per tal de poder 
oferir els recursos socials que estem obligats com a municipi, però 
que es gestionen a través del Consell Comarcal degut a les nostres 
dimensions i població. 

Actualment disposem de 3 professionals en diferents àmbits –una 
en Acollida i promoció social, una altra en Família i Infància i l’última 

en Dependència i Autonomia- les quals es desplacen al territori en 
funció de la demanda.

El proper dilluns dia 30 de setembre, hi ha concretada una reunió 
entre la regidora, la coordinadora comarcal i les professionals del 
territori. 

- Xerrades, formacions i activitats

- El dia 20 de juny es va realitzar, tant a Peralada com a Vilanova de 
la Muga, la xerrada Bon tracte a les persones grans; dinamitzada 
per una professional de l’àmbit social del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.

- El dia 14 de juliol es va col·laborar amb l’activitat Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple, oferint espais municipals com la piscina i donant 
tot el suport logístic necessari als voluntaris de l’entitat. 

- El proper dia 10 d’octubre es realitzarà una xerrada del Servei 
Local de Teleassistència tant a Vilanova de la Muga com a Peralada, 
organitzada per l’Ajuntament de Peralada, el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i Dipsalut. 

Infància i Joventut

- Espai Jove

Després del descans estiuenc, l’Espai Jove es va tornar a posar en 
funcionament el passat dia 12 de setembre. 

A dia d’avui, s’està acabant de perfilar la programació d’activitats que 
es tenen intenció de desenvolupar durant el curs. El motiu principal 
és perquè es treballa a partir de l’interès del jove, i per tant, s’aposta 
per fer que aquest sigui partícip tant de la programació com del 
desenvolupament de les activitats per així poder aconseguir un 
resultat més satisfactori i una major participació. 

- Taula Rodona Pobles i Festes Majors

El passat 12 de setembre, els regidors de joventut i cultura vam 
participar a la taula Rodona de Pobles i Festes Majors a on s’abordava 
la problemàtica de l’actitud que prenen alguns joves en les festes 
majors dels pobles. Es van presentar recursos, intercanvi de punts 
de vista i també de possibles actuacions. Té com a objectiu final 
poder treballar en equip amb els diferents municipis del territori 
per tal de poder abordar les problemàtiques sorgides aquest estiu 
arrel de les conductes inapropiades d’alguns joves durant les festes 
majors dels municipis veïns. 

5.6.Àrea de Serveis, Usos Públics i Sanitat  

Àrea de Serveis

A part de les tasques habituals del dia a dia, com a punts més 
destacables remarcar els següents:

- Mobiliari urbà.

S’han analitzat els elements dels parcs infantils, enretirant-ne un 
de la pista de Vilanova a causa de la seva deficiència. Per la resta, 
s’han identificat quins s’han de substituir també a causa del seu 
deteriorament, i als altres s’ha encarregat pressupost de les peces 
que mancaven o calia substituir. S’han pintat o estan en procés de 
repintar els que calia. Tant pel retirat com pels que cal substituir 
s’han demanat pressupostos a diversos subministradors i els estem 
analitzant.
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També s’ha demanat pressupost per posar terra amortidor de goma 
a l’àrea infantil del pati de l’espai jove.

S’han substituït bancs i cadires a diferents espais públics del municipi 
així com s’ha augmentat la senyalització viària i s’han substituït 
algunes de les que estaven en mal estat.

- Manteniment zones esportives

 Pintura i manteniment del Pavelló i la Piscina.

 S’ha repintat la pista de Vilanova i s’ha fet tallar les branques de la 
figuera que l’envaïa.

 A l’espai jove s’instal·laran les noves cistelles de bàsquet que han 
arribat aquesta mateixa setmana.

- Manteniment Llar d’Infants

 S’ha repintat l’entrada i menjador de la llar d’infants.

 S’han repintat varies columnes i trams de paret exteriors de la llar 
d’infants.

 S’han fet repassar els electrodomèstics de la cuina i aparells de 
climatització.

- Actuacions diverses

S’ha canviat una senyera malmesa a Vilanova.

S’han recol·locat diverses tapes de servei que havien quedat 
descalçades normalment a causa del pas de vehicles.

S’ha fet reparar la paret i un lateral de tota una filera de nínxols al 
cementiri de Peralada.

S’ha instal·lat un banc al cementiri de Vilanova.

S’ha fet reformar el pas d’entrada de vehicles del Centre de Dia per 
millorar-ne l’accessibilitat.

S’ha equipat el pàrquing del Bullidor  amb mobiliari urbà i s’han 
recol·locat els contenidors de l’àrea d’aportació, en una primera fase.

S’ha retirat la brossa i runa de molts abocadors incontrolats degut 
a l’incivisme de la gent.

S’ha fet analitzar per una empresa especialitzada la poda necessària 
a Vilanova dels arbres que ells mateixos o les seves branques 
representen un perill en potència. Estem a l’espera de l’informe.

S’ha finalitzat l’enjardinament de la part del mur de contenció de 
l’àrea infantil del passeig de dalt de Vilanova.

S’ha arranjat l’aparcament de Sant Sebastià amb estesa i compactació 
de sauló.

S’ha pavimentat l’inici del camí de Vallgornera a la zona de la 
Coromina per evitar els esllavissaments que es produïen durant 
aiguats.

5.7.Àrea d’ Agricultura i  Esports  

ÀREA D’AGRICULTURA

- Peralada

Al llarg d’aquest trimestre s’han desbrossat diferents zones, entre 
elles tots els camins asfaltats, des del camí de Vallgornera fins el 
camí que va al Mas Rovira. També es va desbrossar el camí asfaltat 
que va del pas de l’artilleria fins al Mas Cerdà i part del camí que 
va a Cabanes. També es va desbrossar les Hortes, la Salanqueta, 

Triachs, part del Gaus, el Pixamill i altres camins rurals propers al 
nucli del poble.

També, a principis de setembre es va arreglar, i en previsió de la 
verema, 1,8km de part del camí de les Vinyes. Es van rebaixar i 
anivellar certs punts del camí, es va afegir sorra i es va triturar pedres 
per tal de fer-ho més transitable.

Aquest mes de setembre s’està fent la neteja i desbrossament de 
la llera del riu Llobregat, que va des d’Els Tints, passant per sota el 
pont fins l’estació d’aforament d’aigua.

- Vilanova

A principis d’estiu es va desbrossar tot el talús de Vilanova a banda 
i banda, que corresponent a uns 300m, que han ajudat a remarcar 
el camí natural de la Muga i una zona més agradable per a fer-ne ús. 

També s’ha fet la neteja i desbrossament, entre finals de juliol 
i principis d’agost, de 23 km de marges de camins del terme de 
Vilanova, com també aquest setembre, d’una part de la llera del 
riu Muga. 

ÀREA D’ESPORTS

- Piscina

Per tal d’aconseguir un correcte funcionament, es van fer un seguit 
de millores:

 instal·lació d’una potabilitzadora salina a la piscina petita i s’està 
estudiant instal·lar-ho al vas gran.

 Instal·lació d’una vàlvula d’antiatrapament a la piscina gran.

 Adequar la piscina gran amb la instal·lació d’unes escales romanes 
amb una barana medial, facilitant l’accés a gent gran i a persones 
amb mobilitat reduïda i/o amb dificultats.

 Reforma dels vestidors: nous polsadors d’aigua que contribueixen 
a l’estalvi, millores en la instal·lació elèctrica, pintura i substitució 
de mobiliari, etc.

La Piscina ha acollit diverses activitats que han complementat l’oferta 
d’aquest estiu:

La Mojito’s Chill Out Pool Party organitzada per l’Associació de Joves, 
el 20 de juliol al vespre.

La campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’, el 14 de juliol, 

Dues jornades d’inflables aquàtics a proposta del Consell d’Infants.

Classes d’Aquagym dos dies a la setmana. 

Pel que fa als abonaments, enguany ha estat un bon estiu, doncs 
ha tingut un total de 180 abonaments individuals i  34 abonaments 
familiars i monoparentals que corresponent a 133 usuaris/es.

D’altra banda, al llarg de tot l’estiu, s’han comptabilitzat 2.715 
entrades.

- Pavelló

Per tal de complementar el material esportiu per a les classes 
d’activitats dirigides i el gimnàs, s’ha comprat nou material esportiu: 
bandes elàstiques, pilotes de Pilates, gomes elàstiques, i s’han 
substituït tiges i seients per a les bicicletes del Cycling. 
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Com a millora i manteniment de la sala d’activitats dirigides, s’ha 
pintat de nou i s’ha escollit un color més adequat per tal que la sala 
sigui més lluminosa i tingui més sensació de profunditat. 

Pel que fa a les entitats esportives que fan ús del Pavelló, el Club 
Patí Sport Empordà Peralada compta amb 70 patinadors/es que es 
distribueixen en 6 equips, ampliant aquest any amb la modalitat de 
XOU. El Club entrena 3 dies a la setmana i també alguns caps de 
setmana per a competicions i festivals.

El Club de Bàsquet Albera-Peralada compta amb 80 nens/es, amb 3 
equips femenins, 3 de masculins i l’escoleta. L’entitat segueix enguany 
el conveni amb l’ADEPAF per aconseguir millores beneficioses pel 
club i els seus esportistes. 

El Club de Futbol Peralada aglutina un total de 220 nens i joves que 
es reparteixen en 18 equips de futbol base. El primer equip competeix 
actualment a la tercera divisió grup 5 després de desvincular-se del 
Girona, equip amb el que tenien l’afiliació.

- Millora Pistes esportives Espai Jove i Vilanova de la Muga

S’han fet un seguit de millores a les pistes esportives de l’Espai Jove 
i de Vilanova. 

Pel que fa a Vilanova, s’ha repintat les línies de la pista, com també la 
poda de branques que obstaculitzaven la correcte pràctica esportiva. 
També s’han adquirit dues porteries amb cistella combinada per 
substituir el mobiliari esportiu actual. 

Pel que fa la millora de la pista de l’Espai Jove, es substituiran les 
cistelles per dues de noves amb sistema antivandàlic. 

Tenim previst fer la renovació de l’equipament esportiu d’aquestes 
dues instal·lacions, aquest proper mes d’octubre. L’objectiu no és 
cap altre que aconseguir una activitat regular, amb una instal·lació 
renovada i més segura a l’aire lliure.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS. (EXPDT. 2019000469)

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és 
necessari nomenar els representants de la corporació en els òrgans 
col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que 
disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot això exposat, l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS:

Primer.- Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea 
General del Consorci de les vies verdes de Girona la regidora Rosa 
Cortada Sánchez.

Segon.- Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea 
General de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter la regidora 
Rosa Cortada Sánchez com a titular i al regidor Josep Tor Prunell 
com a suplent.

Tercer.- Els presents acords es notificaran als interessats i als 
organismes corresponents. S’entendrà que accepten el càrrec si 
no manifesten la disconformitat en el termini de cinc dies hàbils a 

comptar de l’endemà de rebre la notificació mitjançant escrit dirigit 
al Ple de la Corporació i entrat al Registre General de l’Ajuntament.

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta de nomenar representants de 
la Corporació a diversos òrgans col·legiats.

El sr. Joan Carles Planas exposa, que a Vilanova hi ha moltes queixes 
amb els mosquits, al qual la sra. Cortada respon que les actuacions 
les fan directament des de la mancomunitat”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

7.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA 
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.
D01). (EXPDT. 2019000638)

Antecedents.- 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar 
en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 
2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT 
i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: 
Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) 
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització 
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016.
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de 
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) 
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant 
subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord 
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva 
del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que 
va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat 
a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la 
possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses 
seleccionades en l’Acord marc. 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el 
CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, 
el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de 
conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte i  
havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada 
el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar 
formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, 
va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord 
marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – 
D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de 
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM 
va aprovar la pròrroga del contracte de subministrament elèctric 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-
D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 
2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte 
i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de 
clàusules administratives, abans citat.

6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució 
de la Central de Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es 
disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte 
de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar 
des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions 
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat 
establerts al plec de clàusules administratives, abans citat. 

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central 
de Contractació de l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la 
tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica.

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte 
derivat D01, ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva 
intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment 
de la tercera pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la 
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del 
contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte 
la no acceptació de la pròrroga.

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 
2019, la Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de 
contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 
24/2019 va convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels 
plecs corresponents.

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní 
en sessió pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes 
electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa 
tensió del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU. 

11.-  Per acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària 
de data 10 d’abril de 2017, es procedí a l’adhesió, per part de 
l’Ajuntament de Peralada al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).

Fonaments de Dret.-

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  
que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte 
derivat de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació 
i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta 
de normativa concordant aplicable. 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències 
de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal.
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Proposta

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

ACORDS

Primer.- Que l’ajuntament de Peralada s’adhereix al  contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), 
per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l’1 de gener de 
2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou 
mesos més. 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes

PREUS TERME D’ENERGIA:
LOT 1 BAIXA TENSIÓ (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899

Sublot BT7 2.1A 145,415

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541

Sublot BT13 3.0AP1 114,198

Sublot BT14 3.0AP2 100,212

Sublot BT15 3.0AP3 72,623

LOT 2 ALTA TENSIÓ (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851

Sublot AT2 3.1AP2 91,014

Sublot AT3 3.1AP3 72,865

Sublot AT4 6.1AP1 114,934

Sublot AT5 6.1AP2 97,737

Sublot AT6 6.1AP3 90,992

Sublot AT7 6.1AP4 81,417

Sublot AT8 6.1AP5 74,936

Sublot AT9 6.1AP6 65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu 
la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del 
procediment derivat (Exp.2015.05 D02).

Preus del terme de potència:

LOT 1 BAIXA TENSIÓ (BT):
Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710

2.1 DHA 44,444710

2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

LOT 2 ALTA TENSIÓ (AT):
Alta 

tensió 
€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  
Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de 
desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

Segon.- L’Ajuntament de Peralada es compromet a tenir consignació 
suficient i adequada en el pressupost de la Corporació durant 
l’exercici 2020, per tal de fer front de la despesa corresponent a 
favor d’Endesa Energia SAU -empresa adjudicatària del contracte 
derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica.

Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 
08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de 
l’ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu 
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

“Exposa la sra. Cortada el contingut de la proposta. Pregunta el sr. 
Sabater si se sap si és energia verda, al qual el sr. Pratcorona respon 
que no, que no ho és. En aquest sentit, fa avinent el sr. Pratcorona 
que al 2020 hi haurà un nou concurs i que a les bases ja s’hi inclourà 
l’energia verda i l’energia renovable.”

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:
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Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

8.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018. 
(EXPDT. 2019000279)
Vist el Compte General format de l’exercici 2018, juntament amb 
tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.

Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el 
dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en data 5 de 
juny de 2019.

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se 
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini 
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en 
el certificat de Secretaria de data 22 de juliol de 2019. 

Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, adopti l’acord següent: 

Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, integrat pel 
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis 
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

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

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta d’aprovar el compte general, 
que no hi han hagut al.legacions i que s’han passat tots els tràmits. 

Manifesta el sr. Sabater que s’abstindran perquè no coneixen a fons 
els comptes”.

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT REFÓS DE LA 7A 
MODIFICACIÓ DEL POUM DE PERALADA. INSTAL·LACIÓ 
SOTERRADA DE SERVEIS I PRODUCCIÓ D’ENERGIES 
RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE. (EXPDT. 
2019000513
Antecedents:

1.- Vist que la normativa urbanística del POUM no regula d’una 
forma específica la instal·lació soterrada de serveis ni la producció 
d’energies a partir de fonts renovables

2.- Nogensmenys, l’article 108 del POUM de Peralada prohibeix els 
usos que no estiguin permesos de forma explícita a cada categoria 
i tipus de sòl.

3.- Vist que la modificació del POUM que es planteja, redactada 
pels serveis tècnics municipals en data 17 de juliol de 2019, pretén 
resoldre aquesta situació.

4.- Atès que la instal·lació soterrada de serveis d’aigua, sanejament, 
telecomunicacions, electricitat i gas precisa en determinades 
ocasions que discorri soterrada per diferents àmbits del sòl no 
urbanitzable del municipi. Per aquest motiu cal regular la normativa 
urbanística que faciliti la instal·lació d’aquest serveis.

5.- La producció d’energies a partir de fonts renovables és també una 
altra de les situacions que cal regular per la normativa urbanística 
del POUM.

6.- Aquesta modificació es cenyeix a l’àmbit del sòl no urbanitzable 
del terme municipal.

7.- Atès que la modificació plantejada afecta a la redacció dels 
articles 41.2, 42.2, 43.2, 44.2 i 45.2 de la normativa urbanística.

8.- Atès que tot i que aquesta modificació es planteja en sòl no 
urbanitzable, es considerà que no afectaria a valors mediambientals 
i, conseqüentment, es sol·licità la resolució de manca d’efectes 
ambientals al Departament de Medi Ambient.

9.- En data 5 de setembre de 2019 es registra d’entrada la resolució 
del Departament de Territori i sostenibilitat en  el sentit següent:
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10.- Els documents que conformen aquesta modificació són:

a) Modificació Puntual Núm. 7 Text Refós POUM. “Instal·lació 
soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no 
urbanitzable”, redactat pels serveis tècnics municipals, de data 17 
de juliol de 2019.

11.- Informe jurídic, de data 20 de setembre de 2019, favorable.

Fonaments de dret:

- Articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

- Articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

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

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

- El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

- El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener 
de 2015).

Resolc:

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

Primer.- Aprovar inicialment el Text Refós de la Modificació puntual 
núm. 7 del POUM de Peralada anomenada Modificació Puntual 
número 7 del POUM de Peralada per a la instal·lació soterrada de 
Serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data 17 de juliol de 2019. 

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, 
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 7 del POUM de Peralada, mitjançant la publicació d’un anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal 
i al tauler d’anuncis municipal. Durant aquest període l’expedient 
quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es 
presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, 
informe als organismes següents: 

- Departament d’Agricultura.

- Departament de Territori i sostenibilitat. Oficina territorial d’acció 
i avaluació ambiental de Girona (OTAA).

- Agència Catalana de l’Aigua.

Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació 
pública, als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Palau-saverdera, 
Pau, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà,  Rabós, Espolla, Masarac, 
Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra i 
Fortià, l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi.

Cinquè- No suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions 
i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori que són 
objecte del planejament en atenció al que disposta l’article 73 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, atès 
que no es modifica el règim urbanístic del sòl atès que no es modifica 
el règim urbanístic del sòl doncs la modificació planteja la regulació 
de nous usos referents a la instal·lació de serveis i a la producció 
d’energies renovables.

Sisè.- Notificar el present acord a les persones interessades i al 
departament corresponent, si s’escau.

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta de resoldre les discrepàncies 
sorgides entre la normativa vigent i el POUM quan es va voler 
portar l’aigua a Vallgornera, atès que la normativa permet passar 
serveis en SNU i el POUM no ho recull. Amb aquesta modificació 
també quedarà resolt el tema de les plaques solars en SNU. Es va 
fer una consulta a Urbanisme i se’ns va indicar que redactéssim la 
modificació del POUM en aquest sentit”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:
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Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER PERALADA I VILANOVA 
EN RESPOSTA A LES AMENACES D’ENDESA A LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE 
RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES 
VULNERABLES. (EXPDT 2019000639)

Antecedents

1.- Es presenta, per part del grup municipal Junts per Peralada i 
Vilanova, en data 20 de setembre de 2019 i RE 2019003447 una 
moció a l’Ajuntament  en  resposta a les amenaces d’Endesa a les 
administracions locals en relació al deute relatiu a les factures 
energètiques de les famílies vulnerables.

2.- La part dispositiva de la moció és la següent:

“Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la 
defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més 
vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei. 

Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa 
Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament 
de Catalunya, i que és una de les més avançades del món.

Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses 
subministradores, del deute acumulat per les famílies i persones 
protegides per la llei 24/2015, des de l’any 2015. 

Instar a totes les administracions competents a utilitzar les 
vies sancionadores de manera contundent, en cas que les 
subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no 
permesos per la llei 24/2015”.

3.- Informe de secretaria-intervenció, de data 20 de setembre de 
2019, favorable.

Fonaments de dret

Primer.- En relació a les formalitats:

L’article 34 del Reglament Orgànic Municipal (BOP de Girona, núm. 
243, de 22 de desembre de 2005) disposa que s’entén per moció 
la proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne 
la urgència. Pot ésser oral o escrita.  de resolució que és presentada 
al Ple per a la seva votació i adopció.

Estan facultats per presentar mocions l’alcalde, la Junta de Govern 
Local, la Junta de Portaveus, els portaveus en nom del grup municipal 
que representen i un mínim de 3 regidors/ores de la Corporació.

Aquesta moció la signa un regidor que ostenta el càrrec de portaveu 
del grup municipal que representa.

La presentació de mocions per part dels grups polítics municipals 
es subjecta a les regles següents:

- Les mocions es referiran a assumptes d’interès municipal.

- La votació de les mocions serà a la totalitat del seu text, i no 
s’admetran votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat de 
presentar esmenes de caràcter parcial.

- Les propostes i mocions dels grups polítics municipals que tinguin 
entrada en el registre general de l’ajuntament amb posterioritat a la 
firma de la convocatòria no figuraran en l’ordre del dia, i solament 
podran ser objecte de debat i votació en la sessió com a assumptes 
d’urgència.

En aquest cas, la presentació de la moció és anterior a la convocatòria.

El quòrum per a la vàlida adopció de l’acord, és el de la majoria 
simple dels membres presents i existeix majoria simple quan els vots 
afirmatius són més que els negatius, tal i com preveuen els art. 47.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el TR de la Llei Municipal i  de Règim Local de Catalunya.

Segon.- En relació al contingut.

La matèria de la moció no es troba dins de l’àmbit de les competències 
que té el municipi de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local i 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, per la qual cosa no és 
competència del Ple.

Es tracta d’una matèria discrecional i no reglada, per tant, la moció es 
podrà sotmetre a deliberació i votació, en tant que no se’n generen 
efectes jurídics.

Resolució.

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

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge 
polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les 
ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per 
fer complir la llei. 

SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una 
Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, i que és una de les més avançades del món.

TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses 
subministradores, del deute acumulat per les famílies i persones 
protegides per la llei 24/2015, des de l’any 2015. 
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QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar 
les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les 
subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no 
permesos per la llei 24/2015.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE VILANOVA 
A FAVOR DE LA RETIRADA DEL RETRAT DEL BORBÓ I LA 
BANDERA ESPANYOLA DE LA SALA DE PLENS I LA FAÇANA DE 
L’AJUNTAMENT DE PERALADA. (EXPDT. 2019000637)
Antecedents

1.- Es presenta, per part del grup municipal Independents de 
Vilanova, en data 10 de setembre de 2019 i RE 2019003350,  
una moció a favor de la retirada del retrat del Borbó i la bandera 
espanyola de la sala de plens i la façana de l’Ajuntament de 
Peralada, que consta a l’expedient. 

2.- La part dispositiva de la moció és la següent:

“Que la fotografia de Felip VI de Borbón deixi de presidir la sala de 
plens de l’Ajuntament. 

Que la bandera espanyola sigui retirada de la sala de plens. 

Que la bandera espanyola sigui retirada de la façana de l’ajuntament. 

L’adhesió efectiva al manifest del 20 d’agost de la Coordinadora 
de l’Advocacia de Catalunya, on es declarà Felipe VI és PERSONA 
NON GRATA”.

3.- Informe de secretaria-intervenció, de data 20 de setembre de 
2019, desfavorable.

Fonaments de dret

Primer.- En relació a les formalitats:

L’article 34 del Reglament Orgànic Municipal (BOP de Girona, núm. 
243, de 22 de desembre de 2005) disposa que s’entén per moció 

la proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne 
la urgència. Pot ésser oral o escrita.  de resolució que és presentada 
al Ple per a la seva votació i adopció.

Estan facultats per presentar mocions l’alcalde, la Junta de Govern 
Local, la Junta de Portaveus, els portaveus en nom del grup 
municipal que representen i un mínim de 3 regidors/ores de la 
Corporació.

Aquesta moció la signa un regidor que ostenta el càrrec de portaveu 
del grup municipal que representa.

La presentació de mocions per part dels grups polítics municipals 
es subjecta a les regles següents:

- Les mocions es referiran a assumptes d’interès municipal.

- La votació de les mocions serà a la totalitat del seu text, i no 
s’admetran votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat de 
presentar esmenes de caràcter parcial.

- Les propostes i mocions dels grups polítics municipals que tinguin 
entrada en el registre general de l’ajuntament amb posterioritat a la 
firma de la convocatòria no figuraran en l’ordre del dia, i solament 
podran ser objecte de debat i votació en la sessió com a assumptes 
d’urgència.

En aquest cas, la presentació de la moció és anterior a la 
convocatòria.

El quòrum per a la vàlida adopció de l’acord, és el de la majoria 
simple dels membres presents i existeix majoria simple quan els 
vots afirmatius són més que els negatius, tal i com preveuen els art. 
47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el TR de la Llei Municipal i  de Règim Local de Catalunya.

Segon.- En relació al contingut.

L’article 3 de la Llei 39/1981, reguladora de l’ús de la bandera 
d’Espanya i d’altres banderes i ensenyes, determina expressament 
que “la bandera d’Espanya haurà d’onejar a l’exterior i ocupar el 
lloc preferent a l’interior de tots els edificis i establiments de 
l’Administració central, institucional, autonòmica provincial o 
insular i municipal de l’Estat “.

Pel que fa del retrat del Rei és l’art. 85.2 del Reial Decret 2568/1986, 
regulador del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el que determina l’obligatorietat que 
“en lloc preferent del saló de sessions estarà col·locada l’efígie de 
S.M. El Rei”.

Vist que l’aprovació de dita moció té per objecte instar a l’equip 
de govern o a l’Alcalde que realitzi determinades actuacions o que 
atengui a determinades peticions contràries a la normativa vigent 
aplicable i, conseqüentment, contràries a dret.  

Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada, a petició 
del grup municipal Independents de Vilanova, proposo al Ple 
l’adopció del següent ACORD:

PRIMER: Que la fotografia de Felip VI de Borbón deixi de presidir la 
sala de plens de l’Ajuntament. 

SEGON: Que la bandera espanyola sigui retirada de la sala de plens. 
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TERCER: Que la bandera espanyola sigui retirada de la façana de 
l’ajuntament. 

QUART: L’adhesió efectiva al manifest del 20 d’agost de la 
Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, on es declarà Felipe VI 
és PERSONA NON GRATA

Sense que es produeixin més intervencions, llegida la moció, 
el sr. Alcalde proposa deixar sobre la taula el debat i votació del 
present punt de l’ordre del dia, atès l’informe  desfavorable de 
la Secretaria-Intervenció  on en cas d’adoptar aquesta moció 
entraríem en situacions contraries a la normativa vigent aplicable i 
conseqüentment contraries a dret i que en cas de la seva adopció 
se’n poden generar efectes jurídics contraris a dret.

L’Equip de Govern ha estudiat molt bé la moció i per imperatiu legal 
hem acordat no tractar-la i deixar-la sobre la taula.

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE VILANOVA EN FAVOR A 
L’APROVACIÓ DE LA “DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 
(EXPDT. 2019000636)
Vista la moció conjunta presentada pels dos grups municipals, es 
proposa deixar sobre la taula el present punt de l’ordre del dia.

13.- ASSUMPTES URGENTS
13.1.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 
PERALADA I VILANOVA I INDEPENDENTS DE VILANOVA EN 
FAVOR APROVACIÓ DE LA “DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA”

Actualment podem constatar un ampli consens científic a l’hora 
de descriure les causes antròpiques del canvi climàtic actual i 
de requerir unes mesures dràstiques que disminueixin l’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle. L’objectiu és evitar l’excessiu 
escalfament del planeta de conseqüències catastròfiques per a 
l’equilibri actual de la vida a la Terra. En el darrer informe de l’IPPC 
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic) de 
2018, es defensa la necessitat urgent de reduir en un 45% les 
emissions globals de CO2 fins el 2030, i fins a zero el 2050, per 
assolir un escenari acceptable d’augment d’1,5°C de temperatura 
mitjana global respecte l’era preindustrial. El perill de no actuar 
en la reducció del CO2 és, malauradament, arribar a un punt de 
no retorn en el sistema climàtic en el qual es comenci a alliberar 
carboni emmagatzemat als oceans i als pols. Les conseqüències 
d’això anirien des de l’acidificació d’oceans fins a la desertització 
d’àmplies zones de la superfície terrestre, així com augments 
globals de la temperatura i del nivell del mar, canvis en cicles 
estacionals i de pluges, l’extinció massiva d’espècies i el 
desplaçament de comunitats humanes senceres a conseqüència 
dels canvis profunds en la nostra realitat biofísica. El consens 
científic és àmpliament acceptat per la majoria d’administracions 
i governs del nostre entorn. La Unió Europea, l’Estat, la Generalitat, 
els governs locals estan introduint progressivament polítiques 
i accions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i d’altres 
mesures de caràcter ambiental.

Tot i això, correm el perill que el ritme dels canvis sigui massa lent 
per assolir els objectius acceptables de mitigació recomanats i 
volguts. Aquesta és la percepció de nombrosos actors de la nostra 
societat, com ara el moviment Fridays for Future, iniciat l’agost del 

2018 a Suècia i que ha tingut una repercussió important.

Estant en una mateixa situació, nombroses institucions 
governamentals i universitats, tant del nostre entorn com de tot el 
món, ja han signat una declaració d’emergència climàtica.

Antecedents:

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 3 
de desembre de 2010 va aprovar el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) de Peralada.

2. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de 
setembre de 2014, va ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 
209/2014, d’aprovació del document del Pla definitiu d’Acció per 
a l’Energia Sostenible de Peralada i els annexos corresponents del 
municipi de Peralada, elaborat per l’Oficina Tècnica ICP.

3. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 
2017, va ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 111/2017, de 5 d’abril 
de 2017 pel qual s’aprovava una fitxa d’actuació que s’incorporava 
al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Peralada (exp. núm. 
68/2017).

4. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va redactar l’informe de 
seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Peralada 
que mostra el grau d’implantació d’aquest; d’acord amb les dades 
que hi consten: El grau d’implementació de les accions del PAES 
fins al 2017 ha estat del 46,15 % i el percentatge d’estalvi assolit 
ha estat del 58,53 % respecte al total d’emissions que s’ha previst 
estalviar del 2005 al 2020, tenint en compte que les accions en 
curs s’han de completar fins al 2020. [...] Aquest percentatge 
inclou les accions completades i les accions en curs, tot i que 
aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins al 2020. A informe 
també s’hi inclouen les fitxes de les noves accions següents:

A75/B71/39 Impulsa el Projecte 50-50 a l’escola

A75/B51/28 Aplicar una bonificació fiscal per potenciar la 
implantació d’energies renovables en els habitatges del municipi 

A75/B51/27 Aplicar una bonificació fiscal per als vehicles de 
baixes emissions

A75/B51/40 Instal·lació d’un punt d’informació energètic

Per tots aquests motius proposem al consistori la presa dels 
següents acords:

PRIMER:  Posicionar-se com a institució i aprovar la declaració 
d’emergència climàtica amb la voluntat d’estimular els nostres 
veïns a prendre mesures i de portar a terme accions a la pròpia 
institució en aquesta mateixa direcció. Continuant utilitzant i 
potenciant les eines ja creades com és Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES )

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:



CASA DE LA VILA 47

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

14.- PRECS I PREGUNTES
14.1.- El regidor sr. Marc Sabater formula les següents preguntes: 

1. Voldríem saber quan podran tenir accés al local, els membres de 
la Societat de caçadors de Santa Eulalia de Vilanova de la Muga? 

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

La Societat de Caçadors de Santa Eulalia de Vilanova de la Muga 
podrien tenir accés immediat a l’espai de l’antiga regidoria i així 
es va comunicar als seus representants amb una visita que s’hi 
va fer. Aquest local es va arranjar el 2007 amb una inversió d’uns 
15.000,-€ amb la instal·lació de calefacció, aire condicionat, 
mobiliari, equipament informàtic i reuneix tots els requisits d’ús. 
Aquest espai va quedar en desús quan es va inaugurar Can Sala el 
2012. No obstant, com suposo que ja esteu al corrent, la Societat 
de Caçadors tenia unes altres preferències: el local de la planta 
baixa de l’antiga Escola. Els tècnics municipals han de fer informe 
sobre la possibilitat d’utilitzar aquest espai.

En quan es tinguin els informes es comunicarà a la Societat de 
Caçadors de Santa Eulàlia.

2. S’ha avançat en la millora de connexió de cobertura mòbil?

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

Sí, l’empresa Telefònica ha fet sol·licitud per passar fibra òptica fins 
l’estació base que estarà ubicada al dipòsit d’aigua de Vilanova. 
Segons conversa que es mantingué amb la persona que va sol·licitar 
el permís a l’Ajuntament el 02 de juliol de 2019, cal informe previ de 
l’ACA i el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
a banda de l’informe de l’Ajuntament. Una vegada Telefònica tingui 
tots els informes procedirà a posar en funcionament l’estació de 
telefonia mòbil.

3. S’ha avançat amb la millora de connexió de més ample de banda 
d’internet?

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

No. En la gestió feta pel tema de la telefonia mòbil, es va demanar sobre 
el possible desplegament de FO a Vilanova i no vam obtenir resposta.

4. S’ha avançat amb la millora de la carretera de Vilanova a 
Castelló? És necessari un semàfor al pas de vianants de Vilanova a 
l’alçada de la Sala semblant als dos que hi ha l’escola. 

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

S’ha avançat amb la millora de la carretera de Vilanova a Castelló?

No, la darrera reunió que es va tenir amb el Director General 
d’infraestructures de la Generalitat, el Febrer de 2019, on van 
assistir-hi els Ajuntaments de Peralada i Castelló d’Empúries i 
altres responsables dels SSTT de Carreteres no se’n va treure 
cap compromís d’arranjament. Resultat similar a l’obtingut el 
2017. Els motius al·legats sempre són la manca de disponibilitat 
pressupostària. 

S’està en contactes amb la Diputació de Girona, antiga titular de 
les carreteres GIP-6042 i GIV-6043 per estudiar la possibilitat que 
ens ajudin a desbloquejar-ho.

Proposa el sr. Sabater es faci una protesta amb els veïns com a 
mesura de pressió, al qual el sr. Alcalde respon que potser és més 
efectiu intentar buscar solucions.

5.- És necessari un semàfor al pas de vianants de Vilanova a l’alçada 
de la Sala semblant als dos que hi ha l’escola.

Tal com li vam respondre per escrit a la pregunta formulada per 
vostès i que a continuació es transcriu, ens sembla molt bé la seva 
proposta i farem les gestions davant la Generalitat per demanar 
aquesta millora que per altra banda ja es va fer un primer pas al 
canviar la ubicació del pas de vianants, traslladant-lo a l’altre costat 
de l’embornal per guanyar visibilitat al creuar.

ID Registre: E2019003379

Data i hora: 13/09/2019 18:11:27

Tipus de petició: Proposta

Afecta a: Carrers

Descripció: 

Veïns de Vilanova de la Muga proposen millorar la seguretat del 
pas de vianants de la plaça major, davant la Sala, amb un semàfor 
de similars característiques al de davant de l’escoles de Peralada.

Benvolgut Sr. Sabater, gràcies per fer-nos arribar la seva proposta

Ens fem nostra la proposta i la traslladem a carreteres de la 
Generalitat que és el titular de la via.

El mantindrem informat de com evolucionen les gestions.

Per altra banda recordar-li que ja es va fer un primer pas al canviar 
la ubicació del pas de vianants, traslladant-lo a l’altra costa de 
l’embornal per guanyar visibilitat al creuar. 

Gràcies per la seva col·laboració



BUTLLETÍ PRIMAVERA48

6. Sabem que existeixen grups de WhatsApp per determinats 
sectors. Per exemple, persones que es dediquen el camp. Existeix 
un registre de grups? Cóm es pot sol·licitar formar-ne part? Quina 
normativa es segueix? 

El regidor sr. David Bigas respon, literalment, el següent:

L’Ajuntament de Peralada va crear al grup de Whatsapp 
d’Agricultura el gener del 2016 on els interessats van ésser donats 
d’alta després de complimentar un formulari que estan guardats a 
l’Ajuntament. 

7. Voldríem agrair als geganters l’organització de la revetlla de Sant 
Joan i a l’associació de Joves, la Mojitada i la Pamtomatada. 

El regidor sr. Miquel Brugat respon, literalment, el següent:

Aquí no podem donar cap resposta doncs no hi ha cap pregunta. 
Però si que aprofitem l’ocasió per dir que tant l’Alcalde com els 
meus companys de l’Equip de Govern sempre hem manifestat 
l’agraïment a les Associacions, Entitats, veïns i el teixit social en 
general que dinamitzen i fan vius els nostres dos pobles. Sense anar 
més lluny el passat 15 de juny, en el ple on va ésser escollit l’Alcalde 
en el seu discurs va dir, transcric literalment :

Vull agrair, també, els que han treballat abans que jo en qualsevol 
dels àmbits del municipi, alcaldes, regidors, vilatans, membres 
d’associacions i al teixit social del municipi que fan possible que 
les coses funcionin.  

Llavors celebrem que vostès coincideixin amb nosaltres en aquest 
punt.

Manifesta el sr. Sabater que era un prec, no una pregunta perquè 
no porta interrogant. 

8. Voldria donar les gràcies a l’equip de govern per la resolució del 
problema de falta de llum, patit per Sant Joan, al pati de l’espai jove. 
Ja que per la Pamtomatada ja no va saltar. 

El regidor sr. Miquel Brugat respon, literalment, el següent:

Moltes gràcies, no es mereixen. Es obligació de tots procurar que 
els serveis públics funcionin el millor possible. Tot i que no sempre 
s’aconsegueix i més en aquest cas que es depenia de tercers: la 
companyia elèctrica.

9. Voldríem instar a l’equip de govern a invertir amb taules i cadires 
més lleugeres, ja que les actuals taules amb cavallets d’acer i 
taulons i cadires de fusta són de mal manipular i probablement hi 
ha opcions al mercat més lleugeres i la gent que munta i desmunta 
ho agrairà. També manca un carretó per moure volums. 

El regidor sr. Miquel Brugat respon, literalment, el següent:

No és un tema que ens haguem plantejat doncs entenem que 
funcionen prou bé les activitats amb aquest sistema. Pel que fa als 
taulons, suposo que ho haureu observat, en tenim de dues mides : 
amples i estrets. Els amples i més pesants es van substituint, quan 
es deterioren, pels que són més estrets i lleugers.

Les cadires de fusta, en disposem d’unes 400 unitats, són 
relativament noves i el seu trasllat amb gàbies també és molt 
pràctic. La brigada municipal, personal que està qualificat per 
portar un carretó elevador, sol deixar les gàbies, els cavallets i els 

taulons just on es fa l’activitat i els usuaris han de desplaçar-se 
pocs metres.

No obstant quan s’hagin de substituir es tindrà en compte la seva 
proposta. Ara per ara no està previst.

10. Vaig demanar que les entrades que em pertoquessin es 
sortegessin entre veïns interessats i no tinc constància que s’hagi 
fet. 

El regidor Sr. Miquel Brugat respon, literalment, el següent:

Aquesta pregunta està feta en primera persona i no queda clar qui 
la formula. Volem entendre que es tracta del Regidor Marc Sabater 
doncs el Sr. Joan Carles Planes sí que en va fer ús. 

Segurament tot és un mal entès doncs cap regidor té cap entrada 
assignada pel fet d’ésser càrrec electe.

El 28/6 es va enviar una carta, que es transcriu a continuació 

“Benvolguts, L’Ajuntament de Peralada i l’Associació Cultural 
Castell de Peralada col·laboren en diverses accions i activitats. 
En el cas del Festival Internacional de Música Castell de Peralada 
l’Ajuntament disposa d’una llotja amb vuit localitats en cada un 
dels espectacles que el Festival Internacional de Música Castell de 
Peralada duu a terme a l’Auditori del Parc del Castell. 

Aquestes localitats s’utilitzen per motius institucionals, 
representació de l’Ajuntament o compromisos amb entitats 
locals i/o persones vinculades de manera altruista amb el 
desenvolupament d’activitats del municipi. 

En el cas que vulgueu assistir en algun espectacle, podeu comunicar-
ho a la Regidoria de Cultura (cultura@peralada.cat) i en la mesura 
que sigui possible us facilitarem les entrades corresponents. 

Salutacions cordials,”

El motiu era fer-vos coneixedors del fet que l’Ajuntament disposa 
de 8 localitats en tots els espectacles que tenen lloc a l’Auditori del 
Castell i tal com es diu en la carta Aquestes localitats s’utilitzen 
per motius institucionals, representació de l’Ajuntament o 
compromisos amb entitats locals i/o persones vinculades de 
manera altruista amb el desenvolupament d’activitats del municipi. 
En el cas que la llotja no s’ompli pel supòsits que es descriuen i 
si algun regidor i/o empleat municipal vol assistir-hi se’ls facilita, 
procurant que tothom en pugui fer ús.

11. Vàrem demanar que s’arreglés el camí de les cabretes que està 
en força mal estat. Hi ha data d’execució? 

El regidor sr. David Bigas respon, literalment, el següent:

Tal com els vam respondre per escrit a la qüestió formulada per 
vostès segons

Registre d’entrada E2019002540

Dades de la Sol·licitud Tipus de petició: Proposta Afecta a: Carrers 
Descripció: S’hauria de fer una repassada algunes vores de camins 
(esbrossant) i estat de camins. Com per exemple la prolongació 
del carrer nou de Vilanova on les canyes tomben i deixen pas a dos 
cotxes o camí del Manol darrera les Cabretes.
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Benvolgut Sr. Sabater, tal com li vam manifestar en la reunió del 
passat dia 08/07/2019, des de l’Ajuntament s’havia encarregat 
un pressupost per l’arranjament de diversos camins amb un total 
estimat de l’actuació de  22,9 Km. Aquesta actuació està prevista 
per finals de juliol principis d’agost, no obstant s’ha demanat que es 
prioritzi la sortida del poble pel carrer Nou.

Referent al camí Manol, tal com també li vam manifestar el dia 
8/7/2019, es tracta d’un altre tipus d’actuació que procurarem fer 
quan es repassin el ferm d’altres camins.

Es tracta d’actuar, com en la majoria de casos, aprofitant diverses 
actuacions per minimitzar els costos doncs bona part dels mateixos 
corresponen al transport de maquinària. 

12. Demanem pla de millora o canvi dels contenidors perquè estan 
molt trencats i són de difícil obertura. En aquest pla s’han de tenir 
en compte les necessitats dels masos. En els punts de recollida de 
residus s’ha d’informar més del que es pot llançar, de les sancions 
que hi ha si es tiren impropis i dels horaris de la deixalleria per 
poder-los anar a llançar. 

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

Tal com els vam respondre per escrit a la qüestió formulada per 
vostès segons registre d’entrada

E2019002747 21/07/2019 12:43:59

Tipus de petició: Suggeriment 

Afecta a: Infrastructures municipals 

Descripció: Ens han fet arribar una petició, a la gent gran els costa, 
o en alguns casos, no poden obrir els contenidors d’escombraries 
i es veuen obligats a deixar les bosses d’escombraries al terra. 
S’haurien de posar contenidors d’obertura més fàcil o fer el 
manteniment corresponent, sobretot zones on hi ha molta gent 
gran. Per exemple zona del Fort de Vilanova. Moltes gràcies per la 
vostre atenció

Benvolgut Sr. Sabater, gràcies per fer-nos arribar el suggeriment. 

Aquest problema que ens posa de manifest també ens l’han 
fet arribar diverses persones tant a Peralada com a Vilanova, 
sobretot de gent gran amb problemes per aixecar les tapes dels 
actuals contenidors, per exemple a la Casa de les Bombes, carrer 
Garriguella, Bullidor, costat Església  a Vilanova, cosa que provoca 
que de vegades les bosses es deixin fora dels contenidors. Tal com li 
hem manifestat en persona i en una des les queixes/suggeriments, 
tot el tema de gestió de residus estem a l’espera que el CCAE tregui 
a concurs la gestió del reciclatge, que s’implanti la recollida de la 
fracció orgànica i es defineixi quin tipus de contenidor s’implanta a 
Peralada i a Vilanova. Llavors ja tenim present de posar el tipus de 
contenidor adequat per aquests casos que vostè ens exposa i que 
ja teníem previst que fos així.

Si això es demora, portem 2 anys a l’espera, mirarem de trobar una 
solució provisional per aquests casos, potser uns contenidors més 
petits en certes zones. 

 

13. Quan es té previsió de canviar el joc infantil del passeig de dalt 
de Vilanova, ja que hi ha perill que els nens s’hi facin mal. 

El regidor sr. Josep Tor respon, literalment, el següent:

Tal com els vam respondre per escrit a la qüestió formulada per 
vostès segons

ID Registre: E2019002892 

Data i hora: 31/07/2019 19:32:51

Tipus de petició: Queixa 

Afecta a: Infrastructures municipals 

Descripció: 

Ens han fet arribar que el joc infantil del passeig de dalt està molt 
deteriorat i els pares no deixen als nens que l’usin per por de fer-
se mal. Creiem que s’hauria de canviar. Moltes gràcies per la seva 
atenció.

Benvolgut Sr. Sabater, gràcies per fer-nos arribar la seva queixa 

Els jocs infantils del municipi són revisats habitualment per 
la Brigada Municipal, inspecció visual, i se’n fa manteniment 
preventiu i les reparacions que es consideren necessàries. A 
títol d’exemple li adjunto una fotografia de la feina feta el mateix 
dimecres 31/07/2019 a la zona de la pista polivalent amb la pintura 
del terreny de joc i la retirada d’un joc infantil que estava en mal 
estat i que ja s’ha iniciat la seva substitució. 

També avançar-li que s’han demanat noves xarxes per les porteries 
i per les cistelles de basquet i s’està a l’espera que el proveïdor ens  
trobi una solució per millorar-ne la ubicació

Pel que fa als jocs del passeig és cert que no estan en bon estat 
degut a la seva antiguitat i que es procedirà a valorar el seu canvi 
per uns de nous o la seva reparació. 

Demanarem als  tècnics que facin l’informe corresponent sobre 
l’estat i si representen un perill els retirarem. També esbrinarem 
el perquè la Brigada Municipal no va detectar-ho, si es que es 
confirma que és un perill. 

Posteriorment a la resposta a la queixa formulada, els tècnics van 
confirmar que no representaven un perill, no obstant sí que caldria 
canviar algunes estructures i en alguns casos jocs sencers. S’estan 
demanant diversos pressupostos per diverses zones del municipi 
a banda dels que vostès ens exposen : zona La Coromina, Passeig 
Principal de Peralada, rutes saludables, equips de gimnàstica, etc. 
Tenim present que una de les demandes del Consell d’Infants que 
l’Ajuntament es va fer seva és col·locar una tirolina al passeig de 
dalt de Vilanova.

No podem donar-li una data exacte. S’hi està treballant.
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14. Es va demanar que es tallessin les canyes del pont de sobre 
la via a principi d’agost. No s’ha fet. Ha contestat el Gestor de la 
infraestructura de quan es farà?  

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

En la redacció de la pregunta dona per fet que no s’ha fet res des de 
l’Ajuntament i no és així.

Es va demanar a ADIF amb data 6 d’agost de 2019 es va fer un ofici 
reclamant que siguin tallades les canyes i es va enviar per correu 
electrònic el 8 d’agost de 2019. 

A banda que s’ha trucat a ADIF diverses vegades el mes de setembre 
i s’ha tornat a reclamar per eMail. Aquest és el procediment que 
hem seguit d’altres vegades, per exemple el 2017 i 2018 i sempre 
ho acaben fent però amb un cert retard, tot i la insistència des de 
l’Ajuntament.

Aquest mateix dilluns 23/9/2019 a les 16:57 ens han respost per 
email

…/

Hem rebut el vostre avís  sobre l’estat d’un canyer que afecta la 
carretera GIP-6042 al vostre terme municipal.

Prenem nota d’aquesta situació amb l’objectiu de solucionar-la a 
la brevetat més gran possible. Actuació que us comunicarem un 
cop resolta.

Aprofito per indicar-vos que d’ara endavant, si us plau, contacteu 
amb mi mateix a aquesta adreça de correu.

Gràcies pel vostre avís i disculpeu els inconvenients.

Salutacions .../

15. Hem rebut el treball d’Entitat Municipal Descentralitzada per 
Vilanova de l’any de 2007, està inacabat. Us demanaríem que es 
reprengués aquest projecte, ja que Vilanova té unes característiques 
històriques i socials que ho mereixen.  

Creiem que és la forma més adequada de gestionar aquesta 
singularitat, ja que una EMD permetria que s’escollís una persona 
del poble per a gestionar i organitzar més properament el dia a dia 
del poble. La gent del poble la tindria de referència i d’interlocutora 
per tots els aspectes que afectessin a Vilanova. Ara mateix es té la 
sensació que la persona que decideix és molt lluny, és imposada 
i/o no és del poble. Us imagineu que Figueres imposes algú per 
gestionar els aspectes de Peralada, perquè un mal dia algú va 
decidir que el millor era ser supeditat a un altre poble més gran. 
Doncs així es com se sent bona part del poble. 

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

Abans del ple d’elecció com Alcalde, com ja sabeu, vaig contactar 
amb el regidor Marc Sabater per veure quina posició prendrien i de 
quina manera ens relacionaríem en els propers 4 anys. Finalment 
vam poder quedar un cop feta l’elecció i en aquesta trobada és on 
vaig exposar al Sr. Sabater les diferents etapes i relacions amb els 
representants d’Independents de Vilanova.

La sensació que vostès diuen que tenen bona part del poble i que 
la persona que decideix és molt lluny, hem treballat, treballem i 
treballarem, per canviar-la. Com Alcalde sempre procuro estar a 
Vilanova quan hi ha qualsevol necessitat o sense que n’hi hagi cap 
i disponible a tota hora, així ho hem demostrat els darrers 12 anys 

en els que hem governat. Els primers 4 anys amb els Independents 
de Vilanova, 4 sense ningú que visqués a Vilanova i 4 amb una 
regidora que sí que hi vivia. En aquest mandat en cap moment 
vostès han manifestat cap interès en trobar punts per apropar-nos i 
col·laborar activament. Segurament vostès creuen que no els convé 
políticament. Nosaltres no en fem de política busquem solucions i 
mirem com gestionar millor els recursos del municipi.

Li recordo que hi ha municipis, a la comarca en tenim alguns 
exemples, on hi ha alcaldes que no resideixen al municipi on han 
estat elegits. Alguns han repetit l’elecció diverses vegades.

Referent a la EMD, jo mateix vaig informar al regidor Marc Sabater 
de l’existència d’aquest treball que no es va concloure per diversos 
motius però el principal va ésser que en el primer esborrany es 
deduïa que no era viable. Val a dir que en el moment que es va 
encarregar hi havia un consens en estudiar aquesta opció. En 
les converses en van sortir d’altres d’opcions com un Consell 
Municipal, una regidoria específica amb més contingut, que és el 
que hem tingut els darrers 4 any i que ha funcionat molt bé, al 
nostre entendre. 

Vaig oferir al Sr. Sabater, un cop rebut l’informe del redactor, 
reunir-nos i estudiar-lo conjuntament, com havíem fet amb els 
representants dels Independent de Vilanova en el seu moment. La 
resposta va ésser una instància demanant-lo, vaig entendre que no 
hi hauria reunió.

En molts de casos la gestió millor o pitjor de la regidoria de Vilanova 
és qui l’encapçala, i els darrers 4 anys, sense menystenir als 
anteriors, amb la Sra. Lourdes Carreras al capdavant ha funcionat 
molt bé, com tots haureu pogut comprovar. Creiem que és un bon 
model a seguir.

Des de l’Equip de Govern no ens tanquem a res, només faltaria, 
sempre hem de buscar el millor pel conjunt del municipi Peralada i 
Vilanova. I el millor, sense dubte, és gestionar el millor possible els 
recursos i que el ciutadà així ho percebi.

 

16. No hem rebut el conveni amb l’entitat gestora de l’aigua. Com és?

La regidora sra. Rosa Cortada respon, literalment, el següent:

Es va indicar als serveis administratius que us fessin arribar el més 
aviat possible aquesta informació. Com que l’expedient és antic i 
no està digitalitzat encara no se us ha fet arribar. Potser el més 
adient seria que vostès el vinguessin a consultar a l’Ajuntament 
i els serveis administratius els podrien facilitar la informació que 
demanin.

Segons m’han informat hi ha tres mesos per respondre a les 
instàncies que se’ns presentin. En el cas d’Independents de 
Vilanova, totes les presentades han estat respostes en menys d’una 
setmana, després hi ha un temps que els serveis administratius 
us ho traslladen. I a dia d’avui, en que responc aquesta pregunta, 
tret del contracte de gestió de l’aigua que podeu consultar-lo a 
les dependències municipals, se us ha facilitat tota la informació 
sol·licitada i respost totes les instàncies presentades i totes les 
preguntes formulades.

Els vull recordar que durant el mes d’agost bona part del personal fa 
vacances i que a més hem tingut una baixa per malaltia i una baixa 
voluntària a finals de setembre el que ha comportat prioritzar altres 
assumptes com sol·licitud de subvencions, informes, llicències, etc. 
que s’havien de complir els terminis.
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17. Voldríem tenir accés el còmput d’hores realitzat per l’equip de 
govern. 

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

Els regidors, tots, tant el que té dedicació complerta com els que 
la tenen parcial, com l’Alcalde ho són les 24h del dia. Aquest 
assumpte ja va sortir en el ple de constitució i pel que sembla es 
pot convertir en un tema recurrent que en cap cas volem defugir. 
La nostra feina es pot veure amb el dia a dia, amb la presència dels 
regidors als diversos actes, reunions, gestions, sobre el terreny en 
obres, camins, neteja de rius, incidències, etc. Vostès ho poden 
comprovar trucant a qualsevol hora del dia, a qualsevol regidor 
o per exemple a l’Alcalde i veurà que tindrà una resposta sinó 
immediata, pràcticament. L’Alcalde i els regidors fan les hores que 
se’ns retribueixen i moltes més, no ens fixem si ja hem arribat al 
còmput. Si ha caigut un arbre, com és el cas recent de Vilanova, 
s’hi va, com va fer l’Alcalde encara que siguin les 12h de la nit. Si hi 
ha un foc i és diumenge s’hi va i no s’apunten les hores, crec que no 
han entès bé el que és el servei públic.

Dit això i a títol d’exemple a mi com Alcalde em poden trobar 
cada dia de 13h a 16h de dilluns a divendres a l’Ajuntament, fora 
d’aquestes hores estic també a disposició. I sempre per telèfon les 
24h del dia. Normalment els vespres, dissabtes i diumenges estic 
fent reunions, trobades amb veïns, revisant obres o fent gestions 
administratives pròpies a l’Alcaldia. Aquest any he fet una setmana 
de vacances que no he estat present al municipi però sí per eMail o 
per telèfon. És a dir he estat unes 51 setmanes disponible.

Els Sr. Miquel Brugat Vilanova, el qual té un sou molt similar al que 
tenia abans d’ésser regidor, a pesar que vostès s’esforcin a voler fer 
creure el contrari, treballa presencialment cada dia de la setmana 
(Dilluns-Diumenge) matí i tarda. La resta disponibilitat 24h. Ha fet 
4 dies de vacances.

La resta de regidors tenen flexibilitat horària perquè puguin 
compaginar la seva feina particular amb el càrrec de regidor. També 
ho son les 24h hores del dia. Fan actuacions com revisar l’estat dels 
camins, reunions amb responsables del Centre de Dia, gestionant 
l’Espai Jove, el funcionament de la piscina, les instal·lacions 
esportives, l’estat dels carrers, parlant amb entitats, gestionant 
amb administracions, atenen queixes, reclamacions, assistència a 
Junta de Govern en alguns casos, etc. Bé en definitiva tot el que ens 
és propi del càrrec.

I per a tots els regidors donat que tenim una administració cada 
vegada més electrònica, no cal estar presencialment en un lloc per 
fer la feina per la qual se’ns retribueix. Entenc que vostès en vulguin 
treure un rèdit polític amb aquest assumpte però no entrarem en 
aquest debat. Ja vam exposar abastament els motius del sistema 
organitzatiu que hem proposat i que es va aprovar per ple i que 
estem convençuts que és per millorar el servei que donem al 
municipi. En qualsevol cas seran els nostres conciutadans que ho 
valoraran quan correspongui.

17. El pas fort està en molt mal estat, les pilones trencades, formigó 
desgastat amb molt poc temps. Es pensa actuar davant aquesta 
situació? També cal recordar l’estat de les valles que si no fan la 
seva funció s’haurien de retirar. 

18. El pas fort està en molt mal estat, les pilones trencades, formigó 
desgastat amb molt poc temps. Es pensa actuar davant aquesta 
situació?

El sr. Alcalde respon, literalment, el següent:

Les pilones trencades entenem que han estat els usuaris que les 
han trencat, com ens trobem en d’altres llocs que es trenca el 
mobiliari urbà. Es cas que els SSTT indiquin que algunes de les 
pilones trencades no siguin necessàries i per evitar qualsevol perill 
es retiraran els elements que sobresurten.

Referent al desgast del formigó encarregarem als nostres SSTT 
que informin al respecte com és habitual en totes les obres a fi de 
determinar les causes i actuar segons correspongui. 

 

19.- També cal recordar l’estat de les valles que si no fan la seva 
funció s’haurien de retirar. 

Les tanques que haurien de bloquejar el pas en cas de riuades va 
ésser un requeriment que es va fer des del SSTT de Governació. La 
Diputació de Girona va fer un estudi de tots els passos del municipi 
i es va obtenir una subvenció que cobria quasi tot el cost, es va 
prioritzar el pas Fort de Vilanova per sobre dels altres doncs és un 
dels més utilitzats. Les tanques es van trencar, segons els tècnics 
degut a bretolades i posteriorment es va creure que podria ésser 
degut a la tramuntana. 

Posteriorment seguint les indicacions de Governació i segons 
l’estudi de la Diputació es van posar dues tanques al Pas de 
l’Artilleria a Peralada, aquesta vegada es va considerar que el 
tancament amb un mecanisme horitzontal era més adient per 
evitar que es trenquessin en cas de fortes tramuntanades. Val a dir 
que en els darrers aiguats es van utilitzar a satisfacció i es va veure 
que era una bona solució. No obstant fa uns mesos ens van robar 
una de les dues tanques.

Tot això era per posar en context i explicar perquè no s’han tret a 
Vilanova. I no era altre que per intentar aprofitar les estructures per 
posar el mateix sistema que vam provar a Peralada i així donaríem 
compliment als requeriments dels SSTT de Governació.

Ara, davant el robatori, hem de veure com continuem.

20.- Possibilitat de gravació i transmissió dels plens. 

Respecte a aquest prec, el sr. Alcalde manifesta que ja s’ha demanat 
un pressupost.

21.- Possibilitat que a la pàgina web existeixi tota la informació 
actualitzada-

El sr. Miquel Brugat manifesta que es va fent i que les actes del ple 
no es poden penjar fins que no han estat aprovades i les de la junta 
de govern local no són públiques
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22.- En quin estat es troba la instància respecte al camp del costat 
de la piscina?

El sr. Alcalde respon el mateix que va respondre en la mateixa 
pregunta que ja es va formular per escrit en relació a aquest tema 
i que literalment diu: 

ID Registre: E2019003467

Data i hora: 23/09/2019 20:32:20 

Tipus de petició: Consulta

Afecta a: Infraestructures municipals

Descripció. 

Voldríem saber perquè el camp petit del costat de la piscina 
municipal està en l’estat de la foto. 

Benvolgut Sr. Sabater, li contestem a la consulta que ens planteja

La Junta del Club de Futbol va proposar posar gespa artificial 
reutilitzada al camp de futbol petit de gespa natural que es troba 
sota la piscina amb la intenció  que se li pogués donar un ús més 
intensiu pels entrenaments de carrega més física i que sempre 
quedava molt malmès i requeria molt manteniment. La solució que 
es va iniciar es va veure que no era la idònia i ara s’està buscant una 
altra opció amb una altra empresa i també amb gespa reutilitzada. 
Els serveis tècnics estan valorant la nova solució i la gespa que està 
a mig col·locar es retirarà.

Moltes gràcies.

El Sr. David Bigas manifesta que hi ha experiències similars, per 
exemple a Llagostera, que s’utilitzen gespes de menys qualitat per 
camps d’entrenament i que si estan ben fets funcionen bé.

23.- Hi ha un registre d’entrada en relació a una reunió amb Fortià.

El sr. Alcalde respon que es tracta de l’atermenament entre 
Peralada i Fortià.

24.- S’hauria de recuperar el sopar popular de la festa de Vilanova. 
Era una festa molt bonica i amb molta tradició, encara que sigui 
amb un preu popular. 

El regidor sr. Miquel Brugada llegeix, textualment, el següent:

“Les festes no són un objecte estàtic, tot el contrari, tenen vida i 
sovint canvien de format o s’hi incorporen novetats.

Tal com ja s’ha dit en alguna ocasió quan surt aquest tema: Es 
mengi botifarra, es begui vi, o es begui cava i galetes hauria d’ésser 
el que menys compta.

Aquest any tothom va poder escollir com volia celebrar la revetlla 
a Vilanova: Participant dels actes programats i fent poble amb la 
resta de vilatans o, participant de la botifarrada alternativa. 

Tot i el mal temps, penso que la participació de la gent va demostrar 
que amb el format actual, la festa segueix ben viva. Un gran nombre 
d’infants va gaudir dels inflables, el Centre Cívic va tenir molta 
gent a sopar i les activitats del vespre també van acollir a un grup 
nombrós de ballarins que van poder degustar les 24 coques que 
van aportar els i les mestresses de Vilanova.

L’actual, és el format que de moment mantindrà la revetlla de 
Vilanova.

Aprofito aquestes línies per agrair als i les participants que van 
col·laborar amb les coques, els que van ajudar amb el muntatge i 
als responsables del bar La Sala, la seva implicació i col·laboració 
en aquesta festa”. 

25.- A Vilanova també hi ha un edifici en venda que està al costat 
de la muralla. El sr. Joan Carles Planas manifesta que es podria 
recuperar la muralla a Vilanova.

Manifesta el sr. Alcalde que es pot anar a mirar, pregunta si es 
refereix a la finca que fa cantonada amb el passeig, doncs no se’n 
tenia constància que estigués a la venda. 

L’Ajuntament sempre va en la línia de recuperar la fisonomia de la 
muralla. 

El Sr. Planas manifesta que no n’està del tot segur que encara 
estigui a la venda.

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

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

Núm

PLE2019000011 

Caràcter: Extraordinària
Data: 23 d´octubre de 2019
Hora d’inici: 15:05 h
Hora de fi: 15:11 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

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

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Cap

ORDRE DEL DIA
1.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DE 10 
DE NOVEMBRE DE 2019.

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal per-
què es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos 
en l’ordre del dia.

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

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

1.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS GENERALS DE 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

Text:

Antecedents de fet:

1.- Eleccions generals convocades per al dia 10 de novembre de 2019 per Reial 
Decret 551/2019, de 24 de setembre de dissolució del Congrés dels Diputats 
i del Senat i de convocatòria d’eleccions.

2.- Informe de secretaria-intervenció.

Fonaments de dret:

- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

- Reial Decret 605/1999, 16 d’abril, sobre Regulació complementària dels 
processos electorals (annex 7).

- Ordre INT / 529/2014 de 28 de març, per la qual es modifiquen els annexos 
del Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels 
processos electorals.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
23 d´octubre de 2019
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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 la les Corts Generals de 
10 de novembre de 2019.

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.

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 10 
de novembre de 2019, 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.

La Secretària procedeix a efectuar el sorteig per mitjà de l’aplicatiu 
CONOCE, generant-se el fitxer corresponent. 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2019000012 

Caràcter: Extraordinària-Urgent
Data: 23 d´octubre de 2019
Hora d’inici: 15:16 h
Hora de fi: 15:21 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

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

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Cap

ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE.

2.- MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR 
L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES 
POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal per-
què es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos 
en l’ordre del dia.

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

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

Abans de procedir a la lectura i resolució de l’ordre del dia, es sotmet a votació 
la urgència de la  sessió. S’aprova per unanimitat la urgència. 

“Una vegada aprovada la urgència i abans de procedir a la lectura i resolució 
de l’únic punt de l’ordre del dia, el sr. Alcalde manifesta que la intenció de la 
Corporació era celebrar el ple durant les 72 hores següents a la sentència del 
Tribunal Suprem però que no va ésser possible atès que no es disposava de 
secretària. Proposa, així mateix, que no es cobri per aquesta sessió del Ple, al 
qual el regidor sr. Marc Sabater respon que cadascú decideixi si ho vol cobrar 
o no i a què destina els diners”.  

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
23 d´octubre de 2019
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MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES 
PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ.

Definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símptomes 
inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, 
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. 
I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats 
per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest 
ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem 
a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no 
es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones 
preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa 
una vulneració dels drets polítics individuals de les persones 
condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels 
drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït 
a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, 
moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol 
actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del 
poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret 
que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, 
al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques 
de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de 
resolució del conflicte.

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com 
a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada 
més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar 
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa 
i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la 
ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a 
la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-
nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de 
resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones 
condemnades i perseguides.

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de 
la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes 
de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per 
exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre 
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució 
que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata 
l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven 
a presó preventiva.

L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que 
l’Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com 
la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes 
les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la 
independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt 
greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda 
etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni 
les llibertats de la major part de la ciutadania.

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita 
antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les 
llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada 
especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, 

afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes 
les persones que hi vivim.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple 
adopta els següents acords:

Primer. MANIFESTAR el rebuig a la sentència condemnatòria emesa 
pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa 
independentista, constatant que representa una regressió dels drets 
i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

Segon. RECLAMAR la llibertat immediata de tots els presos i preses 
polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i 
exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat 
a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció 
política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.

Tercer. MOSTRAR el compromís amb el dret a l’autodeterminació, 
dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la 
Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a 
dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via 
democràtica i pacífica.

Quart. REAFIRMAR-NOS en el caràcter pacífic i no violent del 
moviment independentista català. Condemnar tots els intents de 
criminalització del moviment independentista que les seves diferents 
institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen 
construir.

Cinquè. EXIGIR al govern de l’Estat espanyol que respecti la 
legitimitat de les persones escollides democràticament a les 
diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que 
se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

Sisè. COMPROMETRE’NS a treballar conjuntament amb el Parlament 
de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-
nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en 
una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.

Setè. MOSTRAR l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada a totes 
les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, 
tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a 
participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels 
drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat 
pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la 
Generalitat.

Vuitè. EXPRESSAR la més ferma voluntat de seguir treballant, dia 
rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania 
de Peralada, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la 
pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, 
imprescindible en qualsevol estat de dret.

Novè. FER avinent la situació de repressió política i de vulneració de 
drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país 
als municipis agermanats.

Desè. TRASLLADAR aquest acord a la Presidència del Parlament 
de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de 
l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana 
de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I 
donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del 
municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
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“Manifesta el sr. Alcalde que tots tenen la moció i que es tracta 
d’una declaració”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

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

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

Núm

PLE2019000013

Caràcter: Extraordinària
Data: 4 de novembre de 2019
Hora d’inici: 21:00 h
Hora de fi: 22:04 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
David Bigas Vargas, Regidor/A

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació 
inicial de la 8a. modificació de crèdits del pressupost 
de l’exercici 2019 (Expedient núm.  X2019000692).

2.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per modificar 
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa pel servei de recollida d’escombraries (Expedient 
núm.  X2019000693).

3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació 
provisional del Text Refós de la 4a modificació 
del Text Refós del POUM de Peralada. Modificació 
carrer Garriguella (Expedient núm.: X2017000104 - 
104/2017).

4.- Aprovació inicial del projecte de pavimentació 
i soterrament de serveis varis al nucli antic de 
Peralada, C. de la Rodona, plaça de la Barceloneta, C. 
Barceloneta, passatge de la Barceloneta, passatge de 
Ramon muntaner i C. de la Paireria. (Expedient núm.: 
X2019000129 )

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal 
perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.

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

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

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA 8A. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019

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 que no es duran a terme, per la qual cosa, la minoració de 
crèdits d’aquestes aplicacions poden servir com a recurs de finançament.

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:

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
4 de novembre de 2019
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Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 28 d’octubre de 2019.

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, Regu-
ladora 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 2019.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdits 
número 8/2019 (Exp. X2019000692) del Pressupost de la Cor-
poració, en la modalitat de Transferència de crèdits,  el detall del 
qual  és el següent:

8a. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019               

TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT                                                                                      X2019000692

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 171 22799 CONTRACTE PODA D'ARBRAT 8.500,00 7.612,50 16.112,50

1 920 21203 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ALTRES EDIFICIS 8.000,00 2.753,40 10.753,40

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 50.000,00 1.674,91 51.674,91

2 333 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS A CÀRREC DE ST DOMÈNEC 2.000,00 8.633,27 10.633,27

1 1531 21001 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMINS PERALADA 40.000,00 10.043,00 50.043,00

1 320 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS 4.000,00 493,47 4.493,47

1 1532 21500 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ 3.000,00 11.110,86 14.110,86

1 130 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI VIGILÀNCIA 500,00 550,00 1.050,00

1 150 21300 CONSERVACIO I REPARACIÓ ESTRIS I MAQUINÀRIA 10.000,00 9.360,00 19.360,00

1 150 21400 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'ALTRES VEHICLES 2.000,00 4.450,00 6.450,00

1 323 22110 SUBM. PDUCTES NETEJA CEIP RAMON MUNTANER 2.500,00 1.900,00 4.400,00

1 342 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL 40.000,00 6.200,00 46.200,00

1 920 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 4.000,00 1.930,00 5.930,00

2 330 22609 DESPESES DIVERSES ACT. RECREATIVES I CULTURALS ST DOMÈNEC 75.000,00 13.617,74 88.617,74

3 336 21900 RESTAURACIÓ PINTURES ESGLÉSIA DE VILANOVA 33.772,00 13.160,00 46.932,00

1 342 44901 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC INSTAL.ESPORTIVES 110.000,00 16.898,52 126.898,52

1 920 62907 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 80.000,00 12.218,81 92.218,81

Total suplement pressupost despeses 122.606,48

Pressupost de despeses: Minoració de crèdits

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

1 1532 61912 ARRANJAMENT CARRERS CASC ANTIC Fase 1 365.191,15 -62.606,48 302.584,67

1 164 61903 ARRANJAMENT CEMENTIRIS PERALADA I VILANOVA 60.000,00 -60.000,00 0,00

Total minoració pressupost despeses -122.606,48

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Minoració de crèdits del 
pressupost de despeses. Detall del corresponent finançament:
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8a. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019               

TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT                                                                                      X2019000692

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 171 22799 CONTRACTE PODA D'ARBRAT 8.500,00 7.612,50 16.112,50

1 920 21203 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ALTRES EDIFICIS 8.000,00 2.753,40 10.753,40

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 50.000,00 1.674,91 51.674,91

2 333 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS A CÀRREC DE ST DOMÈNEC 2.000,00 8.633,27 10.633,27

1 1531 21001 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMINS PERALADA 40.000,00 10.043,00 50.043,00

1 320 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS 4.000,00 493,47 4.493,47

1 1532 21500 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ 3.000,00 11.110,86 14.110,86

1 130 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI VIGILÀNCIA 500,00 550,00 1.050,00

1 150 21300 CONSERVACIO I REPARACIÓ ESTRIS I MAQUINÀRIA 10.000,00 9.360,00 19.360,00

1 150 21400 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'ALTRES VEHICLES 2.000,00 4.450,00 6.450,00

1 323 22110 SUBM. PDUCTES NETEJA CEIP RAMON MUNTANER 2.500,00 1.900,00 4.400,00

1 342 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL 40.000,00 6.200,00 46.200,00

1 920 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 4.000,00 1.930,00 5.930,00

2 330 22609 DESPESES DIVERSES ACT. RECREATIVES I CULTURALS ST DOMÈNEC 75.000,00 13.617,74 88.617,74

3 336 21900 RESTAURACIÓ PINTURES ESGLÉSIA DE VILANOVA 33.772,00 13.160,00 46.932,00

1 342 44901 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC INSTAL.ESPORTIVES 110.000,00 16.898,52 126.898,52

1 920 62907 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 80.000,00 12.218,81 92.218,81

Total suplement pressupost despeses 122.606,48

Pressupost de despeses: Minoració de crèdits

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

1 1532 61912 ARRANJAMENT CARRERS CASC ANTIC Fase 1 365.191,15 -62.606,48 302.584,67

1 164 61903 ARRANJAMENT CEMENTIRIS PERALADA I VILANOVA 60.000,00 -60.000,00 0,00

Total minoració pressupost despeses -122.606,48

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·le-
gacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions s’en-
tendrà 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 pressu-
post modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler 
d’anuncis de la Corporació.

“Exposa el sr. Alcalde el detall de les diferents partides que es mo-
difiquen. 

Pregunta el regidor sr. Marc Sabater si la partida de camins de Pe-
ralada inclou també els camins de Vilanova de la Muga, al qual el 
sr. Alcalde respon que no, tot i que existeix vinculació amb altres 
partides.” 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI 
DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE PERALADA

Antecedents de fet:

1. 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 2020. 

L’increment es concreta en un 9,26 %.

És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4 i 5 
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 que inclogui l’increment de tarifes.

2. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

 Fonaments jurídics:

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

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

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

Vist l’establert a 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’orde-
nança fiscal es troba regulat a l’article 17 del TRLHL.

Atès l’estudi de costos i l’informe emès per la Secretària-interven-
tora de la Corporació de data 28 d’octubre de 2019.

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 2020 
i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar provi-
sionalment la modificació dels articles 4 i 5 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de Pe-
ralada, quedant la seva redacció de la següent forma:

“ARTICLE 4. QUOTES

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada uni-
tat d’immoble, habitatge, local o establiment susceptible de rebre 
el servei, determinada en funció de la naturalesa, destinació i su-
perfície de l’immoble.

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

- Epígraf 1r. Habitatges

S’entén per habitatge als efectes d’aquesta taxa el que es destina, 
o pot destinar-se, a domicili o residència de caràcter familiar, així 
com els habitatges destinats a lloguer, sigui quina sigui la denomi-
nació que rebin.

Per classificar els habitatges dins la tarifa corresponent, es prendrà 
com a base el nombre de persones que hi estan empadronades. Si 
no hi consta, s’aplicarà la tarifa 1.3. Si romanguessin buits per un 
període superior a l’any, circumstància que s’haurà d’acreditar de 
forma fefaent, s’aplicarà la tarifa 1.1. Si es tracta d’habitatges desti-
nats al lloguer, s’aplicarà en tots els casos la tarifa 1.2., l’acreditació 
de què l’habitatge es troba llogat l’ha de provar el subjecte passiu 
abans de la meritació d’aquesta taxa, i si s’acredita amb posterio-
ritat s’aplicarà a partir de l’any següent, sempre que el contracte 
de lloguer estigui vigent. 

- Epígraf 2n. Professionals

S’inclouran en aquest epígraf els subjectes passius que exercei-
xin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o 
de serveis, sempre que tinguin l’obligació de formalitzar l’alta en l’ 
impost sobre activitats econòmiques i tinguin local o establiment 
obert al públic.

- Epígraf 3r. Establiments industrials, comercials o de serveis

S’inclourà en aquest epígraf qualsevol establiment o immoble 
obert al públic en el qual es desenvolupi una activitat per a l’exerci-
ci de la qual sigui necessari formalitzar l’alta en l’impost sobre ac-
tivitats econòmiques i es tracti així mateix de botigues, comerços 
de tot tipus,  les oficines bancàries, els tallers, els bars, els habi-
tatges d’ús turístic, els establiments hotelers i assimilats amb una 
capacitat màxima de 25 places. I en general, qualsevol local, petit 
magatzem, o establiment de petites dimensions (fins a 75 m2). 

- Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

Es consideren usuaris diferenciats als efectes d’aquesta taxa els 
establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en 
l’epígraf 3r. S’inclouran en aquest epígraf els establiments hote-
lers i residències no inclosos en l’epígraf anterior, el restaurants 
i bars- restaurants, les sales de ball, les discoteques i els salons 
recreatius, les grans superfícies de tota classe d’articles, les indús-
tries i els magatzems, els centres sanitaris i, en general, tots els 
establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en 
altres epígrafs. 

En aquells establiments o immobles on es desenvolupin diverses 
activitats classificades en diferents epígrafs de l’impost sobre ac-
tivitats econòmiques, les superfícies afectades a les diferents acti-
vitats se sumaran i es consideraran afectades a l’activitat principal.

Quan en un mateix recinte o complex de característiques unitàries 
el subjecte passiu desenvolupi diverses activitats classificades 
en diferents epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques, 
l’Ajuntament podrà considerar-lo, d’ofici o mitjançant conveni, 
com a un únic establiment i establir-hi una tarifa única.

3. S’estableixen les tarifes següents:
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EPÍGRAF 1r HABITATGES

Tarifa 1.1 Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat 127,57 €

Tarifa 1.2 Per habitatge amb 2-3 persones 160,17 €

Tarifa 1.3 Per habitatge amb 4-5 persones 191,34 €

Tarifa 1.4 Per habitatge amb més de 5 persones 222,53 €

Tarifa 1.5 Per habitatge en disseminat 127,57 €

EPÍGRAF 2n PROFESSIONALS

Tarifa 2.1 Professionals amb local obert al públic amb una persona 232,45 €

Tarifa 2.2 Professionals amb local obert al públic amb més d’una persona 331,66 €

EPÍGRAF 3r ESTABLIMENTS

Tarifa 3.1 Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, establiments hotelers, habitatges d’ús turístic i 
assimilats amb una capacitat màx. 25 places 331,66 €

Tarifa 3.2 Per establiment industrial, comercial o de serveis, petit magatzem, amb una superfície de fins a 75  m2 331,66 €

EPÍGRAF 4r USUARIS DIFERENCIATS

Tarifa 4.1 Establiments  fins a 100 m2 de superfície 1.106,95 €

Tarifa 4.2 Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície 1.661,63 €

Tarifa 4.3 Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície 3.320,83 €

Tarifa 4.4 Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície 6.643,06 €

Tarifa 4.5 Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície 9.963,40 €

Tarifa 4.6 Establiments amb  entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície 13.285,38 €

Tarifa 4.7 Establiments  entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície 16.603,52 €

Tarifa 4.8 Establiments amb capacitat  entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície 19.926,78 €

Tarifa 4.9 Establiments amb  més de 2.400 m2 de superfície
19.926,78 €

més 32,69 € per cada
4 m2 d’excés

Un habitatge es considera deshabitat, a efectes d’aquesta taxa, 
quan roman tancat durant un període superior a l’any. El titular ha 
de provar aquesta situació mitjançant sol·licitud i no tindrà efectes 
fins a l’any següent. 

Quan s’empadronin més d’una persona en l’habitatge deshabitat, 
s’aplicarà a partir de l’any següent al de l’empadronament la tarifa 
que correspongui. 

Quan en un habitatge no consti cap persona empadronada, i no 
estigui en situació de deshabitat, s’aplicarà la tarifa 1.3. 

Quan s’empadronin més de tres persones en l’habitatge, s’aplicarà 
a partir de l’any següent al de l’empadronament la tarifa que co-
rrespongui. 

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

M2 de jardí Tarifa Suplement 

Fins a 50                             J0 0,00

Entre 51 i 250                   J1 24,10

Entre 251 i 1.000              J2 48,20

Entre 1.001 i 2.500           J3 93,55

Més de 2.500                J4 141,77
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Quan el jardí sigui comunitari, es dividirà la tarifa que correspongui 
entre els habitatges afectats.

ARTICLE 5. BONIFICACIONS

1. De conformitat amb allò que estableix l’article 24.4 del Reial De-
cret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la tarifa d’aquesta Orde-
nança quedarà reduïda a un 50% de la taxa, per aquells pensionistes 
per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, 
aturats i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica 
quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui 
conviu, no sobrepassin en conjunt la quantia mínima següent:

- Límit d’ingressos anuals

- Unitat familiar d’una persona: Salari mínim interprofessional 
mensual per 14 pagues.

- Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d’in-
gressos anuals s’incrementarà en una mensualitat del salari mínim 
interprofessional.

- La mateixa bonificació s’aplicarà quan hi hagi un informe de vul-
nerabilitat emès per serveis socials, així com als habitatges als 
quals s’ha aturat el tall d’aigua per raons socials.

 

2. Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, 
incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats i 
altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica quan els 
seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, 
no sobrepassin en conjunt ,  l’indicador de la Renda de suficiència 
de Catalunya (IRSC).

3. Les sol·licituds per a l’obtenció de beneficis assenyalats en els 
números 1 i 2 hauran de formular-se per les persones interessades 
i tenir entrada a l’Ajuntament dins del període comprès entre la 
data de meritació de la taxa i la data de finalització del pagament 
en voluntària, i reunir les condicions següents:

a) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupat 
per la persona obligada al pagament, sola, amb el seu cònjuge per 
vincle de matrimoni o una altre relació estable anàloga, per con-
sanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau, amb exclusió de 
qualsevol altra persona. La relació de parentiu es comptarà a partir 
de la persona beneficiària.

b) Que tinguin només en propietat el propi habitatge i una sola 
plaça d’aparcament

c) Que no disposin d’altres béns de fortuna que puguin produir-li 
ingressos.

d) Estar empadronats a l’habitatge on es sol·licita el benefici fiscal.

e) Acreditar que s’hi ha estat empadronat durant 2 anys com a 
mínim.

f) Aportar còpia de la darrera declaració de la renda de la unitat 
familiar i/o certificat de rendiments d’empreses o entitats finan-
ceres per tal de justificar que no se superen els ingressos màxim 
establerts per cada cas.

 

4. A aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació 
següent:

a) Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que vinguin 
obligats a presentar-la, de l’any anterior en el que es sol·liciti el 
benefici fiscal. En el cas de no estar obligats a la presentació de la 
declaració, s’acompanyarà certificació negativa de l’AEAT.

b) En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certi-
ficat emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o altres 
Organismes Públics de l’import de la/s pensió/ns o prestació/ns, o 
bé certificat de no rebre cap quantitat.

c) En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell al co-
rrent i certificació acreditativa de la prestació d’atur o certificat 
d’haver exhaurit la prestació.

d) Autorització per a consulta de dades tributaries.

e) Fotocòpia del DNI.

5. Quan la totalitat dels ingressos íntegres de la unitat familiar pro-
vinguin exclusivament de pensions per jubilació, incapacitat abso-
luta o gran invalidesa, tindrà un caràcter permanent, en la resta de 
supòsits, s’haurà de demanar anualment.

6. Si durant l’exercici fiscal en el qual s’aplica la bonificació, es mo-
difiquen els ingressos econòmics que perceben els membres de 
la unitat familiar, fins a superar el límit d’ingressos anuals assen-
yalats, o es modifiquen altres situacions que van motivar el seu 
atorgament com es, el canvi de l’habitatge o variació dels mem-
bres que integren la unitat familiar que motiva el pagament de la 
taxa, es practicarà la liquidació complementaria que correspongui.

 

7. Bonificació per fer compostatge a casa

També serà motiu d’una bonificació del 20% la realització de com-
postatge a l’habitatge on resideix el subjecte passiu. 

Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de formalitzar, anualment, 
la sol·licitud i tenir entrada a l’Ajuntament dins del període com-
près entre la data de meritació de la taxa i la data de finalització 
del pagament en voluntària, a la qual s’acompanyarà l’informe dels 
Serveis Tècnics de Medi Ambient que acrediti que el compostatge 
es realitza correctament.

8. Gaudiran d’una bonificació del 20% els subjectes passius que 
disposin d’un contenidor a una distància d’un quilòmetre i superior 
de l’habitatge, local o establiment.

Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de formalitzar, anualment, 
la sol·licitud i tenir entrada a l’Ajuntament dins del període com-
près entre la data de meritació de la taxa i la data de finalització del 
pagament en voluntària.”
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Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini 
de 30 dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la 
Corporació per tal de què els qui tinguin un interès directe o resul-
tin 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 TRL-
HL. 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’orde-
nança fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de 
Girona, i notificar-ho a Xaloc.

“Exposa la regidora sra. Rosa Cortada que des de l’any 2018 no es 
modificava la taxa d’escombraries. 

Continua manifestant la sra. Cortada que el cost de les escom-
braries ha generat dèficit i que aquest es cobrirà, en part, amb 
l’increment de la taxa. Exposa que s’han inclòs una sèrie de boni-
ficacions, com per exemple els habitatges que es troben a 1 km o 
superior del nucli urbà.

Fa avinent el sr. Sabater que llegint l’Hora Nova va veure una notí-
cia on es deia que Peralada era dels municipis que reciclava men-
ys. La sra. Cortada respon que ella va fer la mateixa pregunta i 
exposa que estem pendents de que verifiquin si SERSALL també 
hi consta i que les restes de poda no estan comptabilitzades pel 
CCAE. Manifesta la sra. Cortada que agafen dades de l’abocador i 
que també s’hi inclouen els voluminosos.

Manifesta el sr. Alcalde que quan entri la FORM i la gent llenci al 
contenidor que toca ajudarà a reciclar millor.

La regidora sra. Cortada exposa que en les sessions de treball del 
CCAE es busca el sistema idoni per cada poble i que a l’Alt Empor-
dà hi ha municipis molt diversos. Hi ha tres models possibles i/o 
viables de recollida i s’ha d’estudiar quin serà el millor tot i que no 
existeix una cultura del reciclatge i molt d’incivisme.

Manifesta el sr. Alcalde que reciclar bé no suposa baixar la tarifa. 
Fins ara el CCAE feia la recollida del plàstic, cartró i vidre i era gra-
tuït però a partir d’ara costarà uns 6.000 euros anuals. 

Manifesta el sr. Marc Sabater que no reciclar és car. 

La regidora sra. Cortada manifesta que el porta a porta és el model 
més car.

Exposa el regidor sr. Marc Sabater que ara ja es fa el porta a porta, 
al qual el sr. Alcalde exposa que no és ben bé un porta a porta. 

Continua manifestant el sr. Alcalde que és evident que s’ha d’in-
tentar reciclar més i fer més formació a l’escola però que reciclar 
millor no és sinònim que baixi la taxa. 

Pregunta el regidor sr. Pratcorona si les bonificacions són acumu-
lables, al qual el sr. Alcalde respon que s’haurà de veure”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absolu

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Vots en contra:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT 
REFÓS DE LA 4TA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM 
DE PERALADA. MODIFICACIÓ CARRER GARRIGUELLA

1.- En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Peralada de 
data 24 de juliol de 2017 es va acordar no assumir la iniciativa de 
proposta presentada pel senyor M.S.V, en nom i representació de 
la senyora D.C.A, de data 31 de març de 2017 (RE E2017001012) 
pel qual es sol·licitaven la tramitació i aprovació d’una modificació 
puntual del vigent planejament urbanístic denominada “Modifi-
cació puntual del pla general d’ordenació urbanística municipal 
de Peralada, modificació de les alineacions del carrer Garriguella 
i colindants” l’objectiu del qual era modificar les alineacions del 
POUM en l’àmbit del carrer Garriguella i colindants. 

2.- En data 2 de febrer de 2018 (RE E2018000387) el senyor 
M.S.V, en nom de la promotora va presentar un nou escrit amb 
nova documentació on sol·liciten la tramitació i aprovació d’una 
modificació puntual del vigent planejament urbanístic denomina-
da “Modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística 
municipal de Peralada, modificació de les alienacions del carrer 
Garriguella i colindant” redactada a Gener de 2018.

3.- En data 27 de febrer de 2018 (RE E2018000606) el senyor 
M.S.V en nom de la promotora va presentar nova documentació  
en relació amb la petició de modificació del planejament munici-
pal on adjunta memòria i plànols anomenada “Modificació pun-
tual del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, 
modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan” de 
febrer de 2018.

4.- En data 28 de febrer de 2018 s’emet informe dels serveis tèc-
nics municipals de caràcter favorable on es justifica que única-
ment es modifica l’alineació dels carrer Nou de Sant Joan i on s’in-
dica que l’interès públic de la modificació recau bàsicament en el 
sentit de potenciar la possibilitat de realitzar actuacions de millora 
de les finques afectades podent-se mantenir els valors tradicio-
nals de les mateixes.
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5.- En data 26 de març de 2018 s’emet informe de Secretaria-in-
tervenció. 

6.- En sessió ordinària de 5 d’abril de 2018 es va acordar apro-
var inicialment l’expedient de la Modificació puntual número 4 del 
POUM de Peralada anomenada Modificació de les alineacions del 
carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer del 2018 per l’arqui-
tecte Josep Comas Boadas. 

7.- L’expedient i la documentació que integra la Modificació pun-
tual número 4 del POUM de Peralada va ésser sotmesa a infor-
mació pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corres-
ponent anunci al DOGC número 7617 del dia 11 de maig de 2018, 
al BOP número 91 de dia 11 de maig de 2018, a dos diaris de major 
circulació a la província, a la web municipal i al tauler d’anuncis 
municipal. Durant l’esmentat termini no s’han rebut al·legacions, 
tal i com consta al certificat de Secretaria de dia 19 de juny de 2018. 
Així mateix s’ha complert amb el tràmit d’audiència als Ajunta-
ments colindants del municipi. 

8.- En sessió ordinària del 28 de juny de 2018 el Ple de la Corpo-
ració va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’expedient de 
la modificació puntual número 4 del POUM de Peralada anome-
nada Modificació de les alineacions del carrer nou de Sant Joan i 
redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas. 
En compliment de l’acord del Ple es fer arribar tota la documenta-
ció a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva corresponent 
aprovació definitiva. 

9.- En data 13 de novembre de 2018 la Comissió Territorial d’Urba-
nisme va acordar suspendre l’aprovació definitiva  de la Modificació 
puntual número 4 del POUM de Peralada fins que mitjançant un 
text refós verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional 
de l’expedient i diligenciat s’incorporin les prescripcions següents: 

- Cal replantejar la qualificació del conjunt de cases que donen 
front al carrer Garriguella de manera que se’n mantingui la tipo-
logia original.

10.- En data 8 de juliol del 2019 els Serveis tècnics municipals han 
redactat el text refós   segons les indicacions de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme. 

11.- En data 29 de juliol de 2019 el Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària, va acordar aprovar inicialment el Text Refós de Mo-
dificació puntual número 4 del POUM. L’edicte es va publicar a:

- Diari de Girona el 14 d’agost de 2019

- Tauler electrònic de l’Ajuntament de Peralada

- Diari El Punt Avui del 17 d’agost de 2019

- Al DOGC núm. 7940 del 18 d’agost de 2019

- Al BOP núm. 155 de 13 d’agost.

- A la pàgina web de l’ajuntament

 

12.- L’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes sense que s’hagin produït al·legacions dins d’aquest període.

13.- L’expedient es va sotmetre a audiència als Ajuntaments de 
Castelló d’Empúries, Pau, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Ma-
sarac, Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sa-
cra i Fortià, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte. 

Fonaments de dret:

- Els articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

- Els articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

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

- La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

- El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

- El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener 
de 2015).

Resolc:

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

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la Modificació pun-
tual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alinea-
cions del carrer Nou de Sant Joan i redactada en data 8 de juliol del 
2019 pels Serveis tècnics municipals. 

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i pos-
terior publicació al DOGC.

“Exposa el sr. Alcalde que és el tràmit que correspon després de 
l’aprovació inicial”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS VARIS AL NUCLI 
ANTIC DE PERALADA, C. DE LA RODONA, PLAÇA DE LA BAR-
CELONETA, C. BARCELONETA, PASSATGE DE LA BARCELONE-
TA, PASSATGE DE RAMON MUNTANER I C. DE LA PAIRERIA.

Antecedents:

1.- En data 9 de febrer de 2019 es va rebre el projecte de pavi-
mentació i soterrament de serveis varis al nucli antic de Peralada, 
c. de la Rodona, plaça de la Barceloneta, c. Barceloneta, passatge 
de la Barceloneta, passatge de Ramon muntaner i c. de la Paireria 
de Peralada redactat per l’arquitecte Salvador Tarradas Fossoul, as-
cendint, el pressupost d’execució del contracte (IVA inclòs) a la 
quantitat de cinc cents vint-i-nou mil cinc cents noranta-cinc euros 
amb cinquanta-tres cèntims d’euro (529.595,53 euros).

2.- Informe dels serveis tècnics municipals, de data 2 d’octubre de 
2019, favorable. 

3.- Informe jurídic, de data 2 d’octubre de 2019, favorable.

 

Fonaments de dret:

- 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 Rè-
gim Local de Catalunya.

- Articles 8 i ss, 36 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals.

- Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Direc-
tives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/
UE, de 26 de febrer de 2014.

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

Proposta:

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

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres per a la pavimenta-
ció  i soterrament de serveis varis al nucli antic de Peralada, c. de la 
Rodona, plaça de la Barceloneta, c. Barceloneta, passatge de la Bar-
celoneta, passatge de Ramon muntaner i c. de la Paireria de Pera-
lada redactat per l’arquitecte Salvador Tarradas Fossoul, ascendint, 
el pressupost d’execució del contracte (IVA inclòs) la quantitat de 
cinc cents vint-i-nou mil cinc cents noranta-cinc euros amb cin-
quanta-tres cèntims d’euro (529.595,53 euros).

Segon.- Sotmetre el projecte 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, en un dels 
diaris de major circulació, en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajun-
tament www.peralada.org, als efectes d’al·legacions i reclamacions 
sobre el projecte. 

 

Tercer.- Sol·licitar informe al Departament de Cultura.

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 sa-
nejament 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 previstes 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.

“Exposa el regidor sr. Miquel Brugat que es tracta de l’aprovació 
inicial d’un projecte d’obra local per a la millora de diferents carrers 
del nucli antic de Peralada. Continua manifestant el sr. Brugat que 
el projecte ja es va posar en coneixement dels veïns i que ve condi-
cionat a tenir el finançament corresponent.

Pregunta el regidor sr. Joan Carles Planas si el projecte ja està re-
dactat al qual el regidor Brugat respon afirmativament i que la tipo-
logia és semblant a la de la Plaça del Carme. 

Així mateix, pregunta el sr. Planas si la rajola és de canto, al qual el 
sr. Alcalde respon que no, que és molt semblant a la pedra trenca-
da de la Plaça Muntaner.

Finalment, pregunta el sr. Planas quins serveis es soterren, al qual 
el sr. Alcalde respon que tots.”

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

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

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

Núm

PLE2019000014

Caràcter: Extraordinària
Data: 18 de desembre de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:07 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
David Bigas Vargas, Regidor/A

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’Alcaldia-Presidència per aprovar 
inicialment el pressupost general consolidat 
de la corporació i la plantilla per a l’exercici 
2020. (Expedient X2019000749)

2. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a 
l’aprovació provisional de la 5a modificació  
del Text Refós del POUM de Peralada. 
Modificació Rossend Palmada (expedient 
X2019000080)

3. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a 
l’aprovació provisional de la 7a modificació  del 
Text Refós del POUM de Peralada. Instal·lació 
soterrada de serveis i producció d’energies 
renovables en sòl no urbanitzable (expedient 
X2019000513)

4. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació 
de la modificació de les bases del premi de 
recerca “Ramon Muntaner” (X2019000764)

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè 
es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre 
del dia.

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

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

1. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER APROVAR INICIALMENT EL 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I LA PLANTILLA 
PER A L’EXERCICI 2020.  (EXPEDIENT X2019000749)

Format el Pressupost General per a l’exercici de 2020, 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 9 de desembre de 2019.

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.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
18 de desembre de 2019
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- 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 sosteni-
bilitat financera.

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

- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel qual es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrò-
nica 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 mercan-
til 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 Cor-
poració l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat per a 
l’exercici de 2020, 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 DESPESES 2020

I DESPESES PERSONAL 860.590,32

II DESPESES CORRENTS 1.719.457,10

III DESPESES FINANCERES 4.500,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 458.200,14

V FONS DE CONTINGÈNCIES 0,00

 DESPESES ORDINÀRIES 3.042.747,56

VI DESPESES CAPITAL 257.620,50

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 5.000,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

 DESPESES CAPITAL 262.620,50

 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.305.368,06

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

I IMPOSTOS DIRECTES 1.409.500,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 91.200,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.019.900,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 603.968,06

V INGRESSOS PATRIMONIALS 4.940,00

 RECURSOS ORDINARIS 3.129.508,06

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 175.860,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

 RECURSOS CAPITAL 175.860,00

 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.305.368,06

Pressupost de la Societat Mercantil 

Previsió de despeses:  1.000.000 € 

Previsió d’ingressos:    1.000.000 €

Pressupost General Consolidat

Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exer-
cici 2020 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 2020.

Quart. Sotmetre el Pressupost general consolidat, amb la docu-
mentació que conté, a informació pública durant el termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, a fi que les persones interessades puguin examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Cinquè.- Si durant el termini esmentat no es presenten reclama-

cions, 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.

“Exposa el sr. Alcalde el contingut del pressupost. Pel que fa a als 
ingressos, fa avinent el següent: 

AJUNTAMENT SOCIETAT MUNICIPAL TRANSFERÈNCIES INTERNES PRESSUPOST CONSOLIDAT

DESPESES 3.305.368,06 1.000.000,00 -367.000,00 3.938.368,06

INGRESSOS 3.305.368,06 1.000.000,00 -367.000,00 3.938.368,06
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Ingressos

Capítol I - 1.409.500,00

Representa un increment  d’un 1,5%, Del qual l’IBI urbà representa 
un increment d’un 3%,  resultant d’aplicar l’increment del valor ca-
dastral determinat per l’Estat.

Capítol II - 91.200,00

Representa una disminució, un -77,27% degut a la previsió de la 
realització de menys obres.

Capítol III - 1.019.900,00

S’incrementa en un 8,64% bàsicament produït per l’increment de 
la taxa d’escombraries i cànon de l’aigua a particulars.

Capítol IV - 603.968,06

L’increment és d’un 6,28% sobre la previsió de tancament de 2019. 
En bona part és degut a l’increment de la subvenció per càrrecs 
electes i per la previsió de subvenció per la gestió del Centre de Dia 
i les seves places conveniades.

Capítol V - 4.940,00

Rendes d’immobles és un increment de 14,22% respecte al previst 
en el pressupost del 2019 però que al tractar-se de quantitats peti-
tes 4.940,-€ no és significatiu.

Capítol VI – 0

Venda de Solars, no s’ha previst la venda tot i que tenim una oferta 
però en qualsevol cas s’hi inclourà en una modificació posterior si 
és que s’acaba materialitzant. I la venda de la mateixa junt a la feta 
el 2019 anirà destinada a la compra de la finca amb el recinte mu-
rallat de la Baixada de la Font.

Capítol VII - 175.860,00

L’increment és d’un 21,28% respecte a la previsió de tancament del 
2019 degut a la previsió d’una més subvenció de la Diputació de 
Girona per la inversió prevista per l’ampliació del pavelló, aquesta 
obra està condicionada a l’obtenció de la subvenció.

Capítol VIII – 0

RLT PER A DESPESES GENERALS

Capítol IX – 0

Crèdits a mitjà termini.

Total Pressuposts d’ingressos 3.305.368,06 un decrement de -8,41.

Pel que fa al pressupost de despeses:

Despeses

Capítol I - 860.590,32

Els increments de les retribucions dels càrrecs electes representen 
un increment d’uns 50.000,-€ respecte el que es cobrava el 2018. 
Tal com s’ha explicat diverses vegades aquest increment és bàsica-
ment degut a que hi ha una dedicació complerta i un regidor més a 
l’Equip de Govern respecte al mandant anterior. Aquest increment 
hi hauríem de tenir en compte l’estalvi que ha de suposar el fet de 
doblar la subvenció que dona la Generalitat pels càrrecs electes, 
estimat en uns 8.500,-€, l’excedència del regidor de cultura suposa 
un estalvi d’uns 6.500,-€. Llavors l’increment del cost global real 
pel que va als càrrecs electes seria d’uns 35.000,-€ que representa 

un 4% del total d’aquest capítol.

Capítol II - 1.719.457,10,-€

És un decrement de -4,8 % respecte a l’inicial del 2019 en bona part 
degut una despesa extraordinària del 2019 per fer el bypass d’aigua 
(uns 47.000,-€) a la zona baixa del Golf. Aquest any hi ha previsió 
de fer un canvi a la canonada de l’aigua a Peralada des del dipòsit 
fins 1 km aigües avall con una inversió i finançada en gran part amb 
la subvenció sol·licitada a l’ACA per millores en abastament en alta. 

I l’altra partida important que no tindrem, serà la de restauració de 
les pintures de l’església de Santa Eulàlia a Vilanova, uns 56.000,-€

Capítol III - 4.500,00

Interessos, quantitat similar al 2019.

Capítol IV – 458.200,-€

Capítol d’aportacions ala societat municipal, Consell Comarcal Alt 
Empordà, subvencions entitats, etc. Hi ha un increment d’un 5,6%, 
bàsicament produït per l’increment de les aportacions a la societat 
municipal, per l’increment de les aportacions al CCAE pels serveis 
socials.

Capítol VI - 257.620,50€

És un -57,15% respecte al pressupost inicial del 2019.

Hem rebaixat les inversions respecte als dos exercicis passat degut 
principalment per emmotllar-nos a la baixa d’ingressos de l’ICIO, 
per altra banda ja prevista.

Capítol VII – 5000,-€

Rehabilitació de façanes. Baixa 1000 doncs portem anys que no 
s’exhaureix.

Capítol IX – 0,-€

Amortització préstecs. No ens quedaran préstecs pendents.

Total pressupost de despeses  de 3.305.368,06 un -8,41%

En resum és un pressupost ajustat i prudent, com sempre em fet, 
que assumint una baixada d’un 8,41%.

Com a dades a destacar podríem dir que es procurarà millorar la 
gestió de recaptació amb la implantació d’un nou software de re-
captació que en el curt termini ha de permetre que ens gestionem 
certs impostos amb l’estalvi que ha de representar la gestió pròpia 
que està al voltant del 2,5%.

També preveiem estalvi en la gestió de les telecomunicacions i te-
lefonia amb el canvi a veu IP de la Centraleta i a la racionalització 
posterior de les línies fixes i mòbil.

Un altre punt que treballarem és el millor control dels padrons 
creuant dades per tal d’actualitzar-los i evitar possibles fraus.

Suggereix el sr. Sabater que el pressupost es presenti públicament 
al poble en un format més didàctic al qual el sr. Alcalde contesta 
que es publica tot a la web municipal i al Butlletí i que sempre estan 
a disposició de resoldre qualsevol dubte i que els plens són públics.

Fa avinent, així mateix el sr. Sabater que tot i que les  inversions han 
baixat hi ha hagut un increment de les despeses de personal i de les 
transferències a la Societat. En aquest sentit, el sr. Alcalde respon 
que la disminució de les inversions venen bàsicament produïdes 
per la disminució per la recaptació de l’ ICIO que ha baixat uns 
300.000,.-€ respecte els dos darrers exercicis.
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Respecte a la inversió al pavelló municipal, pregunta el sr. Sabater 
si s’ha fet un estudi de viabilitat per veure els nivells d’ocupació del 
mateix al qual el sr. Alcalde respon que s’ha fet per intuïció. Exposa 
el sr. Alcalde que no es prenen les decisions a la lleugera i que  exis-
teixen unes graelles amb els participants a les diferents activitats i 
que d’aquí es veu clar que una ampliació és necessària i a més els 
usuaris la reclamen des de fa temps i també era una proposta del 
nostre programa electoral. 

Manifesta el sr. Sabater que no hi ha cap partida per a l’elaboració 
d’un pla de participació ciutadana. Proposa un pla pilot per Vila-
nova. Manifesta el sr. Alcalde que la intenció és fer-ho i que es co-
mençarà per l’àrea de Joventut, encara que sigui de manera molt 
reduïda.

Pregunta el sr. Sabater si per la compra de la casa que tapa la mura-
lla no caldria fer una consulta popular, al qual el sr. Alcalde respon 
que no es tenia pensat fer una consulta per aquest cas en concret 
com no s’havia fet en altres casos com el camp de gespa artificial, 
el carrers de Sotamuralla, accés Sud a Vilanova, etc. En el cas con-
cret de la compra de la finca amb el pany de muralla, manifesta el 
sr. Alcalde que en el seu programa electoral ja es deia que es volia 
preservar la muralla i de tots era sabut l’interès de l’Ajuntament en 
adquirir les finques que sortissin a la venda on es pogués recupe-
rar la muralla i que part de l’oposició del mandat passat també hi 
estava d’acord. Per tant entenem que estem legitimats, sis mesos 
després de les eleccions municipals i donat que a més ho portem 
al nostre programa,  a prendre aquests tipus de decisions i que go-
vernar implica prendre’n.

Finalment, manifesta el sr. Sabater que els hi hagués agradat poder 
discutir el pressupost un mes abans de la seva aprovació i no dos 
dies abans, i que potser així, se l’haguessin pogut fer seu al qual el 
sr. Alcalde respon que podia venir i parlar-ne atès que de tothom 
és sabut que el pressupost sempre s’aprova per aquestes dates”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria abso-
luta dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Vots en contra:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

2. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA 5A MODIFICACIÓ  DEL TEXT REFÓS DEL 
POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ ROSSEND PALMADA 
(EXPEDIENT X2019000080)

Antecedents:

1.- És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el Text Refós 
del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per tal d’ordenar el sec-
tor est del nucli urbà de Vilanova de la Muga i l’obertura d’un nou 
carrer que uneixi el carrer Major i el carrer Nou donant continuïtat 
també al carrer Roses. 

2.- En data 04/02/2019 i RE núm. E2019000422 l’arquitecte Lluís 
Gratacós Soler presenta la documentació del projecte tècnic de la 
cinquena modificació del POUM. 

3.- En data 13/02/2019 els Serveis Tècnics municipals han emès 
informe tècnic de caràcter favorable en relació al projecte presentat. 

4.- En data 11/02/2019 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental emet informe corresponent. 

5.- En data 13/02/2019 els serveis tècnics municipals emeten in-
forme, d’acord al qual, la tramitació no està subjecte a avaluació 
ambiental i que s’estima que segons el punt de vista tècnic s’acordi 
una suspensió de llicències en aquest àmbit atès que es modifica 
el règim urbanístic del sòl. 

6.- En data 1 de març 2019 s’emet informe jurídic. 

7.- En data 7 de març de 2019 s’aprova inicialment pel Ple de l’Ajun-
tament de Peralada per a unanimitat dels sis membres presents 
i seguidament es publica l’edicte al BOP, DOG, Diari de Girona i 
E-tauler, de forma simultània es dona audiència a tots els ajunta-
ments limítrofs i es sol·liciten informes al Departament de Cultura, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  i al 
Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

8.- En data 3 d’abril de 2019 el Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya (E2019001155) comunica 
que per a poder informar manca l’estudi de mobilitat corresponent. 

9.- En datat 15 d’abril de 2019 i RE número E2019001322 l’arqui-
tecte Lluís Gratacós Soler presenta documentació ampliada i rec-
tificada sobre la cinquena modificació del POUM que impliquen 
canvis substancials en relació al primer document. 

10.- En data 29 d’abril de 2019 s’emet certificat conforme durant 
tot el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 

11.- En data  6 de maig de 2019 els serveis tècnics municipals eme-
ten informe en relació a la nova documentació ampliada i rectifica-
da sobre la cinquena modificació del POUM. 

12.- En data 9 de maig de 2019 es procedeix, novament, per part 
del Ple de la Corporació a l’aprovació inicial de la 5a modificació del 
text refós del POUM de Peralada, modificació Rossend Palmada. 
Paral·lelament es sotmet l’expedient novament a:



BUTLLETÍ PRIMAVERA74

- Informació pública pel termini d’un mes

- Audiència als ajuntament limítrofs

- Sol·licitud d’informe al Servei de carreteres de la Generalitat atès 
que la modificació es troba dins la zona d’influència de la carretera 
GIP-6042

13.- S’han rebut el següents informes:  

14.- En data 5 de juliol de 2019 s’emet certificat d’informació pu-
blica on es posa de manifest que no s’han produït al·legacions.

15.- Informe dels serveis tècnics municipals, de data 4 de novem-
bre de 2019, favorable.

Fonaments de dret:

- Els articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

- Els articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

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

- La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

- El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

- El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener 
de 2015).

Resolc:

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

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la 5a Modificació 
puntual del POUM Peralada. Modificació Rossend Palmada, re-
dactada per l’arquitecte Lluís Gratacós, versió 15 d’abril de 2019.

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i pos-
terior publicació al DOGC.

“Exposa la sra. Cortada que es tracta del tràmit següent a l’aprova-
ció inicial de la modificació i que restarà pendent de l’aprovació de-
finitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

3. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA 7A MODIFICACIÓ  DEL TEXT REFÓS 
DEL POUM DE PERALADA. INSTAL·LACIÓ SOTERRADA DE 
SERVEIS I PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO 
URBANITZABLE (EXPEDIENT X2019000513)

Antecedents:

1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar la normativa 
urbanística del POUM atès que aquesta no regula d’una forma es-
pecífica la instal·lació soterrada de serveis ni la producció d’ener-
gies a partir de fons renovables; és més l’article 108 de les normes 
urbanístiques prohibeix els usos que no estiguin permesos de 
forma explicita a cada categoria i tipus de sòl. Conseqüentment, 
la modificació del POUM que es planteja pretén resoldre aques-
ta situació. Per aquest motiu es promou la 7a modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada que va ser aprovat 
en data 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 
19 de gener de 2015.

Entitat Data Informe

Direcció General de Transports i mobilitat 17/07/2019 No es obligatòria la incorporació d’un estudi de mobilitat generada 

Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 09/07/2019 Informe favorable

Direcció General de Patrimoni Cultural 08/05/2019 No s’afecten elements del patrimoni protegit.

No consta cap jaciment arqueològic

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) 11/02/2019 No s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ni es formulen objeccions ambientals
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2. En sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, el Ple de la 
Corporació va aprovar inicialment l’expedient de la Modificació 
puntual núm. 7 del POUM de Peralada. Instal·lació soterrada de 
serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable 
redactat pels serveis tècnics municipals.

3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació pun-
tual núm. 7 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informa-
ció pública durant el termini d’un mes, publicant-se el correspo-
nent anunci al DOGC núm. 7981 de 15 d’octubre de 2019, al   BOP 
núm. 196 d’11 d’octubre de 2019, a dos diaris de major circulació 
de la província, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis mu-
nicipal. Durant l’esmentat termini no s’han rebut al·legacions, tal i 
com consta al certificat de Secretaria de 13 de desembre de 2019.

4. S’ha donat audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, 
Palau-saverdera, Pau, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Masa-
rac, Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra 
i Fortià, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte. 

5. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els 
informe als organismes competents, els quals no han estat rebuts. 

6. En data 11 de desembre de 2019 els Serveis Tècnics munici-
pals han informat en relació a l’aprovació provisional de la referida 
modificació puntual, atès que els informes dels organismes com-
petents no han estat rebuts, on es conclou que: «Atenent a les 
consideracions especificades en l’apartat anterior i en atenció al 
que disposa el Text Refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de la Llei 
3/2012 de modificació del text refós i del Decret 305/2006 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’estima procedent:

1.    L’aprovació Provisional dels documents que conformen aques-
ta modificació.

2.    Traslladar tot l’expedient als serveis territorials d’urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya per tal de que es procedeixi a l’aprova-
ció definitiva i publicació al DOGC.»

Fonaments de dret:

- Articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis i 90 a 100, i la Disp. tran-
sitòria 18a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

- Articles 23, 70, 100 a 107, 111 a 118, Disp transitòria 12a del Re-
glament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

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

 

Proposta

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

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la Modificació 
puntual núm. 7 del POUM de Peralada. Instal·lació soterrada de 
serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable 
redactat pels serveis tècnics municipals.

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i pos-
terior publicació al DOGC.

“Igual que en el punt anterior, exposa la sra. Cortada que es trac-
ta del tràmit següent a l’aprovació inicial de la modificació i que 
restarà pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.

Pregunta el regidor Planas si hi ha alguna instal·lació d’energia re-
novable a Vilanova al qual el sr. Alcalde manifesta que no té res 
a veure amb la notícia que es vol obrir una planta fotovoltaica a 
Vilanova de la Muga  atès que la MPOUM era per a la canonada 
d’aigua. Manifesta el sr. Alcalde que el redactat de la modificació 
està consensuat amb urbanisme”.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

4. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PREMI DE RECERCA 
“RAMON MUNTANER” (X2019000764)

Vistes les bases del premi de recerca “Ramon Muntaner” destinat 
als treballs de recerca dels alumnes que cursant 2on de batxillerat, 
hagin presentat el seu treball de recerca en un dels centres edu-
catius de les comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, 
Cerdanya, Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i Ripollès).

Vist que existeix a l’aplicació pressupostària 2.330.48007 consigna-
ció per import de 1.000,00 euros, suficient per a cobrir les necessi-
tats econòmiques derivades de la convocatòria de l’esmentat premi. 

En virtut de l’exposat i vista la necessitat de modificar l’article 8 de 
les esmentades bases, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents, ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació de l’article 8 de les Bases del IV 
premi de recerca “Ramon Muntaner”, quedant la seva redacció de 
la següent forma:

“(...)

8.  El Jurat estarà format per professionals de l’àmbit científic i 
tecnològic, professionals de l’àmbit humanístic i social  i el/la regi-
dor/a de la Corporació que nomeni l’alcalde.

(...) ”
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Segon.- Publicar la modificació de les bases al BOP, al tauler 
d’edictes de la Corporació i a la pàgina web del municipi. 

“Manifesta la sra. Cortada que el motiu de la modificació de les 
bases és per formalitzar el problema existent amb la constitució 
del jurat”.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

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

Peralada, document datat i signat electrònicament.
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NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PERALADA
Josep Montoliu Vila (4/10/2019)

Teresa Saget Duran (17/10/2019)

Rosa Pujol Trias (14/11/2019)

Pepita Aguer Perich (24/11/2019) 

VILANOVA DE LA MUGA
Josep Casademont Vila (5/12/2019)Teresa Moret Ferraro (30/11/2019)

Maria Montsuñer Cardoner (05/01/2020)

Ernesto Gorris Jimenezl (30/01/2020)

Anna Maria Genís Vila (03/02/2020) 

SOCIETAT
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRER DE 2020

JANNAT EL KHCHIN   
4/12/2019  ·  Peralada

CARLOTA GIRONELLA SUÉS     
18/10/2019  ·  Vilanova de la Muga

CASAMENTS

PAU POUS LLANTA
I MARGA FERRÀ SOLER   
2/11/2019  ·   Peralada

SOCIETAT
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Les manifestacions d’aquests tipus tenien un precedent que 
es remuntava a la segona meitat del segle XIX. En aquest 
periode pràcticament totes aquestes exhibicions eren un 
aparador per mostrar els millors productes de l’agricultu-
ra -incloses l’horticultura i la jardineria-, i la ramaderia, i 
les innovacions presentades per les empreses relacionades 
amb el sector primari. 

A Figueres, a mitjan del XIX hi va haver diverses exposicions. 
La celebrada l’any 1863 va ser especial per estar organitzada 
per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Al cap de poc, 
va tenir lloc una altra auspiciada per Narcís Fages de Romà, 
comissari Regi d’Agricultura i membre actiu de l’IACSI. 

A finals de segle van sobresortir les exposicions agrícoles i 
industrials de 1891 i de 1899. Com totes, van ser el reclam 
perquè nombrós públic de la comarca i d’altres indrets de 
Catalunya, visitessin Figueres. I ja en el segle XX, va sobre-
sortir la de l’any 1906, batejada amb el nom de  Concurso de 
agricultura e industrias anexas. 

En la majoria de les exhibicions esmentades, els expositors 
solien trobar-se desplegats sota els porxos del claustre de 
l’antic convent de sant Francesc -avui Institut Ramon Mun-
taner-, a la seva horta -actualment Col·legi Sant Pau-, i als 
jardins de l’entrada. I, en algunes ocasions, el radi d’acció es 
va ampliar a la Plaça del Gra. 

Exposició d’avicultura de Figueres (1899).
Història Gràfica de Figueres, d’Inés Padrosa

El Certamen Agrícola als claustres de l’Institut (1891). 
Història Gràfica de Figueres, d’Inés Padrosa

ANTECEDENTS 
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CAVAS I EL CERTAMEN
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
DEL AMPURDÁN INÉS PADROSA GORGOT

ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI
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Inauguració del Certamen, 1947. Presideix l’alcalde Joan Bonaterra, a la 
dreta mn. Pere Xutglà i, al seu costat, Miquel Mateu (AMF, Fot. Moncanut)

Portada del programa de les Fires i Festes 
de la Santa Creu i del Certamen (1947), dis-

senyat per Marià Baig (BFC)

III Certamen,  1948 (BAPP, Fot. Godoy)

L’any 1946, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, 
l’ajuntament de Figueres presidit pel sr. Josep Jou, va decidir 
recuperar les mostres agrícoles que tants èxits havien tingut 
amb anterioritat. Es presentaren sota el nom de “Certamen 
Agrícola e Industrial del Ampurdán” i, entre altres objectius, 
es pretenia donar un nou impuls a les festes de maig de la 
capital de la comarca.

Des del punt de vista municipal, Joan Bonaterra va ser el 
regidor -l’any següent Bonaterra inauguraria el Certamen 
com a alcalde-, encarregat de coordinar els actes. Aquests 
van comptar amb el suport d’un organisme oficial, la Cáma-
ra Oficial del Comercio y de la Industria de la província de 
Girona. Segons les cròniques periodístiques del moment, la 
manifestació va portar nombrós públic a la ciutat i, fins i tot, 
va fer que s’allarguessin els dies de celebració de les Fires. Es 
calcula que el número de visitants va sobrepassar els 17.000, 
xifra que superava totes les previsions. Va atraure l’interès 
d’autoritats i personalitats de diferents sectors i, entre els 
visitants, es va comptar amb la presència de Miquel Mateu, 
llavors ambaixador d’Espanya a Paris.

Eren habituals expositors del Certamen empreses de la ciu-
tat com Xocolates Comet; els tallers de fundició Fita; les fà-
briques de bicicletes Gimbernat i Riera-Juanola; la fàbrica 
extractora d’olis de Josep Ma. Planàs; tallers de maquinària 
agrícola i mecànica; distribuidors d’adobs, d’insecticides i 
d’aparells de refrigeració; cooperatives vinícoles i explota-
cions agrícoles; diferents marques d’espirituosos; l’empre-
sa Cavas del Ampurdán; la Casa Codorniu; la Cooperativa 
d’Espolla; Aigua de Vilajuiga; Aigua de Malavella; la Confra-
ria de Pescadors de Roses; Mobles Vilanova; la sabateria El 
Transwaal; l’establiment Crumols amb radios i articles de 
caça i pesca, etc. 

Els certàmens comptaren amb activitats complementàries: 
concursos, conferències i  demostracions de balls regionals, 
i les vetllades gaudiren de desfilades de moda, concerts i 
balls amenitzats per conjunts i orquestres de renom com la 
Ritmos; Ramon Evaristo; Barcelona; Luis Rovira i orquestra; 
la Caravana; La Principal de la Bisbal; la Maravella; l’Amoga 
o la Costa Brava.

El cas és que els bons resultats de crítica i assistència espe-
ronaren als organitzadors a seguir esmerçant esforços per 
a la seva continuitat, i va ser així com aquesta iniciativa va 
gaudir de llarga trajectòria. 

CAVAS I EL CERTAMEN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL AMPURDÁN 

INICI DEL CERTAMEN
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Des de sempre Miquel Mateu va tenir molt en compte la 
presència de l’empresa en els mitjans de comunicació, mit-
jançant la publicitat i, amb els anys, en la participació en dife-
rents fires comercials. Segurament deuria tenir molt present 
la practicada per Hispano Suiza en la qual hi havien intervin-
gut pintors, dibuixants i dissenyadors de primer nivell. 

A partir de 1932 els productes de Peralada s’anuncien a di-
ferents rotatius de la capital barcelonina. Els trobem a La 
Vanguardia, La Veu de Catalunya, La Publicitat, La Rambla, 
El Noticiero, El Correo Catalán, El Matí, La Noche i L’Instant, 
entre altres. 

A les dependències de Palaci, els darrers Rocabertí disposaven 
de bodega amb vins procedents de diferents llocs de França, 
de Mallorca i de la comarca. Aquesta circumstància, sumada a 
que la comunitat carmelita també havia gaudit de celler, deu-
ria esperonar Miquel Mateu tan sols quatre anys després de 
rebre la propietat, a endinsar-se en l’elaboració de vi. 

A la dècada dels 30, Mateu va encarregar a l’enginyer fran-
cès E. Remy la construcció de les galeries de les futures ca-
ves per tal d’emprendre la bodega en el Convent del Carme 
(1932-33), amb una segona actuació després de la guerra ci-
vil (1941-42). La direcció tècnica va anar a càrrec de l’enòleg, 
Jaume Serra. 

L’any 1942, era l’única empresa del poble i donava feina a 75 
treballadors, dels quals 21 eren dones. El 1942 s’inicien noves 
elaboracions com la del vi rosat de taula i l’espumós rosat que, 
ben aviat, va gaudir d’un important nombre de seguidors, en-
tre ells, Salvador Dalí qui, tot i declarar-se abstemi, sempre 
que tenia convidats els en oferia. L’any 1947 es va constituir 
l’empresa Cavas del Ampurdán. En aquesta dècada es reini-
cien els nous processos per a  l’obtenció d’espumosos.

CAVAS DEL AMPURDÁN CAVAS I LA PUBLICITAT

La Veu de Catalunya, 1933 (BAPP)

La Vanguardia, 1933 (BAPP)La Rambla, 1936 (BAPP)
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A la premsa gironina i empordanesa 
també es va posar en pràctica. Era fre-
qüent trobar anunciats els productes 
peraladencs de vins, caves i espumosos, 
als rotatius i als programes de Fires. Al-
guns d’aquests anuncis lluïen dibuixos 
i gravats, uns d’autors per determinar, i 
altres del pintor i gravador Enric Ricart 
(1893-1960).

Miquel Mateu va voler dedicar un espai 
del conjunt museístic del Convent del 
Carme al món  vitivinícola i va donar 
vida al Museu del Vi. Aquest va quedar 
finalitzat a finals dels anys 60. De la seva 
decoració se n’ocupà l’interiorista bar-
celoní Manolo Muntañola (1913-1992), 
qui dissenyà també l’escenografia de la 
bóta gegantina que, encara avui, es pot 
veure al museu. 

Amb els anys l’empresa va participar a 
la fira Alimentaria, i a les Fires de Bil-
bao, Valladolid i  Girona. Per a aquests 
esdeveniments l’element publicitari 
principal dels estands va esdevenir la 
rèplica de la bota existent al Museu del 
Vi, reproducció de la que se n’ocupà el 
fuster i ebenista de la casa Josep Paro-
nella Puig (†Peralada, 2013).

Publicitat de Cavas del Ampurdán
al  Certamen, 1948 (BFC)

Publicitat productes Peralada mitjançant un ninot encunyat en moviment

Etiquetes dels productes Perelada (BAPP)Publicitat de Cavas del Ampurdán,
al programa de Fires, 1945 (BFC).
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Seguint la línia d’expansió, es va considerar que su-
posaria una bona projecció participar en el recent 
recuperat Certamen. I, així va ser com, l’any següent 
a la seva implantació Cavas del Ampurdán va su-
mar-se a la iniciativa figuerenca.

De la mateixa manera que Cairó havia estat el dis-
senyador de la botiga de Figueres, també va inter-
venir en els estands del Certamen. De l’execució de 
l’estand se n’ocupava l’empresa “Miguel Mateu Pla. 
Construcciones y reparaciones propias”, coordina-
da per Modesto Domínguez, a qui jeràrquicament 
seguia el sr. Ernest Albert, i de la qual n’era el capa-
tàs Josep Oliveras. La fusteria-ebenisteria anava a 
càrrec del professional de la casa, Josep Paronella, i 
de la vessant elèctrica i mecànica n’era el responsa-
ble Josep Millán. Els rams de flors que acompanya-
ven la decoració les proporcionava el jardiner de Pa-
laci, Ramon Xatart, que, per descomptat, provenien 
dels jardins del Castell de Peralada. 

La política d’expansió de l’empresa peraladenca va fer que 
a les dècades dels 40 i 50 s’obrissin botigues dels productes 
Peralada a diferents indrets de Catalunya. Les primeres foren 
a Figueres (1947) i a Sant Celoni (1947); després a Granollers 
(1950) i a Olot i Girona (1959). 

A Figueres la botiga es trobava en el carrer de Caamaño - 
plaça de la Palmera. S’ocupà del seu disseny Lluís Cairó i era 
gestionada per Josep Albertí, conegut popularment com el sr. 
Pepito. El client podia comprar vins a granel, embotellats, mel 
i mantega, tot elaborat a Peralada. 

EXPANSIÓ DE L’EMPRESA CAVAS DEL AMPURDÁN I EL CERTAMEN 

Botiga de productes Perelada a Figueres (BAPP, Fot. Marimont)

Botiga de productes Perelada a Figueres (BAPP, Fot. Marimont)
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Estand de Cavas al Certamen de Figueres (BAPP)

II Certamen, 1947. Estand de Cavas (BAPP)
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El sr. Domínguez va ser un personatge clau en les empreses 
de Miquel Mateu. Es va incorporar a treballar com a tècnic 
per dirigir les empreses, explotacions agrícoles i ramaderes, 
que Mateu volia posar en marxa, així com per reconstruir el 
Castell de Peralada i iniciar la urbanització de Santa Mar-
garita. El biografiat va establir una gran amistat amb el pro-
pietari, va esdevenir el seu home de confiança i va ser l’exe-
cutor de nombrosos projectes que plegats ideaven. Va ser un 
gran impulsor i lluitador dels vins de l’Empordà, de la seva 
denominació d’origen, i de la Festa de la Verema.

En el periode del que estem parlant, la botiga de Figueres es-
tava regentada per Josep Albertí, i en el decurs dels anys ha-
vien treballat a l’establiment en Fermín Gonzalo, en Narcís 
Lloret “Siset”, en Xavier Pomés, i en Josep Silva, entre altres.

Tot i que era des de la botiga figuerenca que es gestionava 
la participació al Certamen, era el personal peraladenc qui 

atenia als clients que s’atansaven a l’estand de la Plaça del 
Gra. Entre ells es va comptar amb el ja esmentat Josep Olive-
ras qui, amb els anys, fou l’encarregat del bar de l’Obra So-
cial. Ell s’ocupava del proveïment i de la posta en marxa i les 
seves filles Anita i Roser l’ajudaven. Altres treballadors de 
l’empresa també hi col·laboraren com fou el cas de Pere Pa-
gès i, a les ja esmentades germanes Oliveras, la representa-
ció femenina es completava amb un bon ventall de fèmines, 
entre les quals podem esmentar: Glòria Amiel, Dani Arnés, 
Pepita Cros, Francisqueta Figueras, Maria Xuclà i Assump-
ció Oliva, coneguda com “la Sion” de Cal Sagristà.

No cal dir que tots els participants procuraven lluïr-se en la 
presentació dels estands. Els de Cavas eren dels més vistosos 
i dels més concurreguts del Certamen, ja fos per degustar la 
típica copa de xampany-cava, per provar el novedós “fruco 
de tomata” o per prendre cognac o xerès de la casa Bartola. 
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Maria Xuclà, Pepita Cros, Roser Oliveras, Dani Arnés, Francisqueta Figueras i l’Antònia, a l’estand de Cavas (Anys 50. Fot. Roser Oliveras)
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PERFIL D’ALGUNS DELS ARTÍFEXS

Fill de Francisco Cairó Batlle, músic i sabater, i d’Enriqueta Soms 
Comalat, ambdós de Figueres. Es va casar amb Mercedes Jordan 
Abadia, de Barcelona, i el matrimoni va tenir dues filles: Rosa Ma-
ria i Sílvia. De petit va demostrar qualitats pel dibuix i la música. 
Va ser deixeble de Núñez a l’Escola d’Arts i Oficis i va formar part 
de l’Escolania de mossèn Albert, en la qual el seu pare hi tocava el 
violí. Va formar part de diverses orquestres: la Savoy, la Mendoza 
o la Bolero en les quals tocava el violí, la bateria o el violoncel. 

Va realitzar exposicions de retrats i va conrear el cartellisme, el 
qual es caracteritzava pel fort tremp dels seus traços, la concisió 
i claredat del que anunciava. Són de la seva autoria els cartells 
de les formacions musicals de les quals va formar part, alguns 
de les Fires de Santa Creu, del Certamen Agrícola i de l’Aplec de 
la Sardana. Havia intervingut també en cartells de la Generalitat 
republicana, fet que li va suposar un període d’empresonament 
a la postguerra. Després de casar-se va intensificar la faceta de 
dissenyador, essent un dels pioners de la província de Girona. Va 
intervenir en la decoració d’estands de fires, en el disseny d’en-
tendats per Entoldados Torras, de la Bisbal, en la renovació de 
nombroses botigues de Figueres, Girona, Palafrugell o la Bisbal, 
i en la decoració de cases particulars. L’obra de Cairó es carac-
teritzava per línies sòbries i elegants, amb detalls constructius i 
decoratius de materials de qualitat com la fusta i el marbre, en 
els quals es palesava el domini del dibuix. 

Va ser un dels membres fundadors, juntament amb altres compan-
ys d’ofici com Montal, Huguet, Baró i Baulida, del Col·legi de Deco-
radors de Girona. Aquesta institució ha establert els Premis Lluís 
Cairó (des de 1999), els quals es concedeixen, amb caràcter bianual, 
a la persona o entitat que ha destacat per la seva trajectòria. 

Va guanyar diversos premis de l’Ajuntament de Figueres, pels 
cartells de les Fires i Festes de la Santa Creu. Poc després del seu 
traspàs una exposició al Museu de l’Empordà (1998), i al Col·le-
gi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de Girona 
(1998), va recordar la seva trajectòria.

PADROSA GORGOT, Inés. Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà 
(2009), pàgs. 164-165.

Lluís CAIRÓ SOMS
(Figueres, 1.XI.1914 – Roses, 2.III.1995)
Dissenyador i músic. 

Va estudiar a Madrid la carrera d’Enginyer Agrònom, la qual va 
finalitzar abans de la guerra civil. Va arribar a Girona després 
de la guerra, destinat com Enginyer a la Jefatura Agronómica 
de Girona. Es va casar amb Francisca Calveras Rebordosa (17.
VII.1936), i el matrimoni va tenir dos fills: Carlos Maria i Montse. 

Va compaginar la feina de funcionari en el Cos Oficial d’En-
ginyers Agrònoms, a les places de Portbou, com a director de 
l’Estació Fitosanitària (1942), com a enginyer en cap de la zona 
Fitosanitària dels Pirineus Orientals (1952), com a cap provin-
cial de Girona del Servei de Plagues del Camp i d’Inspecció Fi-
tosanitària (1973), amb les tasques vinculades a les empreses de 
Miquel Mateu.

Va ser nomenat membre del Consejo Regulador de Denomina-
ción de Origen Ampurdà-Costa Brava. La seva defensa del vi es-
cumós li va obrir les portes d’Associacions i Juntes Regionals i 
Nacionals. L’any 1977 va ser nomenat President de Covinosa S.A., 
societat constituïda per Cavas del Ampurdán i la Cooperativa 
Agrícola, de Mollet de Peralada. Va incidir també en la compra 
d’alguns exemplars per a la biblioteca peraladenca. En l’home-
natge pòstum a Miquel Mateu, celebrat a l’Ajuntament de Figue-
res (25.XI.1972), el biografiat va pronunciar un discurs que es va 
publicar amb el títol Amics de Don Miquel... (Barcelona: 1972), 
on queda reflectida la seva relació amical i professional. Va rebre 
la Medalla del Orden Civil del Mérito Agrícola (Madrid, 1973). 

Com a reconeixement per tot el que havia fet pels vins emporda-
nesos el mateix any de la seva mort, el dia de la Festa de la Vere-
ma de 1986, el Consell Regulador va convocar el “Premi Modesto 
Domínguez, dirigit a la promoció i investigació vitivinícola a l’Alt 
Empordà” amb caràcter bianual.

PADROSA GORGOT, Inés. Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà 
(2009), pàgs. 286-287.

Modesto DOMÍNGUEZ HERNANDO
(Madrid, 3.VII.1910 – Roses, 8.II.1986)
Enginyer agrònom. 
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ESCOLA RAMON MUNTANER

EDUCACIÓ INFANTIL
VISITA AL CENTRE DE DIA
El passat 18 de desembre, els nens i nenes 
de P5 de l’escola Ramon Muntaner van anar 
a visitar el Centre de Dia. Vam recitar el 
poema de Nadal que havíem après a classe, 
i després tant els avis i àvies  com nosaltres 
vam cantar uns quantes nadales. 

Aquesta trobada ha sigut una experiència 
molt positiva i enriquidora!!

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CICLE INICIAL
LA SETMANA CULTURAL A L’ESCOLA RAMON MUNTANER

Hem fet la Setmana Cultural, ha estat una setmana molt moguda, 
ja que ha coincidit amb el Carnaval!

Aquest any la temàtica ha estat l’aigua i la cura del medi ambient.

Mitjançant diversos tallers hem conscienciat els i les alumnes de la 
importància i la  cura que s’ha de tenir en vers la natura (mars, rius, 
boscos, etc.). Hem aprofitat material de rebuig com ampolles de 
plàstic per realitzar la decoració de l’ escola, s’ha realitzat  un mu-
ral tot utilitzant residus que podríem trobar en el fons marí. També 
hem explicat històries i hem vist vídeos per potenciar l’estalvi d’ai-
gua, tot això acompanyat d’ experiments i petites dramatitzacions 
per tal de donar consells relacionats amb l’estalvi d’aigua entre 
d’altres activitats.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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ESCOLA RAMON MUNTANER

CICLE MITJÀ
CUIDEM EL NOSTRE RIU
El dijous gras al matí els nens i nenes de segon, tercer i 
quart vam anar on s’ajunten els rius Orlina i el Llobregat i 
vam fer una neteja i recollida d’escombraries. 

Ens vam organitzar en dos grups; primer hi van anar segon 
i quart i després tercer. Mentre uns feien la neteja els altres 
aprofitaven per esmorzar. Tots portàvem guants i bosses 
d’escombraries.

Ens pensàvem que hi hauria poques escombraries i n’hi 
havia moltíssimes. Vam trobar plàstics als costats del riu, 
un pot amb oli de moto i moltes deixalles més. 

Tot seguit vàrem dur les deixalles als contenidors de Sant 
Sebastià i mentrestant, els de quart, vàrem arribar-nos fins 
a la plataforma del riu per veure si baixava net, però encara 
hi vam trobar alguna deixalla que també vàrem recollir.

Ens ha agradat molt participar en la neteja del riu per aju-
dar a la natura i des de l’escola volem enviar un missatge de 
conscienciació, que la natura és de tots i l’hem de cuidar.

Volem el nostre riu net!

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CICLE SUPERIOR
Els alumnes de 6è hem estat treballant la poesia aquest 
trimestre. Per a aplicar el que hem après sobre els textos 
poètics, hem elaborat entre tots el pregó de Sa Majestat el 
Rei Carnestoltes. 

El divendres 14 de febrer pel matí ens hem disfressat i hem 
anat a recitar-lo a totes les classes de l’escola. Tots els grups 

han rebut amb entusiasme l’esbojarrat Rei Titus i han es-
coltat amb molta atenció el discurs en el que se’ns anima a 
gaudir durant uns dies de la diversió i la disbauxa. 

Petits i grans s’han engrescat molt quan han conegut els 
seus manaments i consignes. 

Tothom s’ho ha passat molt bé. 

El pregó que hem creat i recitat és el següent:

ESCOLA RAMON MUNTANER

PREGÓ  DEL  REI  CARNESTOLTES  2020

Ara arriba el carnestoltes                                          
El rei de les revoltes.                 
Estic aquí per jugar                               
I als avorrits amargar.

M’agrada portar barret,                          
Però que sigui grosset.
Jo us porto diversió                              
I, a la vegada, emoció.

Festa és el meu segon nom                      
I disbauxa el meu cognom.
Un any més sóc aquí                               
Per a fer-vos gaudir.

Sóc el senyor que fa riure la gent          
Amb mi jugareu, saltareu i cantareu
A l’escola sol haver-hi ordre,                 
Però jo us regalo el desordre.

Al conserge de l’escola li diré                
Que música més alta n’haurà d’haver,                            
Ja que aquest any estem notant            
Que els altaveus poc estan sonant.     

Ben disfressat aniràs                           
I molt bé t’ho passaràs.                            
Són dies de festa total                         
I mai et sentiràs fatal.     

Vosaltres, poca-soltes,                           
Heu d’obeir les meves ordres. 
Els exàmens i els deures s’acabaran        
I a les escombraries es llançaran.     

D’aquí uns dies seré cremat                      
I per tots seré oblidat.                            
Vosaltres avorrits quedareu                    
I a pencar i estudiar tornareu.     

 

Jo ja em començo a “despedir”,                    
L’any que ve tornaré a estar aquí.                  
Gaudeix molt d’això, xaval,                       
Visca la gresca i el carnaval !!!                         

Si vols festa i molta xerinola,                      
Vine així ben disfressat (consignes): 

Dilluns 17
El dilluns adormit vindràs,                     
I  el teu pijama lluiràs.

Dimarts 18
El dimarts un personatge famós seràs,            
I una disfressa ben maca portaràs.

Dimecres 19
Si contacte amb l’aigua vols tenir,                 
Amb un vestit adequat hauràs de venir
(banyista, mariner, bomber ... Seràs                
O amb impermeable o botes d’aigua vestiràs)

Dijous  20
El dijous un esportista semblaràs,              
I  molt d’esport i voltes al pati faràs. 

Divendres 21
Com vulguis et disfressaràs,              
Però creatiu i original seràs. 

Qui no porti el que he manat, 
segur que serà pintat.

UNA SALUTACIÓ MOLT ESPECIAL
DEL VOSTRE REI TITUS  

VISCA EL CARNAVAL !!! 
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ÀREA D’ESPORTS

CLUB DE BÀSQUET
ALBERA PERALADA 
Final d’any molt atapeït d’activitats, vam celebrar el primer tor-
neig Albera “Ampurianautic”, que el club vol que sigui el torneig 
de referència a nivell comarcal en categoria Femenina, hi van 
participar equips del nivell del Femení Sant Adrià, Boet Mataró  i 
Femení Viladecans a part del nostre mini UCAP storks. 

També vam fer la presentació dels equips del club amb la presèn-
cia dels sis equips que té l’entitat.

El principi d’any no ha estat menys nodrit, ens felicitem per la 
creació d’un nou equip de categoria pre-mini femení, el club ara 
compte amb dos equips d’aquesta categoria, el pre-mini UCAP 
Albera integrat per nenes de primer any i el pre-mini UCAP Sali-
nes per nenes de segon any. 

SOM-HI STORKS!!!
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Aquests darrers mesos, el Club d’Escacs Empordà-Peralada 
ha continuat fent classes d’escacs a la Escola Ramon Mun-
taner de Peralada. Alguns dels nens i nenes que assisteixen 
a l’activitat extraescolar, han participat en diversos cam-
pionats amb molt bons resultats.

L’Arnau Vives, l’Aleix Cusi i l’Arnau Bech (junt amb en Marc 
Güell de Figueres) van jugar amb l’Alt Empordà Sub-10 la  
Primera Minicopa de Girona, on es van proclamar Campions 
(foto adjunta). A més, també van participar al Campionat de 
Catalunya d’Escacs per Equips d’Edats 2019, celebrat a Lloret 
de Mar, on van aconseguir una boníssima cinquena plaça. 

AA nivell individual, l’Arnau Vives i l’Aleix Cusi van des-
plaçar-se a principis de desembre al Vendrell, per prendre 
part al Campionat de Catalunya d’Escacs Actius d’Edats 
2019, amb un meritori 10è lloc de l’Arnau. I recentment ells 

dos han participat al Campionat de Girona d’Edats 2020 ja 
en una categoria superiror, sub12, amb un 5è i 13è llocs res-
pectivament.

I els més petits Arnau Fuentes, Fabian Lopez, Angela Rodri-
guez, Boi Ferrer i Bertran de la Higuera van jugar la Minico-
pa, amb els equips Alt Empordà sub-8 A i Alt Empordà sub-8 
B. L’Angela i en Bertran també es van animar amb el Cam-
pionat de Girona d’Edats 2020, on el més important per ells 
és començar a moure peces.

El Club d’Escacs Alt Empordà-Peralada estem molt orgullo-
sos de tots ells i seguim formant nens i nenes de Peralada, 
així com també continuem treballant per organitzar el XI 
Torneig d’escacs Vila de Peralada.

CLUB D’ESCACS
EMPORDÀ-PERALADA
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ÀREA D’ESPORTS

CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
Benvolguts/des Excursionistes! 

Després de més de 5 anys d’activitats variades al capdavant 
del Centre Excursionista de Peralada, la Junta del CEP arriba 
aquest 2020 totalment renovada! 

Així, ens agradaria donar les gràcies als components de la Jun-
ta des de 2014: Damià Pujol com a president; Jordi Pons com a 
vicepresident; Laura Delgado com a secretària; Pilar Cabañó 
com a vocal i Txell Vergés com a tresorera. I poder donar la 
benvinguda als nous membres: Veena Birtwistle com a presi-
denta; Francesc Fernández com a vice-president; Albert Carbó 
com a tresorer; Xavi Ceballos com a secretari i Maria Mir com 
a encarregada de xarxes socials i publicitat.

Per aquest 2020, presentem un calendari atrevit, amb sortides 
d’alta muntanya i alguna que altra activitat d’aventura que de 
segur ens permetrà passar-ho d’allò més bé! Sense oblidar la 
tradicional acampada que l’estiu passat no vam poder dur a 
terme degut al mal temps, però que enguany està prevista per 
l’últim cap de setmana de juliol. 

La 6ª Camí de Carros serà el proper 10 de maig i esperem la 
participació de la gent del poble com a activitat de salut, es-
port i diversió per a tota la família! 

Com sempre, ens podeu trobar a les diferents xarxes socials 
(Instagram i Facebook) o per correu electrònic a:

ceperalada@gmail.com 

SALUT I MUNTANYA! 
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CLUB DE FUTBOL
PERALADA
Després de tres temporades vinculat al Girona F.C. com a filial de 
l’entitat de la capital de la província, el passat estiu, el C.F. Pera-
lada posava punt i final a aquesta etapa. El club deixava de ser el 
segon equip per retornar als seus orígens.

Des de fa uns mesos, el club va decidir redirigir el rumb per recu-
perar l’essència: un equip a 3ª Divisió Nacional amb jugadors de 
la província, i seguir amb el futbol base com a motor principal.

El C.F. Peralada va decidir comptar amb qui havia estat en el seu 
moment president i entrenador, Nitus Santos. Ara però, com a 
director general de l’entitat, encapçalant un projecte renovat i 
amb gent de casa. És per això que va incorporar a Albert Carbó, 
per ser l’entrenador del primer equip, a Borja Garcia, per ser el 
coordinador del futbol 11, i a Sergi Barco, per encarregar-se de 
la coordinació del futbol 7. Tres exjugadors del club i que conei-
xia molt bé, tant del futbol base com del primer equip, vinculats 
sempre al món del futbol i, a més, del poble.

L’objectiu del futbol base és educar els nens i nenes que en for-
min part, formar-los futbolísticament i fomentar els valors de la 
pràctica de l’esport en equip. Tanmateix, el club busca qualitat 
en la base, però també donar servei a tots els nens i nenes del 
poble, que puguin fer esport a casa i que ho passin bé.

Enguany, es recupera el torneig d’alevins que cada Setmana 
Santa acollia molts equips nacionals i internacionals de renom. 
Aquest cop però, l’objectiu és fer un torneig amb equips veïns i 
de la província, que aculli 24 clubs i que sigui una festa del futbol 
a la zona durant els propers dies 10, 11 i 12 d’abril de 2020.
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CLUB PATÍ
SPORT EMPORDÀ 
PERALADA
Des de l’última publicació, els nostres patina-
dors i patinadores segueixen treballant de va-
lent per poder representar al club als propers 
esdeveniments.

A part de les proves federatives que ens anem 
presentant al llarg de l’any, volem destacar que 
aquest any el club organitza el Trofeu de Pera-
lada el cap de setmana del 2 i 3 de maig on hi 
participaran patinadors i patinadores de tota la 
província de Girona. 

Els propers 13 i 14 de juny també celebrarem 
el festival del Club, una gran festa que organit-
zem cada any on els nostres esportistes llueixen, 
amb una coreografia, tot el que han après du-
rant la temporada.

US HI ESPEREM A TOTS!
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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 22h
Dissabtes, de 10h a 14h

696 528 540  /  esports@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENCIÓ
secretaria@peralada.cat

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006  /  arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006  /  aparellador@peralada.cat

CASAL D’AVIS  /   972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT EL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMON MUNTANER  /   972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA  /   972 538 980

REGISTRE CIVIL  /   972 538 006

Servei de recollida de trastos vells
972 538 006

Servei d’Aigua i Clavegueram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA  /  972 454 610
URGÈNCIES  /   902 136 013

Sanejament (inundacions i desembussos)
HORES D’OFICINA  /  972 450 887
URGÈNCIES  /  902 136 013

Servei de recollida d’escombraries
(Sersall 95, SL)
972 158 742

Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

Abocadors de terres i runes
618 827 841

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU  /  972 538 617

SERVEI MÈDICS I EMERGÈNCIES

CAP ALBERA SALUT  /   972 538 587
HOSPITAL DE FIGUERES  /  972 501 400
SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES  /  061
FARMÀCIA URSULA IÑARRA  /  972 538 327

VIGILANTS MUNICIPALS  /  609 715 108
CENTRE DIA PERALADA  /  649 717 837 / 972 68 58 99
INFORMACIÓ CIUTADANA  /  012

CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA
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SERVEIS SOCIALS ALT EMPORDÀ

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

INFORMACIÓ
TELÈFONS

BUTLLETÍ TARDOR

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h
Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
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PERE TORRENT I MARTÍN
ALCALDE

Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga,
Hisenda, Governació, Règim Intern
i Ordenació del territori.

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

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

MIQUEL BRUGAT VILANOVA
2N TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana

De dilluns a divendres, de 10 a 14h, i hores convingudes

681 167 500  /  cultura@peralada.cat 

ERNEST PRATCORONA CANELA
REGIDOR

Àrea de Promoció Econòmica,
Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni

hores convingudes

699 568 772  /  regidoria.promocio@peralada.cat

DAVID BIGAS VARGAS
REGIDOR

Àrea d’Agricultura i Esports

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

JOSEP TOR PRUNELL
3R TINENT D’ALCALDE

Àrea de Salut, Serveis
i Usos Públics

hores convingudes

696 075 382  /  serveis@peralada.cat 

AINA CABELLO PALAHÍ
REGIDORA

Àrea de Benestar Social
Infància i Joventut

hores convingudes

699 568 756  /  benestarsocial@peralada.cat
joventut@peralada.cat

ROSA CORTADA SÁNCHEZ
1A TINENT D’ALCALDE

Àrea d’Ensenyament,
Turisme i Medi Ambient

hores convingudes

669 811 477  /  turisme@peralada.cat 

De dilluns a divendres de 9h a 14h

ATENCIÓ AL PÚBLIC

ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA
ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006



98

ÀREA DE MEDI AMBIENT

DESPLEGAMENT DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA DE 
RESIDUS MUNICIPALS
Com tots molt bé ja sabeu, des del passat  1 de febrer, dins 
el Pla de desplegament de la fracció orgànica del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, hem iniciat el reciclatge de la 
fracció orgànica (FORM). Per tal d’informar els vilatans de 
les novetats sobre la recollida selectiva, des de la regidoria 
de Medi Ambient  s’han realitzat diverses xerrades on s’ha 
insistit en els beneficis mediambientals de la separació de 
residus, què i com cal fer-ho i també s’han comentat els pro-
blemes d’incivisme que patim al nostre municipi. En acabar 
les exposicions les veïnes i veïns han pogut recollir un cubell 
i un paquet de bosses compostables.

Què és la FORM? Són les sigles de Fracció Orgànica de Re-
sidus Municipals. Aquests residus suposen un 40% del vo-
lum de deixalles que generem els municipis i els formen les 
restes de menjar i restes vegetals de mida petita. Aquestes 
restes es dipositen en un cubell airejat de color marró i 
una bossa compostable que es degrada  amb les restes or-
gàniques durant el procés de compostatge. La combinació 

d’aquests dos elements afavoreix la ventilació i l’evapora-
ció de l’aigua de les restes dels aliments, fet que en redueix 
les males olors i el volum dels residus. Aquestes restes cal 
dipositar-les als contenidors de fracció orgànica que estan 
localitzats a les àrees d’aportació i a l’Avinguda Constitució.

Per què cal separar aquests residus? Primerament perquè 
d’aquesta manera es poden reciclar millor. També durant el 
procés de compostatge es produeix biogàs, una energia re-
novable i, alhora, aquest compost natural és un fertilitzant 
natural per als nostres camps, horts i jardins, evitant així 
l’ús de productes químics que malmeten el nostre entorn. I 
finalment, a nivell econòmic, els ens locals que recollim se-
lectivament els residus orgànics ens podem beneficiar amb 
un retorn procedent del cànon ambiental (quota que es paga 
per cada tona de residus que entra en un abocador o inci-
neradora) que serà més gran en funció de la quantitat i la 
qualitat de les tones de residus orgànics que es recullin se-
lectivament i s’aportin a les plantes de tractament biològic. 

Per aquells que encara no tingueu el vostre cubell airejat 
el podeu recollir, conjuntament amb un paquet de bosses 
compostables, al Centre de Turisme Cultural Sant Domè-
nec, en horari d’oficina, i a Vilanova de la Muga a Can Sala 
els divendres de 13.30h a 15h.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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ÀREES D’APORTACIÓ

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

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

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

PERALADA

VILANOVA
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA amb el suport de
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