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Amb aquest butlletí encetem un nou mandat. Novament tinc el privilegi i
la responsabilitat d’ocupar l’Alcaldia. No seria possible ésser Alcalde sense
l’ajut dels companys de l’Equip de Govern i a la gent que ens ha ajudat i a
les que ens lliuraren la seva confiança.
Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada

Diverses vegades he dit que ésser Alcalde de Peralada és un privilegi, però
també una gran responsabilitat. Ara el plebiscit ja és aigua passada i, tant
les persones que m’acompanyen en el Govern Municipal, com jo mateix,
volem portar endavant el compromís contret, governant per a tots els peraladencs i vilanovins amb dedicació i eficàcia. Jo i l’Equip de Govern tenim
molt present que representem a tothom, els que ens han votat i els que no.
Tots desitgem que els nostres pobles siguin un bon lloc per viure-hi, nets,
tranquils, amb serveis de qualitat, amb activitats, sostenibles, ben comunicats i en definitiva que ens en sentim orgullosos.
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Des de l’Ajuntament procurem que sigui així però es fa difícil si no disposem de la col·laboració ciutadana. Hi ha molts gestos, petits, que tots
podem fer i que ens ajudarien, i molt, a fer que encara sigui un millor lloc
per desitjar viure-hi.
Us en puc detallar uns quants que molts ho veuen com a normal i si entre
tots els podem corregir millorarem la convivència. Si un cotxe està aparcat
sobre una vorera impedeix el pas de una persona amb mobilitat reduïda
i/o d’una cadira de rodes, llavors tenim el cotxe a la vorera i la cadira o la
persona a la carretera, amb el conseqüent perill, el món a l’inrevés. Deixar
les escombraries fora dels llocs habilitats o fora d’hores suposa brutícia i
despeses innecessàries. No recollir els excrements o que els animals facin
les seves necessitats a qualsevol lloc dona sensació de deixadesa a banda
de la despesa de neteja. Donar menjar al carrer als animals no està permès
i a més pot suposar un problema de salubritat. Bé podríem posar més casos
de tots coneguts. Us demano una mica d’esforç i aplicar el sentit comú per
fer de Peralada i de Vilanova dos pobles encara millors.
En aquest Butlletí hi trobareu, com sempre, una relació de tots el actes
culturals i lúdics que han tingut lloc en el Municipi en els últims sis mesos,
també l’apartat de La Casa de la Vila amb tota la informació municipal i en
les darreres pàgines podreu veure tots els telèfons d’interès i els horaris de
l’Alcalde i els regidors. Estem a la vostra disposició, feu-ne ús.
I, com a cloenda, s’hi publica el programa d’actes de la Festa de Sant Martí;
desitjo que sigui del vostre gust, que en pugueu gaudir i espero poder-vos
saludar en algun dels molts actes que hi tenen lloc.
Aprofito l’avinentesa per fer-vos arribar la meva més cordial salutació.

+ INFORMACIÓ
ÀREA DE CULTURA
dinamitzacio@peralada.cat
www.peralada.cat

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Novembre de 2019
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CRÒNICA DE PERALADA
CARNESTOLTES
(2 i 3 DE MARÇ)

El pregó del Rei Titus a Peralada ja és una tradició.
Enguany, la Plaça Gran es va omplir de veïns i veïnes la majoria d’ells amb la seva millor disfressa.
Per a celebrar el Carnestoltes, el grup de percussió
Tramuntakada va iniciar una rua des de la Plaça
Gran fins al Centre Social. Un cop al Centre Social,
es va servir el berenar de pa amb xocolata i petits i
grans van gaudir de la discomòbil a càrrec del Dj.
Marc Flaqué.
La gran festa de Carnestoltes va finalitzar amb el
tradicional Ranxo elaborat per un grup de veïns i
veïnes de la vila.

VISITA DE L’EXPOSICIÓ:

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA DE LA
PASSIÓ I MORT DE JESUCRIST
(13 DE MARÇ)
En motiu del 75è aniversari de la Secció de Vestes de la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona, un grup de veïns i
veïnes del municipi es desplaçaran fins a la Casa de Cultura de
Girona per visitar l’exposició ‘Expressió artística de la Passió i
Mort de Jesucrist’. Aquesta exposició comptà amb la participació del Sant Crist Negre de Peralada. escollida a partir d’una selecció acurada d’imatges, misteris i elements professionals de
contrastada qualitat artística, que desfilen per Setmana Santa
a diverses poblacions de la Província.
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BUTLLETÍ TARDOR

CAVALLADA
( 17 DE MARÇ )

Com ja és de costum, l’acte va atraure diversos grups de cavallistes de tot Catalunya i en especial els de l’Alt Empordà i
resta de comarques gironines.
La concentració va començar ben d’hora, a partir de les 10
del matí, amb l’esmorzar de benvinguda. La desfilada pel
centre històric començà a dos quarts de dotze i, una hora
més tard es portà a terme una exhibició de doma lliure.
La cavallada va cloure amb el dinar de germanor i ball al
Centre Social.

CRÒNICA DE PERALADA

5

MIL·LENARI ESGLÉSIA
DE SANTA EULÀLIA
( TOT L’ANY )
La Parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga clourà, a
finals d’any, els actes de celebració del seu mil·lenari.
Al llarg de l’any ja s’han celebrat els actes centrals, com visites
guiades, una conferencia sobre el procés de restauració dels
frescos, la Missa del Mil·lenari presidida pel Bisbe de Girona o
els quatre concerts del Cicle de Músiques del Mil·lenari amb la
participació del Quartet de corda la Diamantina amb música
clàssica, la Coral antics Escolans de Montserrat amb una selecció de música sacra, els Locus Desperatus amb un registre medieval o el trio Evoeh amb el seu repertori de cants sefardites.
L’oferta cultural programada per l’efemèride i l’interès per
descobrir l’interior de l’església de Santa Eulàlia, que han atret
un gran nombre de visitants, ha fet incrementant l’oferta de visites guiades.
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PROCESSÓ
DELS DOLORS
( 12 D’ABRIL )

La processó de Setmana Santa més concorreguda a l’Alt Empordà és la dels Dolors de Peralada. Aquell divendres, des de
les 9 del vespre, el poble es va vestir de silenci per celebrar
aquest acte. Els Priors, els Comissaris d’enguany i els participants en la processó, van recórrer en escrupolós silenci els
carrers del nucli antic amb màxima solemnitat i l’acte finalitzà amb la tradicional brunyolada.

CANTADA DE CARAMELLES
( 20 D’ABRIL )
La festa de caramelles és un costum català esmentat per primera vegada a la fi del segle XVI. La Coral de Peralada, seguint
la tradició, el dissabte Sant visiten carrers, places i cases de la
vila, davant les quals canten les cançons anomenades caramelles. Un de la colla porta una perxa llarga amb una cistella
al capdamunt per tal d’arribar als balcons i finestres i recollir
la gratificació.

CRÒNICA DE PERALADA
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FESTA DE
PASQÜETES
(DEL 26 AL 28 D’ABRIL )
La festa de Pasqüetes es va iniciar amb una Gimcana Infantil
i la inauguració de l’exposició de pintura «Ponts» de l’artista
local Marcial Hernández.

Al vespre, més d’un centenar de persones varen assistir a la
presentació del grup de Gospel de l’ABS Peralada, que interpretà un animat repertori.

Dissabte al matí va tenir lloc la presentació del llibre «La il·lusió del Pallasso» que va concloure amb una animació infantil.

Els actes de la Festa de Pasqüetes van acabar diumenge amb
el seu particular toc musical.

A la tarda del dissabte es va portar a terme la 6a Trobada de
Gegants i Capgrossos de Peralada, i que comptà amb les colles geganteres de Castelló d’Empúries, El Prat de Llobregat,
Navata, Palamós, Roses, Viladamat i les colles de les poblacions convidades de la Catalunya Nord, Tuïr i Sant Hipòlit
de Salanca.

Al matí va tenir lloc, l’animació de Fefe&Cia i l’ofici Solemne
cantat per la Coral de la vila.

Un cop realitzada la cercavila per diversos carrers del centre
històric, es dirigiren a la Plaça Gran on feren una gran demostració de balls de colles.
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La Cobla Foment del Montgrí va ser l’encarregada enguany
de tocar la tradicional audició de sardanes, a la plaça Gran.
L’orquestra La Chatta va oferir, al migdia, un concert de Festa
Major i , al vespre, va amenitzar el ball de fi de festa.

BUTLLETÍ TARDOR

BALL DE TARDA A BENEFICI
D’ONCOLLIGA GIRONA
( 19 DE MAIG )
La delegació de Peralada i Vilanova va organitzar aquesta tarda de ball per recollir beneficis a favor de la Fundació Oncolliga Girona. Durant el Ball de Rams, ofert pel músic Xavi de
Roses, es va fer el sorteig de diversos regals i també s’oferiren
dolços casolans.

CONSELL D’INFANTS
DE PERALADA
( 20 DE MAIG )
Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Peralada ha convocat el Ple Extraordinari del Consell municipal d’Infants on hi
participen consellers de l’Escola Ramon Muntaner. Durant el
curs escolar 2018-1019 els representants s’han reunit trimestralment amb la Regidora d’Ensenyament per explicar les seves inquietuds, problemàtiques i visions dels nostres pobles.
En aquestes trobades s’han consensuat i redactat les propostes
que els consellers han exposat en aquesta sessió plenària. Les
seves aportacions les podeu llegir en l’acta que trobareu en les
pàgines color crema del centre d’aquest butlletí.

CRÒNICA DE PERALADA
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FIRA DEL

CLOWN
( 25 DE MAIG )
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El dissabte 31 de maig, tingué lloc a Vilanova de la Muga la 8a
edició de la Fira del Clown, que aplegà pallassos, pallasses i artistes del circ, que ompliren els carrers i les places de Vilanova.
En el decurs del dia tingueren lloc una quinzena d’actuacions
distribuïdes en tres escenaris on s’hi representaren les darreres creacions de companyies i actors de clown de gran renom,
com Gobló, Mortelo & Manzani, Xicana, Pere Hosta, Cia. Pau
Palaus, Cirquet Confetti, La Bella Tour, Circo Los i l’Escola de
Circ de la Bisbal.
Enguany la Fira del Clown homenatjà la Fira de Circ de la Bisbal d’Empordà, entregant el guardó Pallasso de l’Any 2019.
Amb l’entrega d’aquest guardó, la Comissió volgué reconèixer
la trajectòria de l’entitat d’aquest festival que també promou
la figura dels pallassos i de les arts circenses.

BUTLLETÍ TARDOR

FIRA MEDIEVAL
( 1 i 2 DE JUNY )

Peralada ha recuperat l’essència del passat en la renovada
fira medieval.
El canvi d’emplaçament al centre històric, per segon any
consecutiu, va convidar a centenars de visitants a visitar
el mercat, gaudir de la jornada de portes obertes i visites
que oferia el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, o
endinsar-se en l’aventura de les atraccions medievals, campaments, animacions i tallers pensats pel públic familiar.
El dia previ, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
va acollir un concert de música medieval a càrrec del conjunt Locus Desperatus i la presentació dels nous continguts
al museu de la vila, ‘Les Heroïnes de la Crònica de Ramon
Muntaner, Na Mercadera i Na Palomera’, a càrrec de l’historiador Josep Ma. Gironella.

TROBADA
MOTOR CLÀSSIC
( 9 DE JUNY )
Per onzena vegada, la nostra vila va acollir la Trobada del
Motor Clàssic. Els participants, després de l’esmorzar de
benvinguda, circularen amb els seus vehicles per una ruta
d’uns 30 km, passant per Mollet de Peralada, Sant Climent
Sescebes, Espolla, Rabós, Garriguella i retorn a Peralada.
Al finalitzar els cotxes quedaren de nou exposats, i els seus
propietaris pogueren participar del dinar de germanor.

CRÒNICA DE PERALADA
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REVETLLA DE

SANT JOAN
( 23 DE JUNY )

La revetlla de Sant Joan es va celebrar, com és habitual, en el
pati de l’Espai Jove. Cal agrair la col·laboració i la feina que
fan el grup de veïns i veïnes que, any rere any, s’encarreguen
de coure i servir la tradicional “sardinada”. Igualment a la Colla
Gegantera de Peralada que, enguany, va organitzar el bar i assumiren el muntatge i desmuntatge de taules i cadires.
Un bon nombre d’assistents s’aplegà per viure junts la nit més
curta de l’any. Va amenitzar la vetllada l’ Orquestra Montecarlo.

FESTES
DE BARRI
( JUNY i JULIOL )

Un any més, els veïns de la Coromina, la Placeta del Pont i Sant
Nazari, celebraren la seva festa d’estiu. Com és habitual, les festes van ser actes de germanor i bon veïnatge que acolliren diferents públics i activitats: sopar popular i ball a la Coromina, jocs
de cucanya i xocolatada a la Placeta del Pont, i missa i vermut
popular a Sant Nazari.
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VESPRES
A LA FRESCA
A PERALADA
( JULIOL i AGOST )

Un any més, la vila va acollir diferents esdeveniments cultural
que van complementar les activitats més consolidades de la temporada estiuenca.
El cantaires del cor Blessed George Napier Roman Catholic School
del Regne Unit, van fer viatjar al públic a través del seu repertori de música popular i música moderna, les projeccions de les
pe¬l·lícules ‘Campeones’ i ‘La La Land’, van permetre riure i passar unes nits agradables a la Plaça Gran, i l’actuació de les Corals
Camprodon i la Coral de Peralada, van oferir una actuació que va
repassar un repertori de cançons variat i amè. Les corals van actuar per separat i finalment van oferir una actuació conjunta.
Per últim, i per tercer any consecutiu, l’Associació de Joves va organitzar la Mojito’s Chill Out Pool Party, una iniciativa que ja s’ha
consolidat i que ens permet gaudir de la piscina, també de nit!

ESTIU CULTURAL

A VILANOVA
( DE JUNY A AGOST )

Un any més Vilanova també ha acollit una programació
per a gaudir de les nits d’estiu a la fresca.
La tradicional cantada d’havaneres va obrir aquesta programació, el dissabte 29 de juny. La cantada va anar a
càrrec del grup Els Pescadors de la Badia de Roses, que
van comptar amb un gran nombre de veïns i seguidors
que, com és costum, van poder també degustar el tradicional Rom Cremat.
Un dels actes tradicionals i estiuencs dels vilanovins són
les ‘Sardanes a la fresca’. Enguany van tenir lloc el dijous
18 de juliol i van comptar amb un nombrós grup de balladors que a ritme de la Cobla Els Rossinyolets van dansar
fins a mitjanit.
Per complementar aquesta programació també es va retransmetre una nit de ‘Cinema a la Fresca’, que va tenir
lloc el dijous 22 d’agost, amb la projecció de la pel·lícula
d’animació ‘Coco’.

CRÒNICA DE PERALADA
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CICLE DE CONCERTS DE

SANT DOMÈNEC
( JULIOL i AGOST )

Enguany s´ha celebrat la vint-i-quatrena edicions del Cicle
de Concerts de Sant Domènec i ho ha fet a cavall dels mesos
de juny, juliol i agost en forma de vuit magnífics concerts, que
han acollit el grup de música medieval, Locus Desperatus, el
conjunt de rock clàssic i acústic, Tokaji Quartet, les havaneres
de Les Anxovetes, el trio clàssic Marta, Quim i Misaki, la banda
de pop Crossing, el Trio Elemma, la cantant Magalí Sare i per
últim la banda Dixieland Preachers que va venir acompanyada del saxofonista Jon Robles.
Quan es programa un cicle d´aquestes característiques l´organització espera que sigui un èxit, entenent per “èxit” una
gran afluència de públic, que la gent del municipi vingui,
també la dels pobles veïns, però el que realment produeix
satisfacció és veure l’actitud del públic a la sortida dels concerts, on se´ls podia veure aquella rialla de complicitat compartida, de felicitat, d´haver gaudit de la vetllada i comentant
que l´any que ve, més... doncs sí, ja ho sabem de fa més de vint
anys, quan arriba l’estiu arriba el Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec.
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PAMTOMATADA
( 17 D’AGOST )

El pati de l’Espai Jove es va omplir, un any més, amb la catorzena edició de la Pamtomatada organitzada per l’Associació de
Joves. La festa va estar amenitzada pel grup de versions Fugados
de Alcatraz i Animal DJ’s. Centenars de persones no es van voler
perdre el tradicional sopar acompanyat de la millor música.

APLEC
( 25 D’AGOST )

Com és tradició, l’últim diumenge del mes d’agost, un gran
nombre de sardanistes es va aplegar als Jardins del Castell en
l’Aplec de la Sardana, que enguany arribà a la 47a edició. Les
cobles que hi van participar foren la Ciutat de Girona, la Mediterrània i la Bisbal Jove. Per segon any consecutiu, a la tarda, es
va celebrar un Concurs de Colles improvisades on hi van participar sis grups sardanistes.
El cartell d’enguany, que il·lustrava des de l’aire Peralada i l’Alt
Empordà, fou obra de l’artista local Marcial Hernández.
Durant la jornada, en coordinació amb l’Associació de la Lluita
Contra el Càncer, es va dur a terme la postulació per part d’un
grup de noies voluntàries.

ROMERIA A LA SALUT DE TERRADES
( 7 DE SETEMBRE )
La Parròquia i el Centre Excursionista de Peralada un any més va organitzar, el primer dissabte de setembre, la tradicional Romeria a la Salut de
Terrades. Els més matiners van sortir de Peralada a les sis del matí per arribar caminant a la Salut. Per aquells que preferiren saltar-se aquesta llarga
caminada, un autocar els passà a recollir a les deu del matí. En arribar al
Santuari es pogué pujar a l’ermita de Santa Magdalena o assistir a la missa
de les dotze, i per acabar la jornada no hi va faltar el popular pícnic.

CRÒNICA DE PERALADA
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HOMENATGE A LA

GENT GRAN
( 8 DE SETEMBRE )

L’Ajuntament de Peralada homenatja, cada setembre, a la
Gent Gran del municipi amb un dinar de germanor.
Durant la diada s’aprofita per homenatjar les persones que
celebren el norantè aniversari en el transcurs de l’any. Aquesta any Peralada comptava amb nou nonagenaris: la Sra. Pepita Aguer Perich, la Sra. Concepció Pujol Perich, el Sr. Joaquim
Vergés Junqué, el Sr. Joaquim Carbó Ponsí, la Sra. Pilar Millán
Lacamara i la Sra. Helena Gabrielle Pharazyn.
A tots ells se’ls desitja moltes felicitats.
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REVETLLA
DE LA DIADA
A VILANOVA
( 10 DE SETEMBRE )

Com ja és costum, els veïns i veïnes de Vilanova de la Muga
varen celebrar la Diada, la vigília, amb inflables per a la
mainada, servei de sopar ofert pel Bar La Sala i música en
viu a càrrec del Conjunt Genion’s.
Vint-i-quatre veïnes i veïns van col·laborar en la festa, portant coques i pastissos que es compartiren durant el ball.
Des de l’organització volem agrair-los, com cada any, la
seva participació.

CRÒNICA DE PERALADA
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EXPOSICIONS

MARCIAL
HERNÀNDEZ
( DEL 26 D’ABRIL AL 19 DE MAIG )

L’artista local Marcial Hernández presentà la seva
primera exposició individual amb un homenatge
a Peralada. Es tracta de la seva col·lecció “Ponts”que són reproduccions fidedignes de gran part dels
ponts que uneixen camins i edificis de la vila.

ALUMNES DE

TACATS
I TOCATS
PER L’ART
( DEL 8 AL 16 DE JUNY )

L’alumnat dels tallers d’art ‘Tacats i Tocats per
l’Art’ de Peralada han exposat les millors obres del
curs 2018-2019.
L’exposició ha estat formada per una selecció
d’obres de diferents tècniques dels cursos impartits
per la artista local Teresa Sunyer. L’objectiu és donar a conèixer el treball que han realitzat aquests
grans artistes amb talent, il·lusió i dedicació.
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EXPOSICIONS

VALENTÍ FARGNOLI

EL PAISATGE
REVELAT
( DEL 9 AL 30 D’AGOST )

L’exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat»
va arribar aquest estiu a Peralada.
La mostra recorda un dels fotògrafs més destacats
de la primera meitat del segle XX (Barcelona, 1885
- Girona, 1944) i s’ha presentat, de forma itinerant
a la província, justament quan es compleixen 75
anys de la seva mort.
En la mostra es podia contemplar una fotografia
de la Plaça Gran de Peralada, realitzada per Farg
noli l’any 1944.

EXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

7a MOSTRA D’ART,
HOMENATGE A
JOSEP SANLLEHY
( DEL 9 AL 30 D’AGOST )

A primers d’agost es va inaugurar, la 7a Mostra d’Art dels
Artistes Locals de Peralada i Vilanova. Enguany l’exposició
es va centrar a retre un homenatge al company, recentment desaparegut, Josep Sanllehy, amb una mostra de la
seva obra cedida per familiars, alumnes i amics.
Els i les artistes locals de Peralada i Vilanova van aportar
enguany una obra cadascun per acompanyar a la d’en Josep Sanllehy.

20

Els companys de la Mostra d’art
van aportar enguany una obra cadascun per acompanyar a la d’en
Josep Sanllehy. Els artistes participants d’aquesta edició han estat:
Núria Algans, Pere Amat, Montse Badosa, Miquel Barneda, Enric Barneda, Margarita Cortada,
Alexandre Chechi Lang, Angelika
Dickopf, Montse Fernández, Loreto Forcada, Ramon Garrido Marqueño, Marcial Hernández, Monica Locca, Pilar Martínez, Joan
Molas, Joaquim Oliva, Raquel Pérez, Carme Portell, Albert Rodríguez, Antonio Rodríguez, Eudald
Serra Font, Eduard Serra Font i
Blanca Valls.

BUTLLETÍ TARDOR

EXPOSICIONS

PALOMA
VIDAL

CAPTURANT
L’ACTUALITAT

‘L’extensió de la imatge’, la proposta pictòrica de
la pintora figuerenca Paloma Vidal, s’ha presentat a Sant Domènec amb una selecció de 24 peces
sobre tela i sobre paper realitzat amb tècniques
mixtes i de collage.

La darrera exposició ha estat la mostra fotogràfica
‘Capturant l’Actualitat’, de les Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona .

( DEL 8 AL 16 DE JUNY )

( DEL 27 DE SETEMBRE AL 13 D’OCTUBRE )

L’exposició correspon a una selecció dels cinquanta treballs presentats a la categoria que premia la
millor fotografia de premsa 2017 dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, promogut per la
Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El moviment popular i les càrregues policials
del dia 1 d’octubre centren moltes de les imatges
d’aquesta exposició, com la fotografia Votarem (Peralada, 1 d’octubre de 2017) de Lluís Serrat.

EXPOSICIONS
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LA FAMÍLIA CALLABOT

DE VILANOVA DE LA MUGA

No fa pas massa mesos, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha ingressat una interessant donació de 345 pergamins
de la família Pasqual de Lladó , actual Güell, amb dates
extremes tan reculades com de l’any 1205 fins al 1646. Curiosament d’aquest total, 122 pergamins corresponen a escriptures i contractes notarials de la nissaga Callabot de
Vilanova de la Muga, a més són els més antics, en concret,
estan datats des del 1205 –el més antic del conjunt- fins al
1600, pocs anys abans d’emparentar-se amb la família Pasqual de Lladó. El pergamí més antic és una venda de Bernat
Nadal, de Vilanova de la Muga, a favor d’Andreu Callabot
del mateix lloc, d’una peça de terra plantada en part amb
vinya, al lloc dit Pradals de la parròquia de Santa Eulàlia
de Vilanova, per un preu de 36 sous melgoresos i un cens
anual a pagar el dia de Sant Pere del juny de mitja quartera d’ordi, bo i net, i mitgera vella censal; quedava salvada la senyoria directa al monestir de Bell·lloch i Huguet
d’Espasens per indivís. La data exacta del document és 17
kalendes del juliol, és a dir, 16 d’agost, i va ser fet pel notari
públic de Castelló d’Empúries, Bernat Jonquer, en llengua
llatina. Té una part ratada amb pèrdua menor d’escriptura.
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El conjunt dels pergamins dels Callabot inclou pergamins
de nombroses tipologies documentals com testaments, capítols matrimonials, compravendes, àpoques o pagaments,
establiments, capbrevacions, debitoris, constitució de dots
esponsalicis … i un interessant acte del nomenament de
batlle de sac de Vilanova de la Muga a favor de Macià Callabot del mateix lloc per part de Fra Gilabert de Loscos,
comendador de les cases d’Avinyonet de Puigventós i Castelló d’Empúries, datat el 1447. El batlle de sac era l’administrador d’un senyor feudal que tenia cura de la recaptació dels rèdits que pagaven emfiteutes i arrendataris; era
retribuït mitjançant el redelme, és a dir, la tercera part del
delme dels rèdits. La toponímia local queda ben reflectida
en els documents medievals de compravendes, així podem
recollir de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la
Muga: Puig d’en Ribot amb vinya plantada, Camp Mitjà o
Tapiats, Puig de Seny, Posayls, Pradals plantat de vinya,
Saragall o Passabosc, Servosa, Ses Arenes, Prat de Vall, les
Closes de Vilanova, Puig de Ruart prop de Sant Joan Sescloses, Puig Saviu, les Granoles, Such Marsal, entre d’altres.

BUTLLETÍ TARDOR

ERIKA SERNA COBA, ARXIVERA

ARXIU COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Un primer Andreu Callabot fa una compra de terra als Pradals
el 1205, del qual també sabem com es va casar amb una tal Maria, i que més endavant a finals del XIII, apareixen referències de
dos descendents: Castelló i l’hereu Arnau –amb testament del
1297-, que maridaria amb Beatriu. Arnau Callabot tingué a Pere,
Andreu -casat amb Dolça Berenguer de Vilanova de la Muga-,
Arnau, Ramona –casada amb Ramon Vilar- i Ermessenda -casada amb Bernat Ferrer. Arnau Callabot, que va fer testament el
1361, va maridar força anys abans, amb Oliva Bou de Vilanova, i
tingueren com a pubilla Antònia Callabot Bou –amb testament
el 1426-, que es casà amb Llorenç Banús del mateix poble. Nicolau Callabot Banús va firmar capítols matrimonials el 1393 amb
Caterina Martí, filla de Pere Esteve Martí, àlies Miró, de Vilanova,
davant del notari de Vila-sacra, Pere Borrassà. Macià Callabot,
batlle de sac, es va casar amb Francesca Aguer de Cabanes, filla
de Bernat Aguer i d’Esclarmonda, el seu hereu va ser el fill gran,
Joan, que es casà dues vegades –primer amb Caterina Ferrer de
Fortià, i després amb Margarida Català també fortianenca. Macià Callabot Català, amb testament del 1564, maridà també dues
vegades, amb Miquela Garriga de Palol-sabaldòria i el 1539 amb
Antiga Argelich, filla del mercader de Figueres, Antoni Argelich,
i Sebastiana. De la primera dona, sobrevisqueren tres fills –Jaume, que es casaria l’any 1566 amb Rafela Vidal d’Espinavessa,
Antiga, que es casaria el 1544 amb Joan Pagès de Fortianell i
després amb Antoni Pasqual, pagès vidu de Lladó, i Anna que
maridaria amb Nicolau Roquí de Vilanova de la Muga. Aquest
arbre genealògic es pot consultar dins del volum I de l’obra de
F. Viader Costa ‘Genealogies. 383 genealogies de famílies gironines’ a cura de Narcís de Puig i de Traver (Girona, 2015).

Sra. Roser Ordis
cedent dels pergamins de Can Callabot
de Vilanova de la Muga, en el moment
de signar el conveni de comodat.

La família Pasqual de Lladó ha estat propietària de nombrosos
masos i extensions de terres, en especial de dos importants patrimonis: el Pasqual a Lladó i el Callabot a Vilanova de la Muga.
La incorporació del mas Callabot de Vilanova de la Muga va ser
per herència de Bartomeu Pasqual Callabot, fill d’Antoni Pasqual i Antiga Callabot, que com a net de Maria que no va tenir
fills varons i morí ab intestato, i en compliment del seu testament del 1564. A partir d’aquí apareixerà com a propietari de
Lladó i el cognom Callabot desapareix fins a l’extinció on només
ha quedat rastre documental.

FAMÍLIA CALLABOT
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PUBILLATGE DE PERALADA

UN ANY

PLE

DE SORPRESES!
Els representants del pubillatge de Peralada han representat la vila en diferents Festes Majors de la comarca i també han gaudit de diversos actes culturals
al llarg dels darrers mesos.
Les nostres pubilles i hereus ens han representat,
amb les seves bandes i les seves faixes, a les poblacions de Figueres, Portbou i Vilatenim.
Com a representants locals també van ser convidats
a participar a la tradicional Gran Cavallada de Peralada, formar part del seguici de la Fira de la Cultura
Popular Populària, celebrada a Figueres, o assistir a
l’actuació de Dàmaris Gelabert, aquest estiu al Festival Internacional de Música Castell de Peralada.
Valorem positivament la incorporació dels representants infantils i esperem que la tradició continuï,
amb la participació d’infants i joves com a ambaixadors de la vila arreu de Catalunya.
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ESPAI JOVE

ÀREA DE JOVENTUT

L’espai jove va tornar a obrir les seves portes el
passat 12 de setembre després del descans dels
mesos d’estiu.

L’espai Jove és un lloc d’estudi, de jocs, un
punt TIC amb ordinadors i un espai a on es
realitzen activitats i tallers tant per joves
com per nens/es.
La programació de l’Espai Jove es consensua
conjuntament amb els joves del municipi per tal
que hi puguin dir la seva i que les activitats que
s’hi realitzen siguin del seu interès. Algunes de
les activitats més recurrents són les tardes al pavelló, torneigs de Play Station i Ping-Pong i també sortides tant a nivell municipal com a nivell
comarcal amb la resta d’espais joves (Paintball,
Port Aventura, Esquiada,...)

El seu horari és dijous de 17:00 a 19:30;
divendres de 16:30 a 20:00
i dissabte de 16:00h a 20:30
Si us animeu a participar-hi, podeu dirigir-vos
directament a l’Espai Jove i/o seguir-nos a les
xarxes socials @espaijoveperalada (facebook i
twitter), a on també hi trobareu la programació
de les activitats.

ESPAI JOVE
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TALLAT SOCIAL

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

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

Es tracta d’un espai de trobada, a on les
persones grans del municipi disposen
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 municipi de Vilanova de la Muga.
Hi han participat unes 18 persones en total.
La iniciativa ha estat tant ben acollida per les
persones grans de Vilanova de la Muga, 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 ferse els dijous a fer-se els dissabtes.
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CASA de laVILA

Després de les eleccions municipals del passat 26 de maig, encetem
un nou mandat. El resultat de les eleccions va ésser el següent:

ELECCIONS MUNICIPALS 2019
CENS

1.370

ABSTENCIÓ

352

25,69%

VOTS COMPTABILITZATS

1.018

74,31%

PERALADA

VILANOVA

TOTAL

%

REGIDORS

JUNTS X PERALADA I VILANOVA

597

65

662

65,03

7

INDEPENDENTS DE VILANOVA

145

103

248

24,36

2

VOTS EN BLANC

82

2

84

8,25

VOTS NULS

24

24

2,36

1.018

100

848

170

9

Com a resultat de les eleccions del dia 26 de maig i d’acord amb el
que estableix la Llei, la nova corporació per al mandat 2019-2023
està formada pels regidors i les regidores següents:

En la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament del dia 9 de juliol de 2019, d’organització i funcionament es va acordar, la distribució de regidories i àrees tal com es detallen a continuació:

Nom i cognoms / Llista electoral

PERE TORRENT I MARTÍN. Alcalde
Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga, Hisenda, Governació,
Règim Intern i Ordenació del territori.

Pere Torrent Martín / Junts per Peralada i Vilanova
Rosa Cortada Sánchez / Junts per Peralada i Vilanova
Miquel Brugat Vilanova / Junts per Peralada i Vilanova

ROSA CORTADA SÁNCHEZ. 1a Tinent d’Alcalde
Àrea d’Ensenyament, Turisme i Medi Ambient.

Ernest Pratcorona Canela / Junts per Peralada i Vilanova
Aina Cabello Palahi / Junts per Peralada i Vilanova
Josep Tor Prunell / Junts per Peralada i Vilanova
David Bigas Vargas / Junts per Peralada i Vilanova
Marc Sabaté Armengou / Independents de Vilanova
Joan Carles Planas Suñer / Independents de Vilanova

Amb data 15 de juny va tenir lloc l’acta de la sessió de constitució
de l’ajuntament i elecció d’alcalde.
Un cop feta la votació per l’elecció de l’alcalde els resultats foren
els següents:
Vots emesos: 9 (nou)
Vots a candidats: 9 (nou)
Vots en blanc: 0 (zero)
Vots nuls: 0 (zero)
- Pere Torrent Martín, set vots (7);

MIQUEL BRUGAT VILANOVA. 2n Tinent d’Alcalde
Àrea de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana
ERNEST PRATCORONA CANELA. Regidor
Àrea de Promoció Econòmica, Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni
AINA CABELLO PALAHÍ. Regidora
Àrea de Benestar Social, Infància i Joventut
JOSEP TOR PRUNELL. 3r Tinent d’Alcalde
Àrea de Salut, Serveis i Usos Públics
DAVID BIGAS VARGAS. Regidor
Àrea d’Agricultura i Esports
Us convido, com sempre, a llegir detingudament aquesta secció on
hi trobareu els acords dels darrers mesos. També podreu trobar les
actes íntegres a la web municipal www.peralada.org
Esperant que us serveixi per estar ben informats, rebeu una cordial
salutació.

- Marc Sabater Armengou, dos vots (2);
Resultà elegit i fou proclamat alcalde el sr. Pere Torrent Martín.
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Pere Torrent i Martín, Alcalde de Peralada
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GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

SEGUIM TREBALLANT !!!
En les passades eleccions municipals del 26 de maig ens vàreu renovar la confiança, el nostre projecte de municipi us el vam fer arribar
en el nostre programa electoral que conté un seguit de propostes
madurades, estudiades i viables que procurarem complir. Aquest
ha estat possible gràcies a molta gent que hi ha col·laborat, de manera moltes vegades anònima, i que han dedicat bona part del seu
temps al servei públic. També volem agrair a tots els que fan possible que les coses funcionin i que col·laboren en qualsevol dels àmbits dels dos pobles.
Les urnes ens han atorgat una àmplia majoria i això suposa novament una gran responsabilitat. Fer-nos dignes d’aquesta confiança,
no és gens fàcil, doncs no depèn exclusivament de la nostra voluntat però sí que farem tot el possible per complir allò que hem dit
que faríem en el nostre programa de govern per aquest mandat,
com sempre ho hem procurat fer. Aquí voldríem donar les gràcies
als companys que han estat a l’equip de govern aquests darrers 4
anys. La seva feina, dedicació, lleialtat i compromís segur que han
estat claus per que els ciutadans ens hagin renovat i augmentat la
confiança. Aprofitem, també, per felicitar a tots els companys/es regidors/es per la seva elecció i en especial als que ho seran per primera vegada.
En els darrers temps, certament convulsos pel que fa a la política,
es parla molt d’honestedat i transparència com si fos un gran mèrit,
penso que és una obligació i que es dona per suposat que tots en
som posseïdors. El que sí us puc assegurar es que des del nostre
equip de govern podem prometre il·lusió, seny, rigorositat, humilitat, realisme i esforç per aconseguir dur a terme tot allò que hem
previst fer.

Encarem el nou mandat amb il·lusió, les dificultats que de ben segur se’ns plantejaran seran menys amb el gran equip que tindrem.
Ho hem de fer JUNTS, a ésser possible amb el màxim consens.
Tenim molt present que no tothom ens ha donat la confiança en el
nostre projecte, procurarem fer-vos canviar d’opinió, explicar-vos
millor el que fem i corregir el que calgui, en allò que sigui possible,
per tal que ens doneu suport en un futur, continuarem treballant
per tothom.
Des de de l’Equip de Govern volem comunicar-vos millor la feina
que es fa, per això des de l’àrea de participació ciutadana volem fer
tot un seguit d’actuacions per informar-vos millor. Per exemple estem estudiant la millor opció per enregistrar els plens i que els pugueu consultar, també, en vídeo des de la web i que podeu veure les
propostes i la feina que es fa de primera mà.
Els 7 regidors que formem l’Equip de Govern estem a la vostra disposició per tot el que necessiteu, mirem d’estar el màxim disponibles i ésser propers. Moltes vegades aquesta proximitat pot resoldre
les coses de manera molt àgil, no dubteu en fer-ne ús.
Us convido a tots vosaltres a participar en aquesta nova etapa que
avui iniciem.
Moltes gràcies a tots.
El nostre email és : juntsxperalada@gmail.com

Volem que el nostre municipi continuï progressant, que els nostres
serveis siguin de qualitat i fer-nos sentir a tots orgullosos de viure-hi, seguirem treballant JUNTS, continuarem treballant per tothom, per tots el veïns de Peralada i de Vilanova de la Muga.
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INDEPENDENTS DE VILANOVA

Benvolguts, Benvolgudes,
Voldríem aprofitar des d’Independents de Vilanova aquest espai
per explicar d’una forma breu les nostres impressions i intencions
d’aquests primers mesos de legislatura en el consistori.
El nostre grup està obert a trobar acords i punts de consens per
aconseguir que els pobles de Vilanova i Peralada avancin. Així ho
hem fet cada cop que se’ns ha convidat a les reunions prèvies als
plens, aportant el nostre punt de vista i aspectes de millora des de
l’òptica d’IdV.
Ens agradaria que aquestes reunions fossin molts dies abans del
ple per tal de poder negociar i arribar a un consens ampli. Així no
trobar-nos en els plens amb acords que no podem votar sense un
estudi i una reflexió prèvia.
També voldríem un Ajuntament líder amb iniciatives valentes i influent en l’entorn que estem, això vol dir prendre partit en la situació catalana, en el medi ambient i en tot el que ens afecte i puguem
influir. Es per això que vàrem presentar a l´últim ple ordinari dues
mocions, una aprovada per majoria i l’altre deixada a sobre la taula,
i ens vàrem fer nostre la presentada per l’altre grup.

Per altra banda, i tornant a les nostres intencions, tenim vocació
de servei públic, es per això que sempre que hem detectat o ens han
fet saber una millora pel poble de Vilanova i/o Peralada l’hem fet
saber i la farem saber per tal que es puguin prendre les mesures
pertinents per corregir aquesta situació. Us convidem que ho feu i
si voleu a través nostre. Però feu saber sempre el que es pot millorar
del vostre poble, ja que moltes vegades aquestes petites millores fan
uns pobles més habitables per a tots.
Amb aquesta vocació de millora continua, volem aportar una millora pel medi ambient. Ens hauríem de replantejar com fer arribar
aquest butlletí ja que es podria fer a través de correu electrònic o
altres mitjans electrònics, i si ha de ser en format paper que sigui
per aquelles persones que no tenen altre possibilitat i així reduir
els exemplars impresos.
Finalment, us voldríem desitjar una bona festa major de Sant Martí
i una pròxima bona festa major de Santa Eulàlia.

Independents de Vilanova

Lligant amb l’anterior, voldríem denunciar la situació que està vivint el nostre país que encara està lluny de la normalitat, amb presos polítics i polítics a l’exili, amb els nostres representants a la presó o fora del país. Hem de recordar-ho i recordar-nos que vivim una
situació que no és de normalitat, hem de recordar i recordar-nos
que no els tenim a casa i que els volem a casa: us volem a casa!.
Aquest escrit ha sigut redactat abans del dia 8/10/2019 amb la incertesa d’una sentència que en tota probabilitat tothom sap que és
escrita des del 3 d’octubre de 2017, esperem equivocar-nos.

CASA DE LA VILA
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 de desembre de 2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

12/2018
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27
DE SETEMBRE DE 2018. (EXPDT. 2018000368)
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2018. (EXPDT. 2018000456)
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2018. (EXPDT. 2018000516)
4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS
DELEGATS. ASSABENTATS.
5.- INFORMES DE LES REGIDORIES.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER FACILITAR EL PAGAMENT DE LES
TAXES DERIVADES DE LA INSERCIÓ DELS ANUNCIS EN EL
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA (EXP. NÚM.
X2018000421)
7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL
MUNICIPI DE PERALADA (EXP. NÚM. X2018000187)
8.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC DE L’ALT EMPORDÀ (EXP. NÚM. X2018000463)
9.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER DONAR COMPTE DEL
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 508/2018 DE 29 D’OCTUBRE DE
2018 D’UN CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DEL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL (EXP. NÚM.X2018000403)
10.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A LA RATIFICACIÓ
DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 492/2018 I 493/2018
DE 19 D’OCTUBRE DE 2018 EN RELACIÓ AMB EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA
SENYORA MT.M.P (EXP. NÚM. X2018000420)

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27 DE
SETEMBRE DE 2018. (EXPDT. X2018000368)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació quedant aprovada per unanimitat dels membres assistents.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2018. (EXPDT. X2018000456)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació quedant aprovada per unanimitat dels membres assistents.

11.- ASSUMPTES URGENTS.
12.- PRECS I PREGUNTES.
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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 12 DE DESEMBRE DE 2018. (EXPDT. X2018000516)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS.
ASSABENTATS.
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DE LA
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 27 DE SETEMBRE DE
2018, FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 27 DE
DESEMBRE DE 2018.
Expedient

Assumpte

Data

Número

X2018000161

DEC ALCALDIA MODIFICACIO CONTRACTE CAMP DE FUTBOL

19/12/2018

2018DECR000604

X2018000520

DEC PAGA EXTRA NADAL 2018

18/12/2018

2018DECR000603

X2018000511

DEC RETORN FIANÇA EXCA MALE I HURTOS

17/12/2018

2018DECR000602

X2018000127

DEC DEVOLUCIO GARANTIA RESIDUS

17/12/2018

2018DECR000601

X2018000027

DEC CANVI TITULARITAT ACTIVITAT RAMADERA N.B

17/12/2018

2018DECR000600

X2018000424

DEC RESOLUCIO_ANUL·LAR_REBUT_GUAL_78_R.O

14/12/2018

2018DECR000599

X2018000295

DEC AUTORITZACIO ACAMPADA ESTANYOL ESCOLTES SANT JAUME

14/12/2018

2018DECR000598

X2018000524

DEC PRODUCTIVITAT 2N SEMESTRE

14/12/2018

2018DECR000597

X2018000522

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS JOSEP ALEGRI PADERN

14/12/2018

2018DECR000596

X2018000523

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS JOAN FALGUERAS

14/12/2018

2018DECR000595

X2018000315

DEC CANVI TITULARITAT BAR PASTISSERIA OPERA

14/12/2018

2018DECR000594

X2018000279

DEC ASSABENTAT ACTIVITAT CENTRE IDIOMES

14/12/2018

2018DECR000593

X2018000519

DEC REGULARITZACIO TRIENNI TREBALLADORA E.B

14/12/2018

2018DECR000592

X2018000459

DEC SUBV EXCLOSA CONCURRENCIA AIGUATS NOVEMBRE

13/12/2018

2018DECR000591

X2018000521

DEC DINAMITZACIO PARC SALUT I ITINERARIS SALUT 2019

13/12/2018

2018DECR000590

X2018000510

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ ICIO P M C

11/12/2018

2018DECR000589

X2018000161

DEC MODIFICACIO CONTRACTE MILLORA CAMP DE FUTBOL

11/12/2018

2018DECR000588

X2018000161

DEC PENALITTATS CONTRACTE MILLORA CAMP DE FUTBOL

11/12/2018

2018DECR000587

X2018000458

DEC PRIMER TRIENNI TREBALLADOR J.H

10/12/2018

2018DECR000586

X2018000516

DEC CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 12 DESEMBRE 2018

07/12/2018

2018DECR000585

X2018000335

DEC LLAR INFANTS DESEMBRE 2018

05/12/2018

2018DECR000584

X2018000416

DEC ADJUDIFICACIO RUBAU TARRES ADEQUACIO APARCAMENT BULLIDOR

05/12/2018

2018DECR000583
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X2018000414

DEC AUTORITZACIO US SALA CAFE DEL CENTRE LINEDANCE 2019

04/12/2018

2018DECR000582

X2018000155

DEC VACANCES TREBALLADOR J.M.

04/12/2018

2018DECR000581

X2018000165

DEC VACANCES TREBALLADOR F.O

04/12/2018

2018DECR000580

X2018000186

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR M.G

03/12/2018

2018DECR000579

X2018000513

DEC AUTORITZACIO ENNADALAT A LA SALA DEL CAFE ASS JOVES

03/12/2018

2018DECR000578

X2018000491

DEC APROVACIO CALENDARI FISCAL 2019

30/11/2018

2018DECR000577

X2018000495

DEC NO AUTORTIZACIO ASSAIG CARNAVAL SALA DEL CENTRE

30/11/2018

2018DECR000576

X2018000486

DEC US SALA SANT DOMENEC PER XERRADA

29/11/2018

2018DECR000575

X2016000211

DEC DEVOLUCIO FIANÇA DE RUNES I REPOSICIO

29/11/2018

2018DECR000574

X2017000197

DEC DEVOLUCIO FIANCES J.D

28/11/2018

2018DECR000573

X2018000487

DEC LICITACIO PODA ARBRAT PERALADA

27/11/2018

2018DECR000572

X2018000503

DEC DEVOLUCI FIANÇA RUNES EXP 307.2014 P.A

26/11/2018

2018DECR000571

X2018000502

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS VALORACIO C ALBERGARIES, 17

26/11/2018

2018DECR000570

X2018000485

DEC QUINES ENTITATS DE PERALADA

26/11/2018

2018DECR000569

X2018000499

DEC SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA RAMON MUNTANER

26/11/2018

2018DECR000568

X2018000382

DEC SUSPENSIO LLIC AGRUPACIO PL GRAN C.P

23/11/2018

2018DECR000567

X2018000357

DEC APROVACIÓ_LIQUIDACIONS_ESCORXADOR 2N SEMESTRE_2018

23/11/2018

2018DECR000566

X2018000494

DEC APROVACIO NOMINES NOVEMBRE 2018

23/11/2018

2018DECR000565

X2018000297

DEC AUTORITZACIO OVP PL GRAN

23/11/2018

2018DECR000564

X2018000481

DEC DONACIONS DE SANG

23/11/2018

2018DECR000563

X2018000484

DEC AUTORITZACIO ACCES NUCLI HISTORIC

23/11/2018

2018DECR000562

X2018000045

DEC 25 DE NOVEMBRE BASQUET PAVELLO

23/11/2018

2018DECR000561

X2015000199

DEC CADUCITAT LLIC OBRES ENDESA 199_2015

22/11/2018

2018DECR000558

X2018000284

DEC SUSPENSIO DOC PAU CASINO I FESTIVA

22/11/2018

2018DECR000560

X2018000180

DEC APROVACIÓ_LIQ._CLAVEGUERAM_3ER_TRIM._2018_CASINO

22/11/2018

2018DECR000559

X2018000181

DEC AMPLIACIO HORARIA FINS 31 DE DESEMBRE F.O

22/11/2018

2018DECR000557

X2018000484

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NOV

22/11/2018

2018DECR000556

X2018000488

DEC MENOR DE SUBMINISTRAMENT NOVATILU

21/11/2018

2018DECR000555

X2006000226

DEC CADUCITAT OBRES 5 CASES PROIMCATEC

20/11/2018

2018DECR000554

X2018000441

DEC ESMENA CONTRACTE MENOR TREBALLS ARQUEOLOGICS INSITU

20/11/2018

2018DECR000553

X2018000468

DEC ASSABENTAT HUT C COMTES DE PERALADA 34 M.

20/11/2018

2018DECR000552

X2018000325

DEC ACCEPTACIO DESISTIMENT REPARCEL·LACIÓ J.C

20/11/2018

2018DECR000551

X2018000148

DEC AMPLIACIO JORNADA LABORAL FINS 31 DE DESEMBRE APARELLADOR

20/11/2018

2018DECR000550

X2018000118

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR M.R

20/11/2018

2018DECR000549

X2018000115

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.P

20/11/2018

2018DECR000548

X2018000416

DEC ACTE DE TRAMIT ADJUDICACIO PK BULLIDOR

19/11/2018

2018DECR000547
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X2018000045

DEC US PAVELLO TECNICA DE JOVENTUT PEL 8 DESEMBRE

16/11/2018

2018DECR000546

X2018000482

DEC US SALA ESCOLES VELLES ASSAJOS GOSPEL FINS 30 DE JUNY 2019

16/11/2018

2018DECR000545

X2018000423

DEC US LA SALA PER QUINA EL DOFI 2 DESEMBRE

16/11/2018

2018DECR000544

X2018000412

DEC ESCOLA RAMON MUNTANER FESTIVAL FI DE CURS

16/11/2018

2018DECR000543

X2018000444

DEC AUTORITZACIO OVP BASTIDA C MERCERIA

15/11/2018

2018DECR000542

X2018000186

DEC VACANCES TREBALLADOR M.G

13/11/2018

2018DECR000541

X2018000369

DEC VACANCES TREBALLADOR A.L

13/11/2018

2018DECR000540

X2018000117

DEC VACANCES 18 OC 6 NOV 27 28 DES 2 GENER

13/11/2018

2018DECR000539

X2018000116

DEC VACANCES M.C.

13/11/2018

2018DECR000538

X2018000261

DEC VACANCES E.B

13/11/2018

2018DECR000537

X2018000119

DEC VACANCES O.A

13/11/2018

2018DECR000536

X2018000185

DEC VACANCES I.A

13/11/2018

2018DECR000535

X2018000053

DEC BAIXA GUAL NUM 26 J S S

12/11/2018

2018DECR000534

X2018000461

DEC APROVACIO COMPTES ARREND. SERVEI AIGUA 2N TRIM 2018

09/11/2018

2018DECR000533

X2018000262

DEC AP M.B 3 DIES

09/11/2018

2018DECR000532

X2018000467

DEC PETICIO SUBVENCIO WIFI4EU

09/11/2018

2018DECR000531

X2018000424

DEC APROVACIO PADRO GUALS 2018

09/11/2018

2018DECR000530

X2018000125

DEC DEVOLUCIO DE FIANÇA GESTIO DE RESIDUS

09/11/2018

2018DECR000529

X2018000417

DEC AUTORITZACIO NIT DE MONOLEGS

08/11/2018

2018DECR000528

X2018000102

DEC RESOLUCIO OVP CARRION

08/11/2018

2018DECR000527

X2018000459

DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO REPARACIO DANYS AIGUATS

07/11/2018

2018DECR000526

X2018000280

DEC PAGAMENT DESPESES CONNEXIO PARCEL·LA EL M

07/11/2018

2018DECR000525

X2018000335

DEC LLAR INFANTS NOVEMBRE 2018

07/11/2018

2018DECR000524

X2018000441

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS CONTROL ARQUEOLOGIC INSITU

05/11/2018

2018DECR000523

X2018000456

DEC CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 8 DE NOVEMBRE DE 2018

05/11/2018

2018DECR000522

X2018000416

DEC COVOCATORIA MESA CONTRACTACIO BULLIDOR

05/11/2018

2018DECR000520

X2018000044

DEC PETICIO TARIMA FUNDACIO ONCOLLIGA

05/11/2018

2018DECR000519

X2018000325

DEC SUSPENSIO I REQUERIMENT DOCUMENTACIO PARCEL·LACIO URBANA J C

02/11/2018

2018DECR000518

X2018000095

DEC AUTORITZACIO OVP PARADES FESTA SANT MARTI

31/10/2018

2018DECR000517

X2018000178

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA REPARACIO VORERA PISOS SAREB

31/10/2018

2018DECR000516

X2018000430

DEC ESMENA DECRET 503 PLACES CENTRE DE DIA

31/10/2018

2018DECR000515

X2018000044

DEC US TARIMA I EQUIP MUSICA FESTA CASTANYADA LLAR INFANTS

31/10/2018

2018DECR000514

X2018000336

DEC DECRET CREACIO BORSA ADMINISTRATIU/VA

30/10/2018

2018DECR000513

X2018000155

DEC UN DIA DE VACANCES DEL TREBALLADOR J.M

30/10/2018

2018DECR000512

X2018000296

DEC PROTECCIO POU VILANOVA

30/10/2018

2018DECR000511

X2018000442

DEC APROVACIO7MC-GENERACIO DE CREDITS

30/10/2018

2018DECR000510

CASA DE LA VILA
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X2018000439

DEC APROVACIO NOMINES OCTUBRE 2018

29/10/2018

2018DECR000509

X2018000403

DEC CONTRACTACIO PJGL

29/10/2018

2018DECR000508

X2018000420

DEC TRAMESA EXPEDIENT I CITACIO INTERESSATS EXP MT.M.P

26/10/2018

2018DECR000507

X2018000177

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO FAÇANA TELEFONICA

26/10/2018

2018DECR000506

X2018000102

DEC AUTORITZACIO OVP CARRION

26/10/2018

2018DECR000505

X2018000438

DEC CONTRACTA MENOR OBRES COMPTADOR VILANOVA DE LA MUGA AQUALIA

26/10/2018

2018DECR000504

X2018000430

DEC ADHESIO CONVENI PLACES CENTRE DE DIA

26/10/2018

2018DECR000503

X2018000274

DEC DEVOLUCIO FIANÇA OBRES PISCINA SRA M CC C

24/10/2018

2018DECR000502

X2018000274

DEC AUTORITZACIO OVP J.M

24/10/2018

2018DECR000501

X2018000052

DEC GUAL T.E

24/10/2018

2018DECR000500

X2018000020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT SETEMBRE OCTUBRE

24/10/2018

2018DECR000499

X2018000020

DEC DUPLICATS DISTINTIUS ESTACIONAMENT

24/10/2018

2018DECR000498

X2018000274

DEC PRORROGA SUBV ACA

24/10/2018

2018DECR000497

X2018000274

DEC PETICIO PRORROGA SUBV MONUMENTS DIPUTACIO

24/10/2018

2018DECR000496

X2018000403

DEC ADMESOS PROCES SELECCIO SOC PGJC

23/10/2018

2018DECR000495

X2018000044

DEC US DE LA SALA DE VILANOVA PER REUNIO FAMILIAR EL 22 OCT DE 2018

22/10/2018

2018DECR000494

X2018000420

DEC ASSABENTAT RECURS CA MT.M.P

19/10/2018

2018DECR000493

X2018000420

DEC DESIGNACIO ADVOCAT PROCURADORS

19/10/2018

2018DECR000492

X2018000404

DEC AUTOTITZACIO IX PEDALADA

19/10/2018

2018DECR000491

X2018000416

DEC INCICI LICITACIO CONTRACTE PK BULLIDOR

11/10/2018

2018DECR000490

X2018000155

DEC AP JAUME MUNTADA 11 OCTUBRE 2018

11/10/2018

2018DECR000489

X2018000338

DEC SUSPENSIO PROCED OBRES I PETICIO INFORME CARNE

10/10/2018

2018DECR000488

X2018000045

DEC US PATIS ESCOLA BASQUET

05/10/2018

2018DECR000487

X2018000413

DEC CONTRACTE MENOR ARQUITECTE PROJECTE ARRANJAMENT

05/10/2018

2018DECR000486

X2018000376

DEC CANVI TITULARITAT BAR CARME 21

04/10/2018

2018DECR000485

X2018000366

DEC APROVACIO COMPTES 1R TRIM AQUALIA

04/10/2018

2018DECR000484

X2018000336

DEC ADM I EXC DEFINITIU I TRIBUNAL PROCES ADM

04/10/2018

2018DECR000483

X2018000260

DEC VACANCES X.C

03/10/2018

2018DECR000482

X2018000258

DEC VACANCES S.T

03/10/2018

2018DECR000481

X2018000335

DEC LLAR INFANTS OCTUBRE 2018

02/10/2018

2018DECR000480

X2018000400

DEC OVP INAUGURACIO COVA DEL PEIX 4 OCTUBRE

02/10/2018

2018DECR000479

X2018000020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT AGOST

02/10/2018

2018DECR000478

X2018000020

DEC DUPLICATS DISTINTIUS ESTACIONAMENT AGOST

02/10/2018

2018DECR000477

X2018000115

DEC DIA AP M.S

02/10/2018

2018DECR000476

X2018000118

DEC DIA AP M.R

02/10/2018

2018DECR000475

Expedient

Assumpte

Data

Número
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X2018000107

DEC ANUL·LAR REBUTS IAE 2018 CAVAS DEL AMPURDAN

01/10/2018

2018DECR000474

X2018000411

DEC COMUNICACIO REPARACIO REIXA CTRA VILANOVA

01/10/2018

2018DECR000473

X2018000367

DEC OVP CONTENIDOR BUIDAR UNA CASA ANTIGA

01/10/2018

2018DECR000472

X2018000409

DEC OVP PL GRAN, 13 DE 15H-18H

01/10/2018

2018DECR000471

X2018000403

DEC APROVACIO BASES PROCES SELECCIO PRACTIQUES PGJC18

28/09/2018

2018DECR000470

X2018000020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT JULIOL

27/09/2018

2018DECR000469

X2018000394

DEC NOMINES SETEMBRE 2018

27/09/2018

2018DECR000468

X2018000261

DEC VACANCES E.B

27/09/2018

2018DECR000467

X2018000155

DEC AP J.M 28 DE SETEMBRE

27/09/2018

2018DECR000466

5.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

Un total aproximat de 75 persones inscrites.

5.1.ÀREA DE L’ALCALDIA, COMUNICACIÓ, RÈGIM INTERN,
ESPORTS I SERVEIS (PERE TORRENT)

Utilització Sala Fitness

5.1.1.GOVERNACIÓ
5.1.2Serveis
Aigua
Continuant amb les millores del servei de subministrament d’aigua
a Peralada, ja està finalitzada l’obra del ByPass directament del pou
de bombament, en cas d’avaria en la canonada de baixada des del
dipòsit . S’han fet diversos talls i comprovacions que han afectat al
veïns i la darrera reparació ja va funcionar amb el ByPass de manera
que els usuaris no es van veure afectats

L’horari de la sala del fitness és el mateix que l’horari d’obertura i
tancament del Pavelló.
El nombre d’inscrits actualment:
1. Abonament familiar: 27 fitxes amb un total de 63 persones.
2. Abonament individual: 21 fitxes amb un total de 21 persones.

5.1.4.Obres / Urbanisme
Obres

Obres camp de futbol

• Les obres dels carrers Sant Sebastià – Sotamuralla i La Font
segueixen. No obstant s’han endarrerit, entre d’altres motius
per millorar les canonades d’aigua i canvi en alguns casos de les
mateixes, principalment la cruïlla amb el carrer dels Tints

A finals d’octubre es van finalitzar les obres del camp de futbol de
gespa artificial i des d’aleshores ja se’n fa l’ús habitual.

• Les obres de l’aparcament del Bullidor ja està adjudicada i s’ha fet
l’acta de replanteig.

Cal dir que tot i l’episodi d’intenses pluges que vam tenir, el camp ha
estat en perfectes condicions d’ús en tot moment. Això suposa que
no s’han hagut de suspendre les activitats en cap moment.

Se segueix els tràmits de les expropiacions tal com es va acordar.
S’està a l’espera que el Jurat d’Expropiació determini la quantia
definitiva dels terrenys afectats.

Pavelló Poliesportiu

Cal dir que s’ha presentat un contenciós contra l’Ajuntament
de Peralada en desacord amb la quantitat de 4.264,37€ que va
determinar l’Ajuntament com a valor d’un dels terrenys afectats.

5.1.3.Esports

Club de Patinatge
Actualment tenen 64 patinadors/res.
Club de Bàsquet Peralada
Tenen aproximadament uns 45 nens/es
Activitats Dirigides
Classes matí

Recurs Ordinari 384/2018
Part Recurrent : J.C.P
Part demandada : Ajuntament de Peralada
Urbanisme

•El nombre d’inscrits oscil·la entre 14 i 20 persones.

S’ha rebut la sentència del contenciós-administratiu interposat
contra l’ajuntament.

Classes tarda

Expediente 27850

•El nombre d’inscrits actualment és de 62 persones.

Cliente... : AJUNTAMENT DE PERALADA
Contrario : MT.M.P

CASA DE LA VILA

37

Asunto... : Procedimiento abreviado - Contencioso Administrativo
256/18

Ordre del dia

Juzgado.. : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 Girona

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de data 24 de setembre de 2018.

(…)

2.- Balanç de l’Oficina de Turisme, 4t trimestre 2018

PRIMERO. El objeto del presente recurso contencioso-administrativo
es el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Perelada de 4 de junio
de 2018 que desestimó el recurso de reposición formulado frente al
Decreto de 10 de abril de 2018 que desestimó las alegaciones de la
actora y ordenó la restauración de la realidad física alterada y el orden
jurídico vulnerado por la instalación de una vivienda prefabricada sin
disponer de título administrativo habilitante ubicada en la parcela
sita en la calle Toló 2 de la Urbanización Perelada Residencial. (...)

3.- Balanç activitats, tardor 2018

(...)

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
ANTERIOR.

FALLO
Desestimo el recurso contencioso-administrativo formulado por
doña MT.M.P frente a la resolución a la que se refiere el fundamento
de derecho primero de esta sentencia, con expresa condena en
costas a la actora.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
(…)

5.2. Àrea de Cultura, Ensenyament (Rosa Cortada)
5.2.1. Cultura

4.- Programa activitats, Nadal 2018
5.- Calendari d’activitats any 2019
6.- Fira Na Mercadera 2019
7.- Precs i preguntes.

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

2. BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, 4t TRIMESTRE 2018.
La Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada, informa del balanç
de l’oficina de turisme durant el període de setembre, octubre i
novembre de 2018:
“ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC
DIMECRES, 19 DESEMBRE 2018
Convocatòria
Dia: 19 de desembre de 2018
Hora Sessió: 19.39 hores
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Convocats
Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada
Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó
Vocals: Sra. Lídia Cerdà, Sr. Ramon Clos, Sra. Abigaïl Prat i Sr. Josep
Sanllehy, Sra. Eva Rustullet, Sr. Marc Clos, Sr. Enrique Hernández.
Personal de Sant Domènec: Miquel Brugat
Secretària: Sra. Mercè Comamala Laguna
Excusa la seva assistència:

Durant el quart trimestre s’han registrat 1.191 consultes en l’Oficina
de Turisme del Centre Cultural Sant Domènec que traduït amb
persones és una afluència d’unes 3.250 persones.

Si comparem dades amb el mateix trimestre del 2017, en que
s’havien registrat 957 consultes i una afluència de 2.900 persones,
comprovem que hi ha un lleuger creixement de visitants del 12%.
La procedència majoritària amb un 45,5% és el turisme de l’estat
Espanyol seguidament del francès i l’alemany.
Com en el darrer trimestre, i dins del que es valora com turisme de
l’Estat Espanyol, el Gestor estadístic contempla una major afluència
de turisme català, sobretot de la província de Barcelona, seguit de
la CC.AA. del País Basc, País Valencià i Madrid.

MERXANDATGE
La botiga del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, ha realitzat
vendes per un import total de 834,78€. Si comparem les dades
amb el 2017, amb 415,92€, hi ha un augment notable d’ingressos
del 100%.

Sra. Mònica Lladó, Sra. Lídia Cerdà, Sr. Marc Clos i Sr. Enrique
Hernández.
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ACCIONS PROMOCIONALS

16, 23, 25, 26, 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019.

L’Oriol Abulí en representació del Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec va participar, el 27 de novembre, al Comitè de Pilotatge
de Turisme que va tenir lloc al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
A més d’estar al cas de les accions del Consell i Empordà Turisme,
es van contrastar experiències en la gestió de reserves online a les
webs dels diferents municipis. Llançà i L’Escala han notat un notable
augment de visites.

Quines de Nadal

De les propostes que va semblar més adequada per Peralada és
el conta contes per la difusió de la marca de Garantia de Producte
de l’Empordà, pensat per municipis com Peralada amb la Mostra
Gastronòmica. En el futur es proposarà la participació en fires
assumint costos compartits amb Empordà Turisme. Les dues que
es proposaran seran el Salon Randonnées (Lió) i una altra fira a
Amsterdam, (programa Transcat).

16.30h -Vilanova de la Muga. A La Sala.

En Miquel Brugat en representació del Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec va participar, el 29 de novembre, a una nova Jornada
de la Xarxa de Tècnics de Cultura, que va tenir lloc a l’Escala, a on es
varen donar noves eines que han de servir per a seguir promocionant
i divulgant la figura i l’obra del cronista Ramon Muntaner.

19.30h - Vilanova de la Muga. Església de Santa Eulàlia.

Des d’Empordà Turisme van sol·licitar la nostra participació en un
Press Trip, el passat 30 de novembre. Aquesta nova acció va servir
de promoció de les viles de Peralada i Castelló d’Empúries com a
destins turístics davant 4 periodistes francesos, especialitzats en
turisme cultural.

12.30h- Peralada. Església de Sant Martí.

En el cas de Peralada, l’acció es va centrar en visitar el casc antic, el
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, el Museu del Castell de
Peralada i va finalitzar amb un àpat al restaurant El Centre”.

20.00h - Peralada. Centre Social - Organitza: Entitats Locals.

Dissabte 22 de desembre de 2018
Caga Tió

17.00h - Peralada. Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

Dissabte 22 de desembre de 2018
Concert de Nadal amb Holger Stein i Artistes convidats

Dimarts 25 de desembre de 2018
Missa de Nadal cantada per la Coral de Peralada

25, 26, 30 de desembre de 2018 i 1 de gener
37è Pessebre Vivent de Peralada
19.00h - Peralada. Parc del Castell de Peralada

Divendres 28 de desembre de 2018
3. BALANÇ ACTIVITATS, TARDOR 2018

EnNadala’t 2018

La Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada, exposa com s’han
desenvolupat els actes programats.

16.30h a 19.00h - Peralada. Centre Social - Organitza: Associació
Joves de Peralada.

Com a activitats més significatives d’aquests darrers mesos hem
tingut la 27a Mostra Gastronòmica, la 3a Castanyada Popular, la
Festa Major de Sant Martí 2018 i la Sortida Cultural a Barcelona per
veure el musical “La Jaula de las Locas”.

Dissabte 29 de desembre de 2018

Les activitats han transcorregut sense incidències i amb una alta
participació ciutadana en les totes les activitats programades. Part
d’aquest èxit ha estat possible gràcies a la feina conjunta de l’Àrea
de Cultura amb les entitats locals i també dels voluntaris que hi
han format part. Vull tornar a remarcar que la seva col·laboració és
indispensable per al desenvolupament i èxit de les mateixes. A tots
ells, moltes gràcies!

12.00h - Peralada. Plaça Gran.

Visita del Patge Reial Martí
11.00h - Vilanova de la Muga. Plaça de l’Església.

Dilluns 31 de desembre de 2018
Festa de Cap d’Any
21.00h - Peralada. Centre Social.
Dissabte 5 de gener de 2019

4. PROGRAMA D’ACTIVITATS, NADAL 2018

Cavalcada Reis Mags

La Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada, exposa, en referència a
les activitats d’aquestes properes festes de Nadal, que ja heu rebut
a les vostres llars, no hi ha novetats destacables i segueixen amb la
programació habitual dels darrers anys.

18.00h - Vilanova de la Muga.

Dissabte 15 de desembre de 2018

En referència a la cavalcada de Reis, estem treballant per a incloure-hi
algun dinamització que ambienti més la cercavila.

Concert de Nadal amb la Coral Campanar Sardanista de Cotlliure,
els Cantaires de Llers i la Coral de Peralada

19.30h - Peralada.

18.00h - Peralada. Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.
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5. CALENDARI D’ACTIVITATS, ANY 2019
Respecte al programa d’activitats previst per l’any vinent, les dates
quedarien així:

I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, a les
19:59 hores, estenc aquesta acta, de la qual jo, la Secretària, certifico
amb la meva signatura.

2 i 3 de març – Carnestoltes i Ranxo
17 de març – 34a Gran Cavallada
12 d’abril – Processó dels Dolors

Rosa Cortada Sánchez, Presidenta
Mercè Comamala Laguna, Secretària

26, 27 i 28 d’abril – Festa de Pasqüetes
11 de maig – 2a Trobada d’Urban Sketchers
11 de maig – 5a Camí de Carros
25 de maig – 8a Fira del Clown de Vilanova de la Muga
1 i 2 de juny – XV Fira Medieval de Na Mercadera.
9 de juny – 11a Trobada del Motor Clàssic
23 de juny – Revetlla de Sant Joan.

Aquest passat mes de novembre s’han renovat els Consells Escolars
de tot Catalunya. El representant de la corporació per als dos consells
escolars que en forma part (Escola Ramon Muntaner i Llar d’Infants
Orlina) és la regidora d’Educació, jo mateixa, tal i com es va preveure
en la sessió plenària del 14 de desembre de 2015.
Escola Ramon Muntaner

Juny, Juliol i Agost – Cicle de Concerts de Sant Domènec

Pel que fa al Consell d’Infants, que ja ha renovat els seus membres
s’han designat les dates de reunions:

25 d’agost – 47è Aplec de la Sardana

1r Trim 23.11.2018

8 de setembre – Diada d’Homenatge a la Gent Gran

2n Trim 15.02.2019

14 de setembre – Elecció del Pubillatge Comarcal de l’Alt Empordà

3r Trim 17.05.2019

13 d’octubre – 28a Mostra Gastronòmica Empordanesa

En la primera reunió se’ls ha entregat una carta de benvinguda
per a ells i les famílies, s’han fet les presentacions oportunes, s’ha
explicat el desenvolupament de les reunions, s’ha fet un resum de les
propostes del Consell anterior i s’han escoltat les aportacions noves.

26 d’octubre – 4a Castanyada Popular
8, 9 i 10 de novembre – Festa Major de Sant Martí
14 i 15 de desembre – Festa Major de Santa Eulàlia de Vilanova
21 de desembre – Caga Tió

Entre finals de maig i primera setmana de juny es convocarà el Ple
Extraordinari per tal que els consellers exposin les seves propostes.

25, 26, 29 de desembre i 1 de gener – Pessebre Vivent

Llar d’Infants Municipal Orlina

També com a novetats més destacada durant el proper any és la
celebració del Mil·lenari de l’Església de Santa Eulàlia de Vilanova
i l’Elecció del Pubillatge Comarcal 2019 que tindrà lloc a Peralada.
Actualment s’està treballant ambdues programacions i se’n donaran
més detalls properament.
Totes les dates proposades poden ser objecte de modificació.

6. FIRA NA MERCADERA 2019
Properament des de l’Àrea de Cultura crearem un grup de treball per
preparar la propera edició de la Fira Medieval de Na Mercadera. En
aquest grup de treball s’hi convidaran a membres del Consell, les
Entitats locals i tots aquells veïns que hi vulguin col·laborar.
L’historiador Josep Ma. Gironella, ha trobat recentment documents
relacionats amb la figura de Na Mercadera, i també estem treballant
per veure la possibilitat d’incloure-ho en el Museu de la Vila i poder
fer-ne una presentació en el marc de la fira.

7. PRECS I PREGUNTES
El senyor Josep Sanllehy proposa que per Sant Jordi o per la festa
de Pasqüetes es dugui a terme una lectura de poemes. En aquest
mateix sentit, la sra. Eva Rustullet proposa fer la presentació d’un
llibre de poemes.
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5.2.2 Ensenyament

Un cop acabada l’etapa d’adaptació dels infants i donada la demanda
d’incorporar nova matrícula a P0, el mes de novembre s’ha contractat
una nova educadora a mitja jornada per poder fer tasques de suport.
L’equip docent de la Llar d’infants, amb la col·laboració d’aquesta
regidoria, ha preparat al llarg del curs diferents xerrades obertes a
famílies relacionades amb aspectes d’interès en el desenvolupament
i l’educació dels infants en les primeres edats. Aquest trimestre
se n’han fet dues, una d’alimentació i salut impartida per les
especialistes del ABS Albera Salut i una altra sobre el joc per part
de Jugar i Jugar.

5.3. Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga
(Lourdes Carreras)
5.3.1. Hisenda

I. MODIFICACIÓ ORDENANÇA IMPOST CONSTRUCCIONS
INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO).
El ple del passat 8 de novembre es va modificar l’ordenança de
l’impost de construccions, instal·lacions i obres pel 2019 incorporant
nous supòsits de bonificació de l’impost i augmentant el percentatge
d’alguna bonificació ja existent. Com a més destacables esmentar:
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• La bonificació del 95 % en els supòsits d’eliminació de barreres
arquitectòniques.
• Obres per afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.
• Embelliment de façanes.
• Obres de rehabilitació d’espais destinats a activitats empresarials
o professionals situats al centre històric de Peralada, en el perímetre
interior de la segona muralla i a l’àrea urbana de Vilanova, amb la
finalitat de promocionar i dinamitzar aquestes àrees.
• La realització d’obres i instal·lacions que incorporin sistemes actius
de l’aprofitament de l’energia solar, biomassa, i/o geotèrmica sempre
i quan no siguin obligatòries per llei.
• Un 90 % per les obres que fomentin de forma significativa l’us
eficaç de l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja.

II.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2019.
En el ple del passat 12 de desembre es va aprovar el pressupost
municipal pel 2019. Es tracta d’un pressupost equilibrat d’ingressos
i despeses de 3.608.963,77 €.
Pel que fa als ingressos els recursos ordinaris són de 3.220.379,10
€ i els recursos de capital de 388.584,67 €.
I pel que fa a les despeses, les ordinàries són de 2.981.782,62 € i les
despeses de capital és de 627.181,15 €.
Com a més destacables de les despeses corrents esmentar
l’augment de la partida de reparació d’aigua i sanejament per les
modificacions que cal fer a la xarxa pel by-pass per donar aigua
a la zona baixa del Golf; l’augment de les partides de conservació
de parcs i jardins i la de vies públiques tant a Peralada com a
Vilanova per diferents reparacions i millores que estan previstes;
la de conservació i reparació piscina municipal per manteniments
extraordinaris a les dutxes i vestidors; Es dota una nova partida de
despesa corrent puntual pel 2019 per fer front a diferent material
pedagògic sobre la interpretació de les pintures romàniques a
Vilanova i per la celebració dels actes del mil·lenari de la parròquia;
també l’augment de la partida de subministraments de productes de
neteja al CEIP Ramon Muntaner per donar compliment al compromís
d’utilitzar productes ecològics d’acord amb la proposta feta pel
Consell Municipal d’Infants; Hi ha també un augment significatiu
del cost de recollida d’escombraries i cànon d’abocador comarcal,
malgrat que aquest increment de cost pel 2019 no s’ha repercutit
als usuaris en el rebut d’escombraries.
I pel que fa a les despeses de capital que contenen les inversions
previstes esmentar asfaltatge de diversos carrers del municipi,
continuació de l’arranjament de cementiris, reordenació i millora
del mobiliari urbà de la plaça major de Vilanova, arranjament de
diversos carrers del casc antic de Peralada en una primera fase.
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5.3.2. Vilanova
OBRES DE L’ACCÉS SUD DE VILANOVA:
Continuen les obres de l’accés sud de Vilanova per l’empresa
adjudicatària TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOBILIDAD,
S.L.
S’ha convocat en dues ocasions la direcció de l’empresa pel ritme
de treball a l’obra i l’endarreriment en la seva execució. Des de
l’ajuntament es va plantejar la possibilitat d’extingir el contracte
per incompliment en el termini d’execució de les obres, però donat
que es tracta de procediments complexes i llargs que podrien tenir
l’obra aturada molts mesos fins a poder fer una nova adjudicació,
es va optar per recordar un cop més a l’empresa totes les mesures
coercitives que estan contemplades en plec de condicions, des de
l’aplicació de penalitzacions fins a la demanda d’indemnitzacions
per danys i perjudicis. Les obres aquest darrer mes han evolucionat
correctament.
RESTAURACIÓ PRIMERA FASE DE LES PINTURES ROMÀNIQUES
DE SANTA EULÀLIA
Aquest trimestre han començat els treballs de restauració de la
primera fase de les pintures romàniques de la parròquia. La primera
fase comprèn els treballs de restauració de les escenes centrals amb
imatges del Sant Sopar i de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem,
aquest 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.
A principis del 2019 es faran uns panells informatius per ajudar a la
interpretació de la restauració. També durant el 2019 se sol·licitaran
els ajuts al Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat i
al Pla de monuments de la Diputació per la restauració de la 2ª fase.
ACTES
Aquest trimestre han tingut lloc diversos actes i celebracions a
Vilanova:
Els dies 15 i 16 de desembre va tenir lloc la festa major de Vilanova,
com a novetat aquest any es va fer una conferència sobre Vilanova
a l’edat mitjana a càrrec de l’historiador Josep Maria Gironella amb
gran èxit de públic. I el diumenge 16 es va celebrar la missa, on
enguany la parròquia va posar un autobús a disposició dels veïns
de Peralada per poder assistir a l’ofici a Vilanova.
I el dissabte 22 de desembre es va celebrar el caga tió per la mainada
amb espectacle de conta contes i xocolatada pels assistents. El
mateix dissabte es va poder gaudir del tradicional concert de Nadal,
aquest any a càrrec de Holger Stein i artistes convidats.
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5.4. Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat (Joan Cros)

Si durant la primera ronda no troben a algú a casa, hi tornaran a passar.

5.4.1. Agricultura

Si a la última ronda de picada de timbres encara hi ha gent a la que
no troben, se’ls deixa a la bústia (o es passa per sota la porta) una
carta o s’indica que el grup d’informadors ja ha passat i la direcció
on poden recollir el material en cas que ho desitgin.

Degut a les fortes inundacions ocorregudes el dia 18 de Novembre
el nostre terme els rius Orlina, Mardans i Llobregat van desbordar i
causar desperfectes als camins del Pixamill, de Morassac, Olives, el
Riberal, pujada de Cormes, etc. Aquests camins s’han tapat (abans de
festes) els esvorancs que podien haver causat algun accident (tot i que
estaven degudament senyalitzats). Seguidament s’arrengaran perquè
es pugui circular perfectament tal i com estaven abans dels aiguats.

Segons l’informe de tècnic municipal les afectacions són les següents:

Actuació Pitu Tries:
Disposarem d’aquesta acció que dinamitza l’actor Marc Sala.
Aquesta activitat es sol fer coincidir amb una acció del municipi,
com una fira o un mercat de cap de setmana.
És un activitat per als nens, que serveix per que entenguin el procés
de reciclatge de la matèria orgànica i la seva importància.

5.5. Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social
5.5.1. Turisme
5.5.2.Joventut
A més per tal de garantir l’estabilitat de la zona verda enjardinada de
Vilanova de la Muga, zona de la Resclosa, serà necessària l’execució
de diverses obres.

Amb un cost estimat de totes les actuacions s’estima en :

5.4.2.Mediambient
L’empresa SM, Sistemas Medioambientales, han resultat els
adjudicataris de la Campanya
informativa de la implementació de la Recollida Selectiva de la
Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). Les accions de
a campanya seran
Xerrada informativa:
Es farà una xerrada informativa per als habitants del municipi. Es
procurarà que sigui en un horari entre 20 i 20:30 doncs aquest és
el que ens han recomanat.
Normalment aquestes xerrades es realitzen a mitjans de la setmana
abans de començar la campanya Porta a Porta.
Inici de la campanya Porta a Porta:
La campanya informativa Porta a Porta, tindria una durada de 6 dies.
Els informadors aniran picant timbre a timbre dels diferents
habitatges del municipi. A la gent que trobin, la informaran i li
donaran el kit de material. Aquest kit es conforma per:
- 1 bujol reixat de 10 litres
- 1 paquet de bosses compostables
- 1 fulletó informatiu de la campanya

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ESPAI JOVE DE PERALADA
OCTUBRE - DESEMBRE 2018
Aquest últim trimestre de l’any, fins a 15 de desembre, han utilitzat
l’espai jove uns 350 usuaris. Els usuaris habituals de l’Espai Jove han
estat nois i noies d’entre 10 i 18 anys de Peralada, Vilanova de la Muga
i Mollet de Peralada. Però també fan us de l’espai jove en l’horari
establert i han participat a les activitats programades per aquest
sector, els infants d’entre 3 i 9 anys del municipi i les seves famílies.
Ja des de principi de curs comptem amb el nou dinamitzador, en
Martí Aguer que ha dut a terme totes les activitats. De manera
regular ens reunim tot l’equip (regidora, tècnica i dinamitzador) per
a desenvolupar els projectes marcats i dur a terme les activitats
programades .
La valoració general que es fa d’aquest últim trimestre de l’any és molt
positiva ja que setmana a setmana ha anat augmentant el nombre de
participants i també la seva implicació en les activitats. El dinamitzador
està creant vincles amb els joves, els infants i les famílies, fet molt
positiu per al desenvolupament totes les activitats amb èxit.
Seguim amb el mateix horari establert: els dijous de 17 a 19h i els
divendres i dissabtes de 16:30 a 20:30h. En alguna ocasió puntual
hem alterar l’horari per a donar resposta a les demandes que han
fet els joves.

Activitats realitzades
Per aquest últim trimestre del 2018 s’ha programat de manera diària
activitats variades a l’espai jove com jocs de taula, manualitats,
pintura o similar amb els infants i el suport amb els usuaris que
tenen algun dubte a l’hora de fer els seus deures.
Alhora també s’han programat activitats els dissabtes a la tarda,
segons les demandes dels propis joves. Així, doncs s’ha utilitzat
el pavelló, la pista i els espais interiors de l’espai jove per a fer
campionats de Play Station, veure pel·lícules, i fer activitats
esportives diverses. Aquestes activitats s’han desenvolupant amb
bona participació .

- 1 magnètic on s’indiquen els diversos residus que es poden llençar
a cada fracció
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Les activitats més destacades han estat:

puguin fer arribar durant el dia a dia els participants.

- Tots els divendres des del mes de novembre, taller de manualitats
a l’espai jove. Aquest taller el dur a terme la Sra Lourdes, Faya de
manera voluntària i amb la que sempre hi podem comptar per a dur
a terme aquest tipus d’activitats encarades mes aviat a un usuari
d’entre a 3 a 10 anys . Des d’aquí aprofitar l’avinentesa per agrair-li
aquesta col·laboració totalment desinteressada, i tant valuosa per
a tots nosaltres.

Així doncs, entre d’altres, s’ha preparat,: un taller de grafitti, tastet de
danses urbanes, una esquiada, tallers de robòtica, taller de cinema
i/o ràdio, activitats a l’skatepark. Etc.

- Tornejos de Play Station: hem pogut comptar en més d’una ocasió
amb la PS4 de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. Vam poder jugar al
FIFA 17 i el joc de La Voz. Aquesta activitat sempre compta amb
molt bona assistència
- Passi de pel·lícules: S’han fet algunes tardes de cinema al mateix
espai jove, sempre escollint la pel·lícula més adient per als usuaris
assistents .
- Taller de «slime»: activitat destinada als més petits on a través de la
barreja de diferents ingredients van poder crear el seu propi «slime».
Aquesta activitat també ha tingut molt bona acollida.
- El dia 8 de desembre es va realitzar un torneig de futbol sala entre
els espais joves de Vilafant, Navata i Peralada al pavelló del nostre
municipi. Hi van participar joves dels tres pobles que van passar una
tarda molt entretinguda fent diferents partits.
- El 15 de desembre vam organitzar un mercat d’intercanvi juntament
amb l’Ampa de l’escola , malauradament es va tenir que cancel·lar
per manca d’inscripcions.
Programació de Nadal
Per aquestes festes de Nadal, des de l’espai jove s’ha programat una
sèrie d’activitats tant pels joves com pels més petits:
Per començar el dia 21 de desembre farem un taller ( l’arbre dels
desitjos ) per a decorar l’arbre de Nadal del poble. El taller consistirà
amb que tots els nens i nenes que vulguin participar, crearan la seva
pròpia bola de nadal a partir de material reciclat, hi escriuran un desig
i ho anirem a penjar a l’arbre. Aquesta activitat també es va cancel·lar,
ja que va coincidir amb el dia de la vaga i davant la incertesa dels
aconteixaments es va decidir cancel·lar l’activitat..
També s’ha programat un taller de Lightpainting. Els dies 27 i 28 de
desembre joves de diferents edats podran conèixer el funcionament
d’una càmera reflex i experimentar diferents tècniques d’imatge.
Pel dia 29 de desembre l’activitat serà conjunta entre els joves del
taller dels dos dies anteriors i els infants més petits que vulguin
participar també d’aquest taller, així doncs els més grans podran
gaudir i compartir amb els més menuts tot allò que han aprés i
crear tots junts escenes divertides jugant amb la llum i el moviment.
Per a aquestes dues activitats en Martí compta amb la col·laboració
de dos joves del municipi que tenen coneixements d’imatge i
fotografia. Els continguts del taller han estat creats per aquests joves
juntament amb el dinamitzador,
Passat el canvi d’any però seguin en les vacances dels més petits
els dies 2, 3 i 4 es programaran diferents activitats lúdiques dins de
les mateixes instal·lacions del espai jove.
Programació 2019
A partir de les demandes i propostes que han anat fent els joves,
els infants i algunes famílies s’ha treballat amb la programació per
al 2019. Malgrat la majoria de les activitats ja estan programades
es deixaran espais per a poder afegir aquelles propostes que ens
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Tot això sense deixar enrere aquelles activitats que ja funcionen, com
els tallers de manualitats dels divendres o les activitats esportives
al pavelló.

5.5.3. Benestar Social
5.6. Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
El passat 1 de desembre va tenir lloc la 208a Assemblea General
Ordinària de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines, organitzada per l’Agrupació sardanista escalenca “Avi
Xaxu”.
Entre d’altres punts de l’ordre del dia cal destacar que Peralada
formarà part del jurat qualificador del concurs dels butlletins 2018.
El punt 11è que fa referencia a la informació de la proposta d’actes
dissenyats per la comissió organitzadora del 50è aniversari de
l’Agrupació d’Aplecs (1969-2019).
Després de dos anys de reunions la comissió organitzadora del la
qual Peralada forma part, puc informar-vos dels següents acords:
L’Aplec del 50è aniversari tindrà lloc el 22/06/2019 al Jaciment
d’Empúries. Les Cobles serán Ciutat de Girona, tot el dia. Principal de
Banyoles (present en la celebració del 25è aniversari de l’Agrupació
d’Aplecs a Núria) Rossinyolets reforçant la sessió de matí, i a la
tarda la Principal de l’Escala i Bisbal Jove. Hi haurà un dinar popular,
amb un preu de 17€, un acte institucional amb inauguració d’una
placa com a testimoni de la celebració de l’acte i un cava i copes
commemoratives. Posteriorment el concert del 50è amb dues parts
diferenciades:
• Presentació del CD amb 7 sardanes d’estrena
• Concert al Teatre d’Olot
Cada població ha enviat una sardana representativa, Peralada està
representada per Josep Serra i Bonal amb la seva sardana anomenada
“PERALADA”.
També s’està fent el llibre del 50è en el que està treballant en Joan
Domenech que ja va fer el dels 25 anys i englobarà els primers 25
anys més aquests darrers 25, aquest será el darrer dels actes del
50è aniversari.
La propera Assemblea tindrà lloc el 16/02/2019 a Roses, recordem
que per poder percebre les subvencions hem d’assistir a un mínim
del 65% de les Assemblees.
CEMENTIRI
Les obres previstes per aquest any, al Cementiri de Peralada i
Vilanova de la Muga, van finalitzar a principis del mes de Novembre,
coincidint amb Tots Sants. La despesa ha estat de 67.000€ i
l’empresa que ha portat a terme les obres ha estat ALTIMA, Serveis
Funeraris Integrals.
Per l’any 2019 es té previst anivellar les alçades de tots els nínxols,
entre altres actuacions de reforma i acondicionament del espai.
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PER FACILITAR EL PAGAMENT DE LES TAXES DERIVADES DE
LA INSERCIÓ DELS ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA DE GIRONA (EXP. NÚM. X2018000421)
Antecedents
1. La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 20 de febrer de
2018 va aprovar el Conveni tipus de col·laboració entre la Diputació
de Girona i els ajuntaments interessats de la província, per tal de
facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), el contingut del qual es va
publicar al BOP de Girona núm. 42 de 28 de febrer de 2018.
2. Aquest conveni té per objecte regular l’acolliment de l’Ajuntament
de Peralada al règim regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i per serveis derivats, amb la finalitat
d’optimitzar i de simplificar el compliment de les seves obligacions
tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder substituir els
successius pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats,
per les dues operacions anuals consistents en el pagament de la
provisió inicial i la liquidació final resultant.
3. D’acord amb les dades obrants en aquesta Corporació, la relació
de despeses d’inserció d’anuncis al BOP Girona de l’exercici 2018
ha pujat la quantitat de 2.265,68 euros (l’aplicació pressupostària
de l’exercici 2018 és la 1 920 226 03 PUBLICACIONS DIARIS
OFICIALS).
4. En data 18 de desembre de 2018 s’emet informe jurídic.
Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

Primer. Adherir-se al Conveni tipus de col·laboració entre la Diputació
de Girona i els ajuntaments interessats de la província, per tal de
facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Segon. Aprovar el conveni específic de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Ajuntament de Peralada en relació amb l’aportació de
l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió inicial per al pagament de
les taxes previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència
de la liquidació final.
Tercer. Abonar a la Diputació de Girona 2.265,68 d’euros en
concepte de quota provisional derivada de la inserció d’anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) durant l’exercici
2019 (l’aplicació pressupostària de l’exercici 2019 és la 1 920 226
03 PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS).
Quart. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels
documents necessaris per a la implementació del present acord.
Cinquè. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni
degudament signat a la Diputació de Girona.
Sisè. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.
Setè. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Vuitè. Informar el Registre de Convenis de la Generalitat el conveni
subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
“Exposa la regidora sra. Carreras, que es tracta simplement de
facilitar el pagament de les diferents taxes i anuncis al BOP. Es fa
una provisió inicial, en base a l’import pagat l’any anterior i a final
d’any es fa la liquidació definitiva”.

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

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

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

• Edicte de l’aprovació del conveni tipus (BOP de Girona núm. 42
de 28 de febrer de 2018.

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

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

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

• Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de la província
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Resolució.

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap
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7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL
MUNICIPI DE PERALADA (EXP. NÚM. X2018000187)

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
• POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el
27/11/2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19/1/2015.

Antecedents:
1. En sessió ordinària de 30 de desembre de 2005, el Ple de
l’Ajuntament de Peralada va aprovar el Mapa de capacitat acústica
del municipi de Peralada, elaborat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge (Exp. núm. 292/2005).

Proposta

2. En data 25 de juliol de 2014, per Decret de l’Alcaldia núm.
210/2014 es va resoldre sol·licitar a la Direcció General de Qualitat
Ambiental assistència tècnica per adequar el Mapa de capacitat
acústica de Peralada (Exp. núm. 146/2014).

Primer. Aprovar inicialment la modificació del mapa de capacitat
acústica del municipi de Peralada redactat per la Direcció General
de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

3. En data 10 de maig de 2018 (R/E núm. E2018001446), la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va
trametre la documentació del mapa de capacitat acústica del
municipi actualitzat. D’acord amb aquesta documentació, el mapa
de capacitat acústica aprovat l’any 2005 ha servit de base per a
la modificació i actualització d’aquest. L’objectiu principal de la
memòria és l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi,
com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a
finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que
està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat
acústica del territori. El mapa de capacitat acústica assigna els
nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori
determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen
les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres
períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi
incorporen els usos del sòl. Les zones de sensibilitat acústica resten
subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer com a màxim cada deu
anys, des de la data de la seva aprovació.
4. En data 10 d’octubre de 2018, l’enginyer assessor va emetre
informe favorable.

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

Segon. Sotmetre’l a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
al web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que s’hi
puguin formular reclamacions. En cas de no haver-hi al·legacions
i/o suggeriments durant aquest termini, l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació
pública, als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Pau, Garriguella,
Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, Cabanes, Vilabertran, Mollet de
Peralada, Figueres, Vila-sacra i Fortià, l’àmbit territorial dels quals
limita amb el d’aquest Municipi.
Quart. Sol·licitar al Servei de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya la zona de sorolls de les carreteres de la seva titularitat.
“Manifesta el sr. Alcalde que l’expedient ja es va iniciar l’any 2005
i que cada 10 anys s’ha de renovar. L’Ajuntament va sol·licitar-ne
l’adequació al 2014. És un tema tècnic”.

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

5. En data 19 de novembre de 2018 s’emet informe jurídic.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Fonaments de dret:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

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

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

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

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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8.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC DE L’ALT EMPORDÀ (EXP. NÚM. X2018000463)
Antecedents:
El canvi climàtic és un dels majors reptes actuals de la humanitat. El
quart informe del IPCC (Panell Intergovernamental d’experts sobre
Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és ja
una realitat, com evidencien els augments observats de la mitjana
mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el desgel generalitzat
de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell del mar.
Davant d’aquest escenari generalitzat de canvi climàtic i donat
que els impactes ambientals, socials i econòmics previsibles són
ja una evidència, s’estan desenvolupant polítiques i iniciatives
des de diferents països i organitzacions, a nivell internacional,
nacional, regional i local orientades a lluitar contra aquest fenomen.
L’acció contra el canvi climàtic combina dos fronts: la mitigació i
l’adaptació. Com és lògic i necessari, la major part dels esforços
s’han esmerçat, fins ara, a la lluita contra la mitigació del canvi.
Tanmateix, conjuntament amb les polítiques de mitigació, cal
abordar preventivament polítiques d’adaptació.
El 2014 va sorgir la iniciativa d’àmbit europeu anomenada Mayors
Adapt. Aquesta és una iniciativa de la Direcció General d’Acció pel
Clima de la Comissió Europea que es va posar en marxa en el context
de l’estratègia d’adaptació de la UE per tal de prendre mesures
d’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència del territori.

Atès que els ens locals són administracions clau en la mesura que,
en el marc de les seves competències, gestionen recursos i serveis
a la població que es poden veure afectats pels impactes del canvi
climàtic, es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’aprovació dels
següents acords.

ACORDS:
Primer. Aprovar la moció d’adhesió al Pla d’adaptació al canvi
climàtic de l’Alt Empordà elaborat i aprovat pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
Segon. Assumir el compromís d’incloure en els documents de
planificació de gestió municipal, i més concretament al Pla d’energia
sostenible (PAES), accions d’adaptació al canvi climàtic incloses
al Pla d’adaptació comarcal quan estiguin relacionades amb els
impactes que afectin al seu municipi.
Tercer. Implicar-se en les accions d’abast supramunicipal d’adaptació
al canvi climàtic liderades pel Consell Comarcal i que afectin el seu
municipi.
Quart. Notificar l’aprovació dels anteriors acords al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
“Manifesta el sr. Joan Cros que es tracta d’una moció proposada
pel CCAE”.

Catalunya és considerada zona de vulnerabilitat mitjana als continus
increments de temperatura, i amb vulnerabilitat alta davant dels
fenòmens meteorològics extrems. Concretament, i segons l’Informe
sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, descriu que algun dels impactes
serà la menor quantitat de precipitació mitjana anual, amb més
sequeres, un increment global de les temperatures i la major
recurrència de fenòmens extrems, com aiguats i onades de calor
(amb tots els efectes indirectes associats com ara un increment en
els episodis de focs forestals). Això afectarà tant a la població com
a les activitats econòmiques que es porten a terme, ja sigui a la
ramaderia, l’agricultura o el turisme, així com com també en el medi
natural, entre d’altres. És important disposar doncs d’una planificació
de les accions a emprendre pot millorar la capacitat de reacció i
preveure les conseqüències envers les noves condicions climàtiques.

Vots a favor:

Per tot plegat, El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha iniciat el camí
de l’adaptació amb la redacció i aprovació del Pla d’Adaptació al Canvi
Climàtic de la comarca. Un document que té per objectiu identificar
els principals impactes i riscos derivats dels efectes del canvi climàtic
i establir l’estratègia i les accions per adaptar-s’hi, minimitzant els
impactes indesitjats, afrontant amb garanties els efectes estimats
del canvi climàtic i estalviar al màxim econòmicament i socialment.
I és que cal tenir en compte que adaptar-se surt a compte.

Vots en contra: Cap

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Abstencions: Cap

El Pla es redacta a nivell supramunicipal ja que es considera un àmbit
territorial més adequat que el municipal de cares a la implantació
de les accions. A partir d’aquí és important que els ajuntaments
s’adhereixin al Pla d’adaptació al canvi climàtic per tal de fer seus els
objectius i les accions proposades incloent-les en la seva planificació
municipal.
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9.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER DONAR COMPTE DEL
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 508/2018 DE 29 D’OCTUBRE DE
2018 D’UN CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DEL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL (EXP. NÚM.X2018000403)

Antecedents:1. L’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
publicada al DOGC núm. 7665 de 17 de juliol de 2018.

Antecedents:

2. La Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS
409444), publicada al DOGC núm. 7672 de 26 de juliol de 2018.

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 508/2018, de 29 d’octubre
de 2018 pel qual es va resoldre, entre d’altres punts, contractar en
pràctiques al senyor Sergi Antoner Bou.
Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.

Proposta
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència 508/2018,
de 29 d’octubre de 2018, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA
Peralada, a la data de la signatura electrònica
Exp. Núm. X2018000403 (relacionat amb l’exp. X2018000344)
Procés selectiu per a la contractació en pràctiques d’una persona
jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018

3. El Decret de l’Alcaldia núm. 420/2018 de 28 de setembre del
2018 pel qual s’aproven les bases del procés de selecció per a la
contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau
universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil, condicionada
a la recepció de la resolució d’aprovació, per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, segons l’Ordre TSF/115/2018 i la Resolució
TSF/1779/2018, i que han de regir el procediment de selecció per
a la provisió, amb caràcter interí – per un període de 6 mesos- pel
sistema de concurs oposició lliure.
4. La Resolució de 2 d’octubre de 2018 que atorga a l’Ajuntament
de Peralada una subvenció d’11.000 euros per a la realització d’un
contracte en pràctiques destinat a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, durant un període de 6 mesos a jornada completa (exp.
SOC018/18/00523).
5. Les bases reguladores s’han publicat al web municipal www.
peralada.org, al BOP de Girona núm. de 193 de 5 d’octubre de 2018.
6. Per Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 495/2018, de 23
d’octubre de 2018, es resolgué aprovar la llista de persones aspirants
admeses i excloses, nomenar el tribunal qualificador i convocar a
les persones aspirants. En la mateixa data es publica dita resolució
a l’e-tauler i al web municipal www.peralada.org.
7. El Tribunal Qualificador, després d’haver realitzat el procés de
selecció d’acord amb les bases, ha subscrit la corresponent acta on
consta el llistat de puntuació final següent i on es proposta al senyor
Sergi Antoner Bou, amb DNI núm. xxxxx990Y, per a la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya 2018:

NÚM. R/E

DNI

COGNOMS, Nom

Puntuació final

E2018003287

xxxxx990Y

Antoner Bou, Sergi

6,5

E2018003261

xxxxx862W

Galiot Fuentes, Manel

6,0

Fonaments de dret:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de personal al servei de les entitats locals.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de Funció Pública.
- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions públiques.
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- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
- Les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció del
Programa de Garantia Juvenil.
- Les bases del procés de selecció.
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Resolució:
Com l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada RESOLC:
Primer. Contractar en pràctiques, a partir del dia 31/10/2018 i
fins el 30/04/2018, al senyor Sergi Antoner Bou, amb DNI núm.
xxxxx990Y, en règim de jornada complerta i d’acord amb les
condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria de la
subvenció del PGJC, per haver obtingut la puntuació més alta en el
procés de selecció.
SEGON. Proposar a l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament
de Peralada la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018.
Procés de selecció d’informador/a turístic/a a l’aspirant esmentat
en el precedent acord.
TERCER. Trametre la present acta a l’alcaldia-presidència de
l’Ajuntament de Peralada, als efectes esmentats en l’acord segon i
als que legalment procedeixi.
Segon. Nomenar al senyor Miquel Brugat Vilanova, treballador de
l’Ajuntament de Peralada, com a tutor per al desenvolupament del
Pla de pràctiques.

2. El Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 493/2018, de 19
d’octubre de 2018 pel qual la Corporació es dona per assabentada
i compareixerà en el recurs contenciós-administratiu número
256/2018 que es tramita davant del Jutjat contenciós administratiu
número 1 de Girona.
Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Proposta
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 492/2018, de
19 d’octubre de 2018, que literalment diu:
«Exp. X2018000420
Recurs contenciós administratiu 256/2018

Tercer. Donar compliment a la resta de condicions fixades a les
bases reguladores i a la convocatòria.

Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona

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

ENCÀRREC DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL I DE LA DEFENSA
JURÍDICA EN UN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

Cinquè. Publicar la contractació al BOP de Girona i a l’e-tauler del
web municipal.

Antecedents de fet.

Sisè. Notificar aquesta resolució al senyor Sergi Antoner Bou.
Setè. Comunicar aquesta resolució al senyor Miquel Brugat Vilanova.
Vuitè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió
que se celebri.
El ple es dona per assabentat.

DECRET DE L’ALCALDIA

1. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 21/2018 de 18 de gener de 2018, i
vistos els informes que consten a l’expedient, es va incoar expedient
(exp. 7/2018) per a la protecció de la legalitat i prendre les mesures
de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat
per les següents obres executades sense la llicència municipal:
Actuació: instal·lació d’un habitatge prefabricat a l’interior de la
parcel·la sense disposar del títol administratiu habilitant
Emplaçament: Carrer Toló, 2 (Urb. Peralada Residencial)

10.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A LA RATIFICACIÓ
DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 492/2018 I 493/2018
DE 19 D’OCTUBRE DE 2018 EN RELACIÓ AMB EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SENYORA
MT.M.P (EXP. NÚM. X2018000420)
Antecedents:
1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 492/2018, de 19 d’octubre de
2018 pel qual es designa a l’advocat Senyor Francisco Muñoz Cameo
la representació legal, així com l’assumpció i la defensa jurídica de
l’Ajuntament de Peralada en el recurs contenciós administratiu núm.
256/2018, interposat per la senyora MT.M.P contra el Decret de data
4/6/2018 que desestima el recurs de reposició interposat contra
el decret de l’alcaldia 171/2018 de 10/04/2018 que va resoldre
desestimar les al·legacions presentades i li ordena la restauració de
la realitat física altera i l’ordre jurídic vulnerat per la instal·lació d’un
habitatge prefabricat a l’interior de la parcel·la al c. Toló nº2 de la
Vila Peralada residencial. També s’ha resolt atorgar la representació
i poders necessaris per la compareixença i defensa de la present
Corporació en el recurs als procuradors.
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Ref. cad.: 1243807EG0814S0001KE
Promotora: MT.M.P
2. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 171/2018 de 10 d’abril de 2018,
i vistos els informes que consten a l’expedient (exp. 7/2018), es
va resoldre desestimar les al·legacions presentades per la senyora
MT.M.P i ordenar-li la restauració de la realitat física alterada (en el
termini d’un mes). La resolució va ser notificada en data 13/04/2018.
3. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 279/2018 de data 4 de juny de
2018, i vistos els informes que consten a l’expedient (exp. 7/2018),
es va resoldre desestimar el recurs de reposició interposat per la
senyora MT.M.P (R/E núm. E2018001433 de data 10/05/2018)
contra el Decret de l’Alcaldia núm. 171/2018 que va resoldre
desestimar les al·legacions presentades i li ordenava la restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat per la
instal·lació d’un habitatge prefabricat a l’interior de la parcel·la
sense disposar del títol administratiu habilitant al carrer Toló, 2 de
la Urb. Peralada Residencial (ref. cad. 1243807EG0814S0001KE),
d’acord amb els fonaments que consten a l’informe jurídic de 21
de maig de 2018 i a l’informe tècnic de data 30 de maig de 2018
transcrits als antecedents núm. 4 i 5 d’aquesta resolució

BUTLLETÍ TARDOR

Fonaments de dret.

Alberto Ramentol Noria

· Art. 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
judicial.

Diputació, 27-37 entlo. 3ª

· Article 21.1 de la Llei 11/99, de 22 d’abril, que modifica la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
· Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

08015 Barcelona
DNI: 37613371E

Argimiro Vázquez Guillén
C/ Galileo, 25 4º A

Resolució.

28015 Madrid

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

DNI: 32317433H

Primer. DESIGNAR a l’advocat Senyor FRANCISCO MUÑOZ
CAMEO la representació legal, així com l’assumpció i la defensa
jurídica de l’AJUNTAMENT DE PERALADA en el recurs contenciós
administratiu núm. 256/2018, interposat per la senyora MT.M.P
contra el Decret de data 4/6/2018 que desestima el recurs
de reposició interposat contra el decret de l’alcaldia 171/2018
de 10/04/2018 que va resoldre desestimar les al·legacions
presentades i li ordena la restauració de la realitat física altera i
l’ordre jurídic vulnerat per la instal·lació d’un habitatge prefabricat a
l’interior de la parcel·la al c. Toló nº2 de la Vila Peralada residencial.
Segon. ATORGAR la representació i poders necessaris per la
compareixença i defensa de la present Corporació en el recurs
anteriorment esmentat i a tots els efectes processals a:

Silvia Vázquez Senin
C/ Galileo, 25 4º A
28015 Madrid
DNI: 01927900V

Tercer. COMUNICAR el present decret al Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Girona i a les persones interessades.»
Segon. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 493/2018, de
19 d’octubre de 2018, que literalment diu:
«Exp. X2018000420

Procuradors:

Recurs contenciós administratiu 256/2018

Enric Rodriguez Domingo

Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona

Sant Llàtzer, 2 entresòl 2ª
17600 FIGUERES

DECRET DE L’ALCALDIA

DNI: 40440445M

ASSABENTAT DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
256/2018

Narcis Juggla Serra
Carrer Nou, 5, 4° 1ª 30, 3r
17600 Figueres
Plaça Marques de Camps n°16 2°A
17001 Girona
DNI: 40.435.538C

Laura Pagés Aguadé
Carretera Barcelona 12-14, 3r 5ª
17002 Girona
DNI: 35067690G

Ignacio de Anzizu Furest
Juan Gris, 10-18, 7A (TORRES CERDA)
08014 BARCELONA

Antecedents de fet.
1. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 21/2018 de 18 de gener de
2018, i vistos els informes que consten a l’expedient, es va incoar
expedient (exp. 7/2018) per a la protecció de la legalitat i prendre
les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic vulnerat per les següents obres executades sense la llicència
municipal:
Actuació: instal·lació d’un habitatge prefabricat a l’interior de la
parcel·la sense disposar del títol administratiu habilitant
Emplaçament: Carrer Toló, 2 (Urb. Peralada Residencial)
Ref. cad.: 1243807EG0814S0001KE
Promotora: MT.M.P
2. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 171/2018 de 10 d’abril de 2018,
i vistos els informes que consten a l’expedient (exp. 7/2018), es
va resoldre desestimar les al·legacions presentades per la senyora
MT.M.P i ordenar-li la restauració de la realitat física alterada
(en el termini d’un mes). La resolució va ser notificada en data
13/04/2018.

DNI: 46242941S
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3. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 279/2018 de data 4 de juny de
2018, i vistos els informes que consten a l’expedient (exp. 7/2018),
es va resoldre desestimar el recurs de reposició interposat per la
senyora MT.M.P (R/E núm. E2018001433 de data 10/05/2018)
contra el Decret de l’Alcaldia núm. 171/2018 que va resoldre
desestimar les al·legacions presentades i li ordenava la restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat per la
instal·lació d’un habitatge prefabricat a l’interior de la parcel·la
sense disposar del títol administratiu habilitant al carrer Toló, 2 de
la Urb. Peralada Residencial (ref. cad. 1243807EG0814S0001KE),
d’acord amb els fonaments que consten a l’informe jurídic de 21
de maig de 2018 i a l’informe tècnic de data 30 de maig de 2018
transcrits als antecedents núm. 4 i 5 d’aquesta resolució.

Resolució.

4. En data 9 d’octubre de 2018 (R/E núm. E2018003238 i
E2018003239), s’han rebut dos escrits del Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Girona en relació amb el recurs contenciós
administratiu núm. 256/2018, interposat per la senyora MT.M.P
contra el Decret de data 4/6/2018 que desestima el recurs
de reposició interposat contra el decret de l’alcaldia 171/2018
de 10/04/2018 que va resoldre desestimar les al·legacions
presentades i li ordena la restauració de la realitat física altera i
l’ordre jurídic vulnerat per la instal·lació d’un habitatge prefabricat a
l’interior de la parcel·la al c. Toló nº2 de la Vila Peralada residencial.

Tercer. Comunicar al jutjat contenciós administratiu 1 de Girona
que el recurs contenciós administratiu núm. 256/2018 va tenir
entrada al registre general de la present Corporació en data 9
d’octubre de 2018 (R/E núm. E2018003238 i E2018003239) i que
no es té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos
administratius en els quals puguin concórrer els supòsits que
preveu l’article 38 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA).

5. En data 19 d’octubre de 2018, per Decret de l’Alcaldia núm.
492/2018 s’ha designat a l’advocat Francisco Muñoz Cameo
la representació legal, així com l’assumpció i la defensa jurídica
de l’AJUNTAMENT DE PERALADA en el recurs contenciós
administratiu núm. 256/2018, interposat per la senyora MT.M.P
contra el Decret de data 4/6/2018 que desestima el recurs
de reposició interposat contra el decret de l’alcaldia 171/2018
de 10/04/2018 que va resoldre desestimar les al·legacions
presentades i li ordena la restauració de la realitat física altera i
l’ordre jurídic vulnerat per la instal·lació d’un habitatge prefabricat a
l’interior de la parcel·la al c. Toló nº2 de la Vila Peralada residencial.
També s’ha resolt atorgar la representació i poders necessaris per
la compareixença i defensa de la present Corporació en el recurs
als procuradors: Enric Rodriguez Domingo, Narcis Juggla Serra,
Laura Pagés Aguadé, Ignacio de Anzizu Furest, Alberto Ramentol
Noria, Argimiro Vázquez Guillén i Silvia Vázquez Senin.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada RESOLC:
Primer. Donar-nos per assabentats de l’esmentat recurs contenciósadministratiu número 256/2018, interposat per la senyora MT.M.P
contra el Decret de data 4/6/2018 que desestima el recurs
de reposició interposat contra el decret de l’alcaldia 171/2018
de 10/04/2018 que va resoldre desestimar les al·legacions
presentades i li ordena la restauració de la realitat física altera i
l’ordre jurídic vulnerat per la instal·lació d’un habitatge prefabricat a
l’interior de la parcel·la al c. Toló nº2 de la Vila Peralada residencial.
Segon. Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu número
256/2018 que es tramita davant del Jutjat contenciós administratiu
número 1 de Girona.

Quart. Comunicar aquesta resolució a l’advocat Francisco Muñoz
Cameo per haver estat designat per a la representació legal, així
com l’assumpció i la defensa jurídica de l’Ajuntament de Peralada
en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2018.

Cinquè. Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària
que se celebri.»

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Fonaments de dret.

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Art. 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.
Article 21.1 de la Llei 11/99, de 22 d’abril, que modifica la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
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11.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

12.- PRECS I PREGUNTES.
Sr. Joan Planas:
“Jo només voldria comentar un parell de coses:
Nombrosos veïns m’han comunicat i ja ho vaig fer saber a la
Lourdes, però també m’agradaria dir-ho aquí al ple, que trobem
que l’ample de calçada de les obres que s’estan fent a l’entrada de
Vilanova venint de Castelló és estret. Es tracta d’una obra que es
fa ara i entenc que es fa per anys. Si ho coparem amb la carretera
de Castelló a Vilanova, és més ample, però en aquesta carretera,
al no haver-hi voreres, els vehicles grans es poden apartar molt a
la vora, sobretot quan es creuen entre ells, fent més fàcil la seva
circulació. No és que hi hagi un trànsit continu de vehicles de grans
dimensions, però potser ara seria el moment de modificar-ho ja
que quan estigui tot fet serà encara més difícil.
També us volia comentar un altre tema que preocupa als veïns de
Vilanova. No sé si ho heu vist però el pas fort presenta, en un parell
de zones, un desgast molt fort. Concretament, si anem de Vilanova
cap a Vilatenim, només d’entrar en aquest, al fer la primera corba
i al fer el següent gir direcció Vilatenim, al terra es poden veure les
pedres del ciment, és a dir, el ciment i la sorra que les envoltava
s’ha desprès. Us ho volia preguntar si ho havíeu vist. En desconec
la solució a nivell tècnic o de garanties, però creiem que a aquest
pas, properament hi haurà un parell de basses”.

Afegeix el Sr. Alcalde que hi ha prevista una plataforma per protegir
el pas dels vianants, i puntualitza la Sra. Carreras que aquesta
plataforma tindrà una llargada de 5 metres. En aquest sentit,
pregunta el sr. Joan Planas si no poden ser coixins berlinesos al
qual la sra. Carreras respon que no es tracta d’un salt sobtat, sinó
d’una plataforma elevada, no d’una esquena d’ase.
Manifesta el sr. Alcalde que el canvi de rasant és un punt perillós
i calia protegir-lo, a més baixant a la banda de Castelló hi ha una
mica més d’espai abans d’haver-hi vegetació.
Manifesta la sra. Carreras que en cas que dues màquines s’hagin
de creuar a dalt hi ha més espai i és més ample.
Finalment, manifesta el sr. Alcalde que una de les recomanacions
del pla de seguretat viària era no fer les vies excessivament amples
per reduir la velocitat, com passa al camí de La Garriga que uneix
el poble i el golf on degut a la seva amplada s’han hagut de posar
coixins berlinesos per evitar una excessiva velocitat”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més
assumptes a tractar, essent les 21.54 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.

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

Respecte al segon punt, la regidora sra. Carreras manifesta que
quan entres al pas fort, les pedres sempre havien sigut vistes i que
s’hi ha posat “porland”. En aquest sentit fa avinent el sr. Joan Planas
que és quan baixes de Vilanova i gires sobre el pavimentat nou.
Pregunta el sr. Alcalde si allà hi ha un desgast, al qual el sr. Joan
Planas diu que li han comentat
Pregunta la sra. Carreras si són les pedres grosses, al qual el sr. Joan
Planas respon que no, que són les petites.
Fan avinent tan el sr. Alcalde com la sra. Carreras que no ho han
observat.
Respecte al punt primer, el sr. Alcalde fa avinent que els veïns no
s’han queixat, tot i que quan es fa una obra, tot es veu estret. Amb
la remodelació la calçada, de vorera a vorera, farà uns 6 metres la
qual cosa hauria d’ésser suficient doncs és una amplada similar a
la carreta actual de Vilanova a Castelló que té un IMD de 4000
vehicles. Per posar un exemple, la C-252 davant de Can Caula, en
el seu tram més estret fa 6,29 metres.
S’ha fet la mida màxima que s’ha pogut. És un camí rural. No
obstant, ho hem traslladat als tècnics i ens han dit que no hi ha
d’haver problema.
Comenta la Sra. Carreras que A la zona del canvi de rasant, el camí
fa una amplada de 7,5 metres i a l’entrada del camí de la mota ja
s’ha enretirat 1 metre cap endins i fa un ample més o menys de
6,70 metres. S’ha replantejat l’obra i s’ha procurat guanyar més
amplada en el un punt més conflictiu.

CASA DE LA VILA
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
8 de novembre de 2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Sr. Enric Serra Planas
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

01/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 23 de gener de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació de
l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns
immobles. (Expdt. X2019000037).

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

2.- Proposta d’acord per a l’alienació de les parcel·les
núms. 55, 56 i 57 de la urbanització Peralada Residencial,
integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge (Expdt.
X2018000391).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

3.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Peralada d’adhesió
al contracte derivat núm. 2018.03-d1 de l’acord marc de
subministrament de paper amb destinació als ens locals de
Catalunya (exp. 2018.03) adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa Lyreco España, sa. (Expdt.
núm. X2019000058)

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. (EXPDT.
X2019000037)

4.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Peralada per a la prestació del servei de centre de dia per a
gent gran dependent “centre de dia de Peralada” a Peralada.
(Expdt. núm. X2018000430).

Antecedents de fet:

5.- Proposta d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà d’encàrrec gestió per a la licitació de la
contractació conjunta del delegat de protecció de dades i
l’assistència tècnica (Expdt. núm. x2019000041).

Fonaments de dret:

1.- Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles, pel qual es modifica
el tipus de gravamen per a determinats béns.
2.- Informe de secretaria-intervenció, favorable.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL)
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant LRBRL).
- Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles de
l’Ajuntament de Peralada (en endavant OF de l’IBI).
- Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s’adopten
determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE núm.
314 de 29 de desembre de 2018).
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Resolució:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles,
article 9.2, quedant el seu redactat de la següent forma:
“ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA I ELS TIPUS
IMPOSITIUS
...
2. . El tipus de gravamen serà el 0,515 % quan es tracti de béns
urbans.
....”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se
el text íntegre de la modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona i
notificar els presents acords a XALOC.
“Exposa la regidora sra. Carreras que vist que s’ha publicat en el
BOE el Decret pel qual el Govern de l’Estat aprova els coeficients
d’actualització de valors cadastrals per aquest 2019 que en el cas
de Peralada és del 1,05 i per evitar que es produeixi un increment
en el rebut de l’IBI dels contribuents d’aquest import es modifica el
tipus de gravamen de l’Ordenança Fiscal Municipal, disminuint-lo
del 0,54 al 0,515”.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

SEGON.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’ALIENACIÓ DE LES
PARCEL·LES NÚMS. 55, 56 I 57 DE LA URBANITZACIÓ
PERALADA RESIDENCIAL, INTEGRANTS DEL PATRIMONI
MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE (EXPDT. X2018000391)
Antecedents de fet:
1.- En data 16 de gener de 2017 va ser emesa valoració tècnica de
les parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 per part dels Serveis Tècnics;
i en data 21 de setembre de 2018 la Secretària-interventora
va emetre el seu informe referent al procediment a seguir i a la
legislació aplicable.
2.- Per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de
data 27 de setembre de 2018 s’acordà iniciar l’expedient per
l’alienació dels béns immobles, integrants del patrimoni municipal
de sòl i habitatge, situats a les parcel·les núms. 55, 56 i 57 de la
Urbanització Peralada Residencial del terme municipal de Peralada,
motivant la seva necessitat i idoneïtat.
3.- En data 16 d’octubre de 2018 (RS núm. S2018001564) es
sol·licità l’emissió d’informe previ d’acord amb l’establert a l’article
209.d) 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.
4.- Vist l’informe favorable emès per la Generalitat de Catalunya,
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, Direcció General d’Administració Local, en data 2 de
gener de 2019 i RE núm. E2019000004).
5.- Vist que en data 17 de gener de 2019 s’han redactat i incorporat
a l’ expedient el Plec de Condicions que ha de regir l’alienació.

Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’ aprova el Text
refós de la Llei d’ urbanisme.
• Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel que s’ aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals.
• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’ aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
• Llei de Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de
desenvolupament.
• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’alienació, mitjançant concurs públic, de les parcel·les núms. 55,
56 i 57 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal
de Peralada.

Resolució:
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei
de Contractes del Sector Públic, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’alienació dels següents béns immobles que es
descriuen a continuació, que integren el patrimoni municipal de sòl
i d’habitatge, mitjançant concurs:

CASA DE LA VILA
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“Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal
de Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, vuitanta-un
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la trenta-u del Pla
Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-nou. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”

Vots a favor:

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Referència cadastral: 1344812EG0814S0001PE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-sis, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Rosselló número u, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-un metres, setanta-dos
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant cinquanta-cinc, Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-set; Est, amb
carrer Rosselló i Oest, amb parcel·les resultants cinquanta-nou i
cinquanta-vuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 99 finca registral 3.288.
Referència cadastral: 1344813EG0814S0001LE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-set, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Camí de la Garriga, número vint-i-un, del
terme municipal de Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-set
metres, quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb
parcel·la resultant cinquanta-sis; Sud, amb carrer Camí de la Garriga; Est, amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-vuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona
X600. Edificació aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 102 finca registral 3.289.
Referència cadastral: 1344814EG0814S0001TE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir l’ alienació.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini
de quinze dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació del present anunci puguin presentar les ofertes que
estimin pertinents. Si l’últim dia fos dissabte o festiu, s’entendrà
prorrogat el termini al dia hàbil següent.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

TERCER.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT NÚM 2018.03-D1
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.03)
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA LYRECO ESPAÑA, SA. (EXPDT. NÚM.
X2019000058)
Antecedents de fet:
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió
celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, va acordar adjudicar l’Acord
marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades
següents: CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.
2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l’Acord marc, amb
les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, LYRECO ESPAÑA S.A i SET
PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data
15 de novembre, es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars per a l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc
de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 2018.03.D1)
4.- En data 29 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL,
prèvia tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament
de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1)
a l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent
contracte, en data 9 de gener de 2019, i essent, en conseqüència
plenament executiu.

“Manifesta el sr. Alcalde que ara toca posar a la venda les parcel·les,
atès que ja se n’havia parlat al setembre. La destinació del producte
obtingut de la venda serà la urbanització de diversos carrers del
nucli antic de Peralada”.
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5.- Que L’Ajuntament de Peralada està adherit al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Quart.- COMUNICAR aquest acord a l’ACM i al departament corresponent.

Fonaments de dret:

“Manifesta la regidora sra. Maria José Romero que es tracta d’aprovar la contractació de la compra de paper a través de l’ACM”.

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió
a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

Vots a favor:

• Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords
marc,

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del subministrament de paper
amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil
de contractant de l’entitat.
• Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació
a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat,
aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de
novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
• Pressupost vigent de la corporació.

Resolució:
Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT
DE PERALADA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE
DIA PER A GENT GRAN DEPENDENT “CENTRE DE DIA DE PERALADA” A PERALADA. (EXPEDIENT NÚM. X2018000430)
Antecedents:

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Peralada, al contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament
de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.03), regit pels plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva,
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de
juny i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats
en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018
de data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data
de formalització del present contracte. Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos addicionals,
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit
mesos com a màxim. L’adhesió a aquest acord permet la realització
d’encàrrecs directes d’acord amb el contracte basat.

1.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 503, de 26 d’octubre de
2018 pel qual es resolgué sol·licitar la signatura del conveni de
col·laboració interadministratiu per a la prestació del servei del
Centre de dia.

Segon.- Aprovar la contractació de paper d’impressió i la corresponent autorització de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 920 222 000 “Material d’oficina administració general” del
Pressupost vigent de la Corporació.

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

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la mercantil Lyreco España SA,
amb NIF A79206223, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de paper, tot donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

CASA DE LA VILA

2.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 515/2018 de 31 d’octubre
de 2018, d’esmena d’error.
3.- Esborrany del conveni de col·laboració interadministratiu entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de
Peralada” a Peralada.
4.- Informe de secretaria-intervenció, de data 17 de gener de 2019.

Fonaments de dret:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.
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• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.
• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
• Pressupost municipal per a l’exercici 2019.

Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, per a la prestació
del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de
dia de Peralada” a Peralada, per a la prestació del servei de 10 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents al “Centre
de dia de Peralada”.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
al departament corresponent.
Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.
Quart.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Cinquè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat
del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
“Manifesta la regidora sra. Mònica Lladó que es tracta de la renovació del conveni per a la prestació de places concertades al centre
de dia de Peralada, el qual obrirà properament”.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ D’ENCÀRREC GESTIÓ
PER A LA LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
(EXP. NÚM. X2019000041)
Antecedents
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel
qual es deroga la directiva 95/46/CE, en vigor des del 25 de maig de
2018, incorpora la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD)
tipificant en aquells casos en què és obligat disposar-ne d’un.
Aquesta nova figura de protecció de dades ve regulada en l’article
37 del RGPD. Així doncs, el DPD ha de ser un professional designat atenent les seves qualitats professionals, destacant els seus
coneixements especialitzats en Dret, principalment en matèria de
protecció de dades.
A més, la figura del DPD pot ostentar-la qualsevol responsable o
encarregat de tractament i pot ser:
- Intern: dins de la mateixa organització.
- Extern: aliè a l’organització, sempre que mantingui una relació
contractual de serveis amb l’organització. A més, es permet que
pugui ser nomenat un sol DPD per a diferents ajuntaments.
D’acord amb l’article 37.1 del RGPD, tota activitat portada a terme
per una autoritat o organisme públic està obligada a designar un
Delegat de Protecció de Dades. Així doncs, tota Administració pública local ha de disposar-ne d’un des del 25 de maig de 2018, data
d’entrada en vigor del RGPD. Aquest ha de desenvolupar les seves
tasques i funcions amb total independència.
La funció principal del Delegat de Protecció de Dades és sens dubte garantir
que l’Administració Pública compleixi amb la normativa de protecció de dades. No obstant això, ha de complir altres funcions de control:
- Informar i assessorar el responsable o l’encarregat del tractament
i als empleats que s’ocupin del tractament de les obligacions que
els incumbeixen en virtut del Reglament. I d’altres disposicions de
protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
- Supervisar el compliment del que disposa el Reglament, d’altres
disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. A més, de les polítiques del responsable o de l’encarregat del
tractament en matèria de protecció de dades personals.

Vots a favor:

- Vigilar l’assignació de responsabilitats.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

- Controlar la conscienciació i formació del personal que participa
en les operacions de tractament.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

- Supervisar les auditories corresponents.
- Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
- Supervisar la seva aplicació de conformitat amb l’article 35 del Reglament.
- Cooperar amb l’autoritat de control.
- Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36.
- Realitzar consultes a l’autoritat de control, si s’escau, sobre qualsevol altre assumpte.
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En data 7 de gener de 2019 (R/E núm. E2019000048), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha comunicat que dona la possibilitat als ajuntaments de la comarca d’encarregar la licitació de
la contractació del servei de DPD + assistència tècnica al DPD, o
assistència tècnica al DPD a través de la licitació conjunta esporàdica amb d’altres ajuntaments. Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les
característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució
del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i formalitzar el conveni de l’annex 1.

Segon. Les condicions que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor del Consell Comarcal són els que consten al conveni tipus transcrit
a l’annex 1.

L’Ajuntament de Peralada està interessat en utilitzar els serveis que
ofereix el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la contractació conjunta esporàdica del servei de de Delegat de protecció de dades (DPD) +
assistència tècnica al DPD.

Cinquè. Facultar l’alcalde/essa per formalitzar els documents que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura
del conveni.

La quantia prevista a assumir per part de l’Ajuntament per al servei
de de Delegat de protecció de dades (DPD) + assistència tècnica al
DPD és de 2.100,00 euros anuals, sense IVA, el que fa un total de
2.541,00 euros anuals IVA inclòs.
En data 17 de gener de 2019 s’emeten els informes jurídic i d’intervenció.
Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és
l’encàrrec de gestió, previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura
d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
L’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques és
el Ple.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD.
Primer. Encarregar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la licitació de
la contractació conjunta esporàdica del servei Delegat de protecció de
dades (DPD) + assistència tècnica al DPD.
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Tercer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal que
s’adjunta com annex 1 al present acord.
Quart. El Consell gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per
a l’objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres ajuntaments, en la
mesura que aquesta agrupació sigui possible.

Sisè. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Setè. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 del ROAS.
Vuitè. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Novè. Informar el Registre de Convenis de la Generalitat el conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta de delegar en el CCAE la licitació
de la contractació i l’assistència tècnica corresponent del delegat de protecció de dades personals, atès que el nostre personal no ho pot assumir.
Continua manifestant el sr. Alcalde que el cost ve proposat pel CCAE en
funció del tram d’habitants de cada població i que la delegació al CCAE
era la sortida més lògica i raonable”.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 20.54 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
7 de març de 2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

Sra. Mònica Lladó Descamps
Sr. Enric Serra Planas
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

02/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 7 de març de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost
municipal, exercici 2018. (Expdt. 2019000104).
2.- Proposta d’aprovació de la 3a.Modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant expedient de Suplement
de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent líquid
de tresoreria general (Expdt. X2019000176).
3.- Proposta d’aprovació de les bases del premi de recerca
“Ramon Muntaner” (Expdt. 2019000144).
4.- Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a
la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació
econòmica desafavorida, any 2019. (Expdt. 2019000134).
5.- Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la
concessió de subvencions a les entitats del municipi, exercici
2019. (Expdt.2019000130).
6.- Proposta d’aprovació d’adhesió al contracte derivat
número 2016.03 de l’acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals
de Catalunya. (Expdt.2019000126).
7.- Proposta d’aprovació de la 5a modificació puntual del Text
Refós del POUM de Peralada en l’àmbit del PMU c/Rossend
Palmada. (Expdt. 2019000080).

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2018. (EXPDT.
2019000104).
Antecedents de fet.
1. Finalitzat l’exercici 2018, cal realitzar la liquidació del pressupost i
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018.
3. Informe de la Secretària – Interventora.
4. Decret de l’Alcaldia 2019DECR2019000089, de 24 de febrer, pel
que s’aprova la liquidació del pressupost municipal de 2018.

Fonaments de dret.
• Arts. 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
• Arts. 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals: contingut i aprovació, crèdits i les seves modificacions, execució i liquidació i normes
específiques per a Organismes Autònoms i Societats mercantils.
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada informo al
Ple del següent ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple del Decret de l’Alcaldia
2019DECR2019000089, de 24 de febrer, pel que s’aprova la liquidació del pressupost municipal de 2018, que literalment diu:

ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’obté, a 31
desembre de 2018, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA Exp. Núm. X2019000104

1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

3.535.134,94

Modificacions de despeses

866.571,56

Pressupost definitiu de despeses

4.401.706,50

Despeses autoritzades

4.076.109,07

Despeses compromeses

4.069.541,60

Obligacions reconegudes

3.763.024,83

Operacions de corrent

2.880.988,34

Operacions de capital

882.036,49

Pagaments ordenats

3.635.658,87

Pagaments realitzats

3.635.658,87

Reintegrament de pagaments

23.639,57

Pagaments líquids

3.612.019,30

Obligacions pendents de pagament

151.005,53

Pagaments ordenats pendents pagar

151.005,53

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pdts pagament inici exercici

107.639,67

Rectificació saldo inicial obligacions

0,00

Prescripció obligacions

0,00

Pagaments realitzats

107.639,67

Obligacions reconeg. pdts pagament final exercici

0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 151.005,53 €
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

3.535.134,94

Modificacions de despeses

866.571,56

Pressupost definitiu de despeses

4.401.706,50

Despeses autoritzades

4.076.109,07

Despeses compromeses

4.069.541,60

Obligacions reconegudes

3.763.024,83

Operacions de corrent

2.880.988,34

Operacions de capital

882.036,49

Pagaments ordenats

3.635.658,87

Pagaments realitzats

3.635.658,87

Reintegrament de pagaments

23.639,57

Pagaments líquids

3.612.019,30

Obligacions pendents de pagament

151.005,53

Pagaments ordenats pendents pagar

151.005,53
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2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament inici exercici

970.098,43

Rectificació a la baixa saldos inicials

1.100,00

Drets anul·lats

21.620,94

Drets cancel·lats

26.367,34

Drets recaptats

245.450,07

Drets pendents de cobrament final exercici

676.660,08

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.008.261,21 €
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)

34.849,91 €

1.4. Romanents de crèdit:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a VV / 3.178.159,57 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV / 2.880.988,34 €
--(a) Operacions correntsV / 297.171,23 €

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VIV / 242.704,07 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VIV / -841.706,61
€
--(b) Operacions de capitaV / -599.002,54 €

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)
-301.831,31 €

Els romanents de crèdit totals són de 638.681,67 €, el detall dels
quals és el següent:
- Susceptibles d’incorporació: 506.011,92 euros.
- No incorporables: 132.669,75 euros

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els
crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no
estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici
següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats
en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIIIV / 0,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIIIV / 0,00 €
--2. ACTIUS FINANCERS - 0,00 €

- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets
afectats
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran
d’incorporar-se de forma obligatòria mitjançant modificació pressupostària per incorporació de romanents de crèdit.

+ Drets reconeguts nets. Capítol IXV / 0,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IXV / -40.329,88 €
--3. PASSIUS FINANCERSV / -40.329,88 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICIV / -342.161,19 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançamentV / 112.793,54 €
+ Desviacions negatives de finançamentV / 59.991,57 €
+ Despeses finanç. Romanent Tresoreria desp. Generals
429.813,07 €
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.5. Romanent de tresoreria:

FONAMENTS DE DRET

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les
seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ Deutor pendents de cobrament
Al final de l’exercici / 1.066.530,60 €
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent / 331.601,13 €
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats / 676.660,08 €

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
i la recaptació neta.

D’altres operacions no pressupostàries / 58.269,39 €

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:

- Creditors pendents de pagament

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre

Al final de l’exercici / 487.624,69 €

• El resultat pressupostari de l’exercici

De pressupostos de despeses. Exercici corrent / 151.005,53 €

• Els romanents de crèdit

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats / 0,00 €

• El romanent de tresoreria

D’altres operacions no pressupostàries / 336.619,16 €

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat
en els termes previstos a la LGEP.

+ Fons líquids Tresoreria finals exercici / 1.311.176,64 €

+ PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ. / - 1.130,00 €
- Cobraments realitzats pdts d’aplicació definitiva / 1.130,00 €
+ Pagaments realitzats pdts d’aplicació definitiva / 0,00 €

= Romanent de Tresoreria Total / 1.888.952,55 €

- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES
/ 87.915,30 €
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT / 622.631,15 €
--ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1.178.406,10 €

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la
situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals.
5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD
500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.

Per tant, RESOLC:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018,
que en termes consolidats figura a la part d’antecedents i que
s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació
preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de
hisendes locals.
Segon.- INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.888.952,55 €, el
qual està composat per 87.915,30 € de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import
de les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament afectat i de 622.631,15
€ de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA d’
1.178.406,10 €, és romanent de tresoreria per a despeses generals.

Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació
Provincial d’Hisenda.”
“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa un resum de les principals magnituds pel què fa a la liquidació del pressupost municipal
de l’exercici 2018:

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar
que s’ha obtingut un Romanent de Tresoreria POSITIU
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PRESSUPOST DE DESPESES:
Respecte del pressupost de despeses d’un total dels 4.401.706,50
€ de despeses definitives s’han reconegut 3.763.024,83 € la qual
cosa representa una execució del 85,49 %.
Del total de les obligacions reconegudes el 76,56 % són en operacions de corrent i el 23,44 % restant en operacions de capital.
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Pel que fa al pressupost d’ingressos definitiu de 4.401.706,50 €
es reconeixen uns drets de 3.420.863,64 € que representa una
execució del 77,72 % dels quals un 92,91 % d’aquests drets són
d’operacions corrents i 7,09 % en operacions de capital.
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
El resultat pressupostari de l’exercici un cop efectuats els ajustaments per desviacions positives i negatives de finançament, és de
34.849,91 €
ROMANENT DE CRÈDIT:
Els crèdits no consumits a l’exercici són de 638.681,67 € dels quals
506.011,92 € són susceptibles d’incorporació en propers exercicis
i 132.669,75 no incorporables.

Dit d’una altra manera, l’estalvi que es va general al 2017 s’ha aplicat en part a aquest exercici 2018.
• Tampoc s’ha donat compliment a la restricció pressupostària
imposada per l’Estat de no superar un determinat SOSTRE DE
DESPESA. La taxa de referència d’augment de la despesa respecte
del 2017 era del 2,4 % essent el límit pel 2018 de 2.831.390,62
€, essent la despesa final de 3.353.763,78 €. El motiu d’aquest
incompliment també seria el que ja s’ha exposat per l’estabilitat
pressupostària, és a dir, les inversions que inicialment estaven
pressupostades al 2017, però que per diferents motius s’han endarrerit, incorporant la despesa en el 2018.
• I finalment el NIVELL D’ENDEUTAMENT de l’ajuntament és del
0,67 % amb un capital viu a 31/12/2018 de 19.982,74 € i per tant
molt inferior als màxims permesos del 75 % o del 110 % amb autorització.
• I el Període Mig de Pagament a proveïdors està dins el termini legal, i el PMP corresponent al quart trimestre ha estat de 5,52 dies.
Malgrat haver incomplert dos dels paràmetres fixats per l’Estat
a les corporacions Locals, considerem que l’estat de les finances
municipals es bo, i que aquest incompliment té la seva justificació
en els motius ja exposats”.

ROMANENT DE TRESORERIA:
El romanent de tresoreria, és a dir, aquells fons líquids que hagués
tingut l’ajuntament a 31/12/2018 si hagués cobrat tot el que se li
deu i hagués pagat tot el que deu seria de 1.178.406,10 €.
D’acord amb el que reflecteix l’informe d’intervenció, es tanca un
exercici pressupostari on:
• No es dona l’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA a l’exercici 2018
donat que malgrat que el resultat pressupostari ajustat és positiu de 34.849,91 €, es donen unes necessitats de finançament
-364.852,40 €. Cal dir però que l’estalvi brut (ingressos corrents
– despeses corrents) ha estat positiu de 297.171,23 €.
Es vol recordar que al 2017 el resultat pressupostari ajustat va ser
de 880.743,86 €, un superàvit de 822.418,34 € i un estalvi brut
de 827.718,20 €. Aquest resultats es donaven bàsicament per no
haver pogut adjudicar abans de la finalització de l’any 2017 determinades inversions com l’accés sud de Vilanova, Sotamuralla i la
impossibilitat de certificar l’obra del carrer del Carme per haver-se
endarrerit el seu inici. Aquestes estalvi que es genera al 2017 és el
que per mitjà del Romanent líquid de Tresoreria s’utilitza al 2018.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 3A.MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA GENERAL
(EXPDT. X2019000176).
Vist que, d’una banda, hi ha aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses que la seva consignació inicial és insuficient,
per la qual cosa s’ha de Suplementar el crèdit inicial.
Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el Pressupost de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la
qual cosa s’ha de crear l’aplicació pressupostària,
Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent,
El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

1532

21000

CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES VILANOVA

20,000,00

16.084,40

36.084,40

1

342

21204

CONSERVACIÓ CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

0,00

41.297,81

41.297,81

1

231

25000

CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS

23.000,00

4.476,02

27.476,02

1

342

21201

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL

25.000,00

22.955,61

47.955,61

1

133

60000

PROJECTE SOTA MURALLA

80135,54

15.000,00

95.135,54

1

150

62103

COMPRA TERRENYS

16.000,00

100,00

16.100,00

99.913,84
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

641001

ADQUISICIÓ PROGRAMAES INFORMÀTICS

0,00

15.851,00

15.851,00

1

1532

619007

PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME

0,00

16.510,38

16.510,38

32.361,38

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

132.275,22

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general. Detall del corresponent finançament:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

205.417,77

132.275,22

337.692,99

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

132.275,22

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 4 de març de 2019

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Fonaments jurídics:

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per
a l’exercici 2019.

- 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).

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit i
Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria
general número 3/2019 (Exp. X2019000176) del pressupost de
despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

1532

21000

CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES VILANOVA

20,000,00

16.084,40

36.084,40

1

342

21204

CONSERVACIÓ CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

0,00

41.297,81

41.297,81

1

231

25000

CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS

23.000,00

4.476,02

27.476,02

1

342

21201

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL

25.000,00

22.955,61

47.955,61

1

133

60000

PROJECTE SOTA MURALLA

80135,54

15.000,00

95.135,54

1

150

62103

COMPRA TERRENYS

16.000,00

100,00

16.100,00

99.913,84
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

641001

ADQUISICIÓ PROGRAMAES INFORMÀTICS

0,00

15.851,00

15.851,00

1

1532

619007

PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME

0,00

16.510,38

16.510,38

32.361,38

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		
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Detall del corresponent finançament:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

205.417,77

132.275,22

337.692,99

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

132.275,22

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions, si no es
presentessin reclamacions i/o al·legacions s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 177 del TRLHL.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació.
“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa que les partides de suplement de crèdit són pel què fa a vies urbanes a Vilanova per refer el
mur de contenció que separa la zona dels horts amb el passeig de dalt
que llinda amb la zona de jocs infantils, que s’estava esllavissant degut a les darreres pluges entre d’altres causes; per la conservació del
camp de futbol es tracten de les obres complementàries del camp de
gespa artificial; també es suplementa la partida de Consell Comarcal
Serveis Socials per tal de poder fer front a l’augment de despesa que
li correspon assumir a Peralada en funció de la seva ràtio d’habitants;
Pel què fa a la piscina municipal es tracten de determinades despeses
per millorar l’accessibilitat de la piscina gran amb la construcció d’una
escala romana en un xamfrà, així com la substitució del sistema de
cloració a la piscina petita per un de sal i un sistema de seguretat
anti-atrapament; suplementar el projecte Sotamuralla per les despeses addicionals per la substitució de les canonades d’aigua i vàlvules
en determinats encreuaments aprofitant l’obertura de rases; suplementar la compra de terrenys amb la valoració indicada per la Junta
d’Expropiació.
I pel què fa als crèdits extraordinaris els programes informàtics, vista
la necessitat d’incorporar diferent software que ajudaran en la millora
de la gestió municipal; i la pavimentació del carrer del Carme per l’import encara pendent de certificar i per la construcció d’un col.lector
d’aigües residuals que inicialment no estava previst al projecte”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL PREMI DE
RECERCA “RAMON MUNTANER” (EXPDT. 2019000144).
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 educatius de les comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà,
Cerdanya, Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i Ripollès).
Existeix a l’aplicació pressupostària 2.330.48007 consignació per
import de 1.000,00 euros, suficient per a cobrir les necessitats
econòmiques derivades de la convocatòria de l’esmentat premi.
En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases del IV premi de recerca “Ramon Muntaner”, el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de mil euros (1.000,00 €) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
2 330 48007 /IV Premi de recerca “Ramon Muntaner”
1.000,00 €
Tercer.- El termini màxim per presentar els treballs és el 29 de juny
de 2019 fins les 15h.
Quart-. Publicar les bases al BOP, al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web del municipi.
“Exposa la regidora sra. Rosa Cortada que no existeixen canvis en
relació a les bases aprovades per a l’edició anterior”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES
FAMÍLIES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ ECONÒMICA
DESAFAVORIDA, ANY 2019. (EXPDT. 2019000134).

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A LES ENTITATS DEL MUNICIPI, EXERCICI 2019.
(EXPDT.2019000130).

Vistes les bases per a la regulació de l’atorgament d’ajuts d’urgència social, les quals tenen per finalitat atendre determinades
situacions de necessitat en què es troben les persones i/o famílies
de Peralada i Vilanova de la Muga que no disposen de recursos
econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Existeix a l’aplicació pressupostària 1.231.48001 Ajuts extraordinaris a famílies i entitats sense ànim de lucre consignació per import de 5.000 euros, suficient per a cobrir les necessitats econòmiques derivades de la convocatòria de concessió d’ajuts a les
famílies que es troben en situació econòmica desafavorida.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la
convocatòria s’ajusta a allò previst a la normativa vigent aplicable.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés de concessió d’ajuts, i de conformitat amb allò
previst a la normativa vigent aplicable, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut
d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable. En virtut
de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts
a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida
de Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2019, el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient i la convocatòria
d’aquestes subvencions, el contingut de la qual consta incorporat
a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de cinc mil euros (5.000,00 €) amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries següents:
1 / 231 / 48001
AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE / 5.000,00
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria.
“Exposa la regidora sra. Maria José Romero que no existeixen canvis en relació a les bases aprovades per a l’any 2018”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Peralada (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança s’estableix que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Corporació vol fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat activitats i/o projectes culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica
de Peralada.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes
actuacions d’acord amb el pressupost per l’exercici 2019 és de
10.000,00€ i aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
1 / 327 / 48005
Subv. Entitats activitats culturals / 4.285,00 €
1/340/48006
Subv. Entitats activitats esportives / 5.715,00 €
Vist que l’Ordenança estableix que conjuntament o prèviament a
la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar
les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas es procedeix a l’aprovació conjunta de les
Bases Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la
convocatòria s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS,
així com a allò previst a l’Ordenança general de subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de
regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als
articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria,
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.
En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions
de la Vila de Peralada que tinguin com a objectiu projectes i/o activitats culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció
econòmica de la Vila de Peralada per a l’exercici 2019, el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient.

Abstencions: Cap

CASA DE LA VILA
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Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un
import màxim de 10.000,00 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de deu mil euros (10.00,00€) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
1 / 327 / 48005
Subv. Entitats activitats culturals / 4.285,00 €
1 / 340 / 48006
Subv. Entitats activitats esportives / 5.715,00 €
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament Peralada i l’article 124.2 del ROAS.
“Exposa la regidora sra. Rosa Cortada que es tracta de les mateixes
bases aprovades cada any”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE
DERIVAT NÚMERO 2016.03 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’APARELLS DESFIBRIL·LADORS (DEA),
I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I FORMACIÓ
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.
(EXPDT.2019000126).
Antecedents de fet:
1.- Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL),
per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 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 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc
de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis
associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades
d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
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1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5

2.- Vist que en data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre
el CCDL i les diferents entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells desfibril·ladors
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
3.- Vista la necessitat de l’Ajuntament de Peralada d’adquirir un
desfibril·lador per instal·lar al pavelló municipal de Peralada.
4.- Vist que l’Ajuntament de Peralada està adherit al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament
Local.
Fonaments de dret:
• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió
a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
• Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords
marc,
• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del subministrament d’aparells
desfribril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la
Resolució de Presidència en data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil del contractant de l’entitat.
• Pressupost vigent de la corporació.
Resolució:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada a l’Acord
marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), per un termini de 2
anys.
Segon.- Aprovar la contractació d’1 aparell desfibril·lador (DEA),
i els serveis associats de manteniment i formació, per import de
2.369€ mes IVA, amb l’entitat adjudicatària CREU ROJA, següents:
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-. 1 Desfibril·lador Philips Heart Stard M5066A amb connexió amb
la central de SEM mitjançant sistema de comunicació targeta SIM
VODAFONE.

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.

-. 1 Vitrinas OUTdoor Philips HeartStart amb acompliment de la
normativa IP65.

3. En data 13/02/2019 els Serveis Tècnics municipals han emès informe tècnic de caràcter favorable en relació al projecte presentat.

-. 2 anys de manteniment de l’equip, excepte els recanvis per l’ús
de l’aparell.

4. En data 11/02/2019 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental emet informe corresponent.

-. 1 curs per a un màxim de 8 persones.

5. En data 13/02/2019 els serveis tècnics municipals emeten informe, 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.

Tercer.- Aprovar la contractació d’1 desfibril·lador (DEA) i la corresponent autorització de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 920 62907 “Altre material inventariable” del Pressupost
vigent de la Corporació.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat CREU ROJA amb NIF
Q2866001G, com a empresa adjudicatària del contracte derivat
de l’Acord marc de subministrament de d’aparells desfibril·ladors
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a l’ACM i al departament corresponent.
“Exposa el regidor sr. Joan Cros que es tracta de l’adquisició d’un
desfibril.lador a través de l’ACM a la Creu Roja en tant que és el
més econòmic.
Manifesta el sr. Alcalde que el desfibril·lador es col·locarà al pavelló
municipal.
Pregunta el sr. Joan Planas qui farà el curs, al qual el sr. Alcalde respon que el conserge del pavelló, els treballadors de la brigada i els
treballadors que freqüenten el pavelló, a determinar”.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 5A MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE PERALADA EN L’ÀMBIT DEL
PMU C/ROSSEND PALMADA. (EXPDT. 2019000080).
Antecedents:
1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el Text Refós
del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per tal d’ordenar el sector 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.
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6. En data 1 de març 2019 s’emet informe jurídic.

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 inicialment la Modificació puntual núm. 5 del
POUM de Peralada anomenada Modificació Puntual número 5
del POUM de Peralada en l’àmbit del PMU c/Rossend Palmada i
redactada en data febrer de 2019 per l’arquitecte Lluís Gratacós i
Soler juntament amb la col·laboració de Fc. Xavier Clotas Torrent.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes,
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
núm. 5 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, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes:
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- Departament de Cultura, per si la modificació afecta indrets d’interès arqueològic.
- Departament d’agricultura atès que la modificació afecta un àmbit
de sòl no urbanitzable (Rural de protecció agrícola herbaci RA-B)
- Servei de carreteres de la Generalitat atès que la modificació es
troba dins la zona d’influència de la carretera GIP-6042
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.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori que són objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin
modificació del règim urbanístic vigent a excepció de les obres que
facin referencia al manteniment i conservació de les obres i instal·lacions. En atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme i atès que es modifica el règim urbanístic del sòl
al incorporar dins del PMU un àmbit de terreny classificat com a sòl
no urbanitzable, la durada de la suspensió s’ajustarà al previst per
l’article 74 del D1/2010 i serà d’un any prorrogable en 1 any més.
Dites àrees afectades son les que consten senyalades en la planimetria del sector que es fa constar:

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

Vots a favor:

“Exposa les Alcalde-President que es tracta de mantenir el mateix
criteri de l’actual PMU però separant-lo en dos àmbits per que de
facilitar el desplegament del mateix. Donat que les dues propietats que en formen part tenen activitats molt diferenciades, això
ha comportat que el desenvolupament sigui inviable a la pràctica.
La modificació que es proposa, la qual s’ha consultat amb els dos
propietaris, suposa dividir-lo en dos àmbits un per cadascun del
propietaris. Els aprofitaments urbanístics , cessions i espais pràcticament no varien, la qual cosa suposa mantenir el PMU Rosend
Palmada dins dels paràmetres que es van definir en el seu dia i que
van ésser aprovats pels organismes competents.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

El sr. Joan Planas pregunta si els propietaris en són coneixedors i
conformes, al qual la regidora sra. Carreras exposa que es va fer
una reunió i no ens consta el contrari.

Abstencions: Cap

Finalment, manifesta el sr. Alcalde que l’Ajuntament s’ha fet seva
una demanda dels veïns de voler desenvolupar el sector”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.15 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

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

68

BUTLLETÍ TARDOR

CASA DE LA VILA

69

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 d’abril de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Cap

03/2019
Caràcter: Ordinari
Data:1 d’abril de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la convocatòria.
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 27 de
desembre de 2018. (Expdt. X2018000528)
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data
23 de gener de 2019 . (Expdt. X2019000061)
4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 7
de març de 2019. (Expdt. X2019000183)
5.- Designació dels membres de les meses electorals
de les eleccions generals de 28 d’abril de 2019. (Expdt.
X2019000205).
6.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats.
Assabentats.
7.- Informes de les regidories.
8.- Proposta de modificació de la delegació a la
Diputació de Girona de diverses facultats de gestió,
recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de
dret públic locals. (Expdt. X2019000231)
9.- Proposta de sol·licitud de pròrroga del conveni de
col·laboració interadministrativa entre el departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació
del servei de centre de dia per a agent gran dependent
“Centre de dia de Peralada” a Peralada. (Expdt.
X2018000430)

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

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.
L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha
canviat de data per la coincidència amb la designació dels membres de
les meses electorals de les eleccions generals de 28 d’abril de 2019.
Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat dels membres
legals de la Corporació s’aprova la ratificació de la convocatòria.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27 DE DESEMBRE
DE 2018. (EXPDT. X2018000528)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la
convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 110.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:

10.- Assumptes urgents.
11.- Precs i preguntes.
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Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 7 DE MARÇ DE 2019. (EXPDT. X2019000183)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Sra. Rosa Cortada Sanchez
Vots a favor:
Vots en contra: Cap

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Abstencions:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 23 DE GENER DE 2019 . (EXPDT. X2019000061)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez

Vots en contra: Cap

Abstencions:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

5.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
DE LES ELECCIONS GENERALS DE 28 D’ABRIL DE 2019. (EXPDT.
X2019000205).

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

Antecedents de fet.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Eleccions generals convocades per al dia 28 d’abril de 2019 per
Reial Decret 129/2019, de 4 de març de dissolució del Congrés dels
Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Informe de secretaria-intervenció.

Sra. Rosa Cortada Sanchez

Fonaments de dret.

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

• Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Vots en contra: Cap

Abstencions:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
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• 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.
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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 28 d’abril 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.
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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 28
d’abril 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.

Assumpte

Data

Número

Expedient

DEC VACANCES DEL TREBALLADOR JM

28/12/2018

2018DECR000626

9999-000155-2018

DEC ASSUMPTES PROPIS MC

28/12/2018

2018DECR000625

9999-000535-2018

DEC OBERTURA SALA DE VILANOVA 31 DE DESEMBRE DE 20H A 23H

28/12/2018

2018DECR000624

9999-000213-2018

DEC NOMINES DESEMBRE 2018

28/12/2018

2018DECR000623

9999-000527-2018

DEC DEVOLUCIO FIANÇA DE 300€ COVA DEL PEIX

27/12/2018

2018DECR000622

9999-000400-2018

DEC AUTORTIZACIO DISTINTIUS ESTACIONEMENT NUCLI HISTORIC

24/12/2018

2018DECR000621

9999-000531-2018

DEC AUTORITZACIO DISTINTIUS ACCES NUCLI HISTORIC

24/12/2018

2018DECR000620

9999-000531-2018

DEC ASUMPTE PROPI TREBALLADORA STG

24/12/2018

2018DECR000619

9999-000258-2018

DEC AUROTIZACIO PROVISIONAL ACCES NUCLI HISTORIC PD

21/12/2018

2018DECR000618

9999-000531-2018

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT MLB

21/12/2018

2018DECR000617

9999-000111-2018

DEC REQUERIMENT DOC PER LA DEVOLUCIO DE FIANÇA CONSTRUCCIO PISCINA

20/12/2018

2018DECR000616

335/2016

DEC DEVOLUCIO GARANTIA RESIDUS

20/12/2018

2018DECR000615

9999-000042-2018

DEC ASSUMPTE PROPI DEL TREBALLADOR MB

20/12/2018

2018DECR000614

9999-000262-2018

DEC AUTORITZACIO PROVISIONAL PD

20/12/2018

2018DECR000613

9999-000531-2018

DEC AUTORITZACIO TEMPORAL M.JD

20/12/2018

2018DECR000612

9999-000531-2018

DEC VACANCES TREBALLADOR FO

20/12/2018

2018DECR000611

9999-000165-2018

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT SUES

20/12/2018

2018DECR000610

9999-000346-2018

DEC APROVACIO PLA SEGURETAT OBRES BULLIDOR

20/12/2018

2018DECR000609

9999-000522-2018

DEC CONVOCATORIA PLE ORDINARI DE DATA 27 DE DESEMBRE 2018

20/12/2018

2018DECR000608

9999-000528-2018

DEC REQUERIMENT MODIFICACIO FIANÇA RUNES OBRES AMENDY

19/12/2018

2018DECR000607

332/2017

DEC SOL AUTORITZACIO A LA DGAL COMISSIO SERVEIS M

26/03/2019

2019DECR000136

9999-000046-2018
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DEC APROACIO PROCES PREINSCRIPCIO I MATRICULACIO LLAR INFANTS 2019-2020

26/03/2019

2019DECR000135

2790-000001-2019

DEC SUSP I REQUERIMENT DOC DEV FIANÇA

26/03/2019

2019DECR000134

9999-000202-2018

DEC ACAMPADES ABRIL 2019 GUIES DE CATALUNYA

25/03/2019

2019DECR000133

1599-000001-2019

DEC PROCESSO DELS DOLORS

25/03/2019

2019DECR000132

1599-000002-2019

DEC REQ DOC RAMPES ACCES ZONES DE SERVEIS CASTELL DE PERALADA

25/03/2019

2019DECR000131

9999-000432-2018

DEC VACANCES TREBALLADORA MR

25/03/2019

2019DECR000130

9999-000016-2019

DEC COMUNICACIO PREVIA OBERTURA RESTAURANT EL MAS MOLI

25/03/2019

2019DECR000129

9999-000004-2019

DEC COMISSIO SERVEIS SECRETARIA S

25/03/2019

2019DECR000128

9999-000046-2018

DEC OVP DOCTOR CLOS 36

22/03/2019

2019DECR000127

9999-000180-2019

DEC SUSPENCIO I ENV A COMISSIO PATRIMONI

22/03/2019

2019DECR000126

9999-000338-2018

DEC APROVACIO COMPTES AIGUA 4T 2018

22/03/2019

2019DECR000125

9999-000171-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DIPARSA PISCINA

21/03/2019

2019DECR000124

1431-000001-2019

DEC SEGON TRIENNI TREBALLADORA CG

21/03/2019

2019DECR000123

9999-000187-2019

DEC OVP FIRA CLOWN 2019

20/03/2019

2019DECR000122

9999-000514-2018

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO SEGREGACIO DE LA P AL C GERMANS SERRRA

20/03/2019

2019DECR000121

9999-000120-2019

DEC LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL OPOS VIGILANTS

18/03/2019

2019DECR000120

9999-000115-2019

DEC DEVOLUCIO FIANCES ME

14/03/2019

2019DECR000119

9999-000426-2018

DEC DEVOLUCIO FIANÇA JP

14/03/2019

2019DECR000118

9999-000339-2018

DEC CEDIR US SANT DOMENECH CENTRE ESCOLAR

14/03/2019

2019DECR000117

9999-000169-2019

DEC CONTRACTE MENOR OBRES HUMA CAMINS PERALADA

14/03/2019

2019DECR000116

9999-000201-2019

DEC CONTRACTE MENOR OBRES HUMA VILANOVA DE LA MUGA

14/03/2019

2019DECR000115

9999-000201-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMETN SEÑALES GIROD

12/03/2019

2019DECR000114

9999-000213-2019

DEC PETICIO SUBVENCIO FONS COOPERACIO 2019

12/03/2019

2019DECR000113

9999-000026-2019

DEC LLAR INFANTS MARÇ 2019

11/03/2019

2019DECR000112

9999-000335-2018

DEC APROVACIO COMPENSACIO CLL

11/03/2019

2019DECR000111

9999-000207-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR FI

11/03/2019

2019DECR000110

9999-000011-2019

DEC US SALA ST DOMENEC PRESENTACIO LLIBRE OMNIUM CULTURAL

08/03/2019

2019DECR000109

9999-000137-2019

DEC US PAVELLO 10 17 I 31 DE MARÇ

08/03/2019

2019DECR000108

9999-000022-2019

DEC PETICIO SUBVENCIO ESPORTS

08/03/2019

2019DECR000107

9999-000114-2019

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS MIQUEL FORT

08/03/2019

2019DECR000106

9999-000204-2019

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS LLUIS GRATACOS

08/03/2019

2019DECR000105

9999-000206-2019

DEC CONTRACTE MENOR CONSTRUCCIONS ALABAU

08/03/2019

2019DECR000104

9999-000189-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT TANQUES MET MIR

08/03/2019

2019DECR000103

9999-000166-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT JORDI INTERIORISME CORTINES ESPAI JOVE

06/03/2019

2019DECR000102

9999-000163-2019

DEC APROVACIO MARC PRESSUPOSTARI 2019 2022

05/03/2019

2019DECR000101

9999-000193-2019

DEC CONTRACTE SERVEIS AMBULANCIA BLANCH

05/03/2019

2019DECR000100

9999-000164-2019
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DEC CONTRACTE MENOR OBRES PUDENCIO

05/03/2019

2019DECR000099

9999-000122-2019

DEC APROVACIO 2MC INCORPORAC. ROMANENTS

04/03/2019

2019DECR000098

9999-000172-2019

DEC CONVOCATORIA PLE DE DATA 7 DE MARÇ DE 2019

04/03/2019

2019DECR000097

9999-000183-2019

DEC ALCALDIA INCOACCIÓ COBERTA PORXO

01/03/2019

2019DECR000096

9999-000111-2019

DEC VACANCES TREBALLADORA EB

28/02/2019

2019DECR000095

9999-000006-2019

DEC AP TREBALLADORA CG

28/02/2019

2019DECR000094

9999-000017-2019

DEC AP TREBALLADORA MG

28/02/2019

2019DECR000093

9999-000009-2019

DEC ALCALDIA OVP

27/02/2019

2019DECR000092

9999-000128-2019

DEC NOMINES FEBRER 2019

27/02/2019

2019DECR000091

9999-000155-2019

DEC CAVALLADA

27/02/2019

2019DECR000090

9999-000107-2019

DEC APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2018

24/02/2019

2019DECR000089

9999-000104-2019

DEC PROVISIO INF JURÍDIC

21/02/2019

2019DECR000088

9999-000086-2019

DEC SERVEIS MINIMS VAGA CONVOCADA PEL 21 DE FEBRER DE 2019

20/02/2019

2019DECR000087

9999-000148-2019

DEC ACAMPADA FUNDACIO JOSEP CAROLA ABRIL

19/02/2019

2019DECR000086

9999-000143-2019

DEC RECTIFICACIÓ_ANUL·LACIÓ_REBUTS_IAE_CAVAS DEL AMPURDAN

19/02/2019

2019DECR000085

9999-000107-2018

DEC SUSPENSIO CORRECTE

19/02/2019

2019DECR000084

9999-000062-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR MS

18/02/2019

2019DECR000083

9999-000018-2019

DEC CONVOCATORIA MESA I TRIBUNAL LICITACIO PARCEL·LES

18/02/2019

2019DECR000082

9999-000391-2018

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT MGO

18/02/2019

2019DECR000081

9999-000141-2019

DEC EXPLOTACIO DE BESTIAR OVI AL MAS CAN SARGET

18/02/2019

2019DECR000080

9999-000530-2018

DEC ALCADIA OVP

15/02/2019

2019DECR000079

9999-000071-2019

DEC US PAVELLO TECNIC DE JOVENTUT

15/02/2019

2019DECR000078

9999-000136-2019

DEC RESOLUCIO PETICIO SUBV

15/02/2019

2019DECR000077

9999-000100-2019

DEC AUTORIZACIO VACANCES I AP TREBALLADOR FG

14/02/2019

2019DECR000076

9999-000011-2019

DEC DESESTIMENT PETICIO US SALA ST DOMENEC

14/02/2019

2019DECR000075

9999-000105-2019

DEC US SALA SANT DOMENEC ALBERA SALUT JORNADA ACEBA

14/02/2019

2019DECR000074

9999-000131-2019

DEC US SALA ST DOMENEC ALBERA SALUT JONADA DIABETICS

14/02/2019

2019DECR000073

9999-000131-2019

DEC REQUERIMENT EXPLOTACIO RAMADERA DE BESTIAR PORCI D’ENGREIX

13/02/2019

2019DECR000072

330/2014

DEC DIES DE VACANCES I AP TREBALLADOR JM

13/02/2019

2019DECR000071

9999-000012-2019

DEC CONVOCATORIA BORSA TREBALL VIGILANT

12/02/2019

2019DECR000070

9999-000115-2019

DEC SOL SUBVENCIO CENTRE ACCIO SOCIAL

11/02/2019

2019DECR000069

9999-000118-2019

DEC AUTORITZACIO D'US SALA ST DOMENEC

08/02/2019

2019DECR000068

9999-000091-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR SA

08/02/2019

2019DECR000067

9999-000013-2019

DEC DIES ASSUMPTES PROPIS TREBALLADORA IA

08/02/2019

2019DECR000066

9999-000010-2019

DEC PROVISIO ALCALDIA COBERTA PORXO

07/02/2019

2019DECR000065

9999-000111-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CROUS EXPERT PER LA LLAR

07/02/2019

2019DECR000064

9999-000117-2019
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DEC APROVACIO COMPTES AQUALIA 3R TRIM 2018

06/02/2019

2019DECR000063

9999-000034-2019

DEC AUTORITZAR DISTINTIU ESTACIONAMENT

06/02/2019

2019DECR000062

9999-000101-2019

DEC DUPLICAT DISTINTIU ESTACIONAMENT

06/02/2019

2019DECR000061

9999-000101-2019

DEC ACCES NUCLI HISTORIC

06/02/2019

2019DECR000060

9999-000101-2019

DEC LLAR INFANTS MES DE FEBRER 2019

05/02/2019

2019DECR000059

9999-000335-2018

DEC CONTRACTE MENOR OBRES TORRE MURALLA PERE SERRA

04/02/2019

2019DECR000058

9999-000048-2019

DEC DEVOLUCIO FIANÇA

04/02/2019

2019DECR000057

335/2016

DEC APROVACIO 1MC PRESSUPOST 2019

04/02/2019

2019DECR000056

9999-000106-2019

DEC ASSABENTAT HUT

04/02/2019

2019DECR000055

9999-000525-2018

DEC US SALA ST DOMENEC CURS CROMATOGRAFIES

04/02/2019

2019DECR000054

9999-000105-2019

DEC AUTORTIZACIO US SALA SANT DOMENEC LA SALLE FIGUERES

31/01/2019

2019DECR000053

9999-000096-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR MG

31/01/2019

2019DECR000052

9999-000009-2019

DEC APROVACIO LIQUIDACIONS ESCORXADOR MUNICIPAL 2ON SEMESTRE 2018

31/01/2019

2019DECR000051

9999-000357-2018

DEC REQUERIMENT NAU2000

31/01/2019

2019DECR000050

80/2015

DEC REQUERIMENT SATMIRAPIGAS

30/01/2019

2019DECR000049

9999-000012-2018

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT GRANJA PLANAS

30/01/2019

2019DECR000048

9999-000151-2018

DEC GAUDI MIG AP TREBALLADORA MC

30/01/2019

2019DECR000047

9999-000015-2019

DEC US SALA SANT DOMENEC REUNIO AMPSI 13 FEBRER 2019

30/01/2019

2019DECR000046

9999-000091-2019

DEC NOMINES GENER 2019

30/01/2019

2019DECR000045

9999-000083-2019

DEC RECONEIXEMENT 8E TRIENNI JA

29/01/2019

2019DECR000044

9999-000090-2019

DEC REQUERIMENT DEV FIANÇA

29/01/2019

2019DECR000043

9999-000202-2018

DEC VACANCES TREBALLADORA MS

25/01/2019

2019DECR000042

9999-000018-2019

DEC LLAR INFANTS GENER 2019

24/01/2019

2019DECR000041

9999-000335-2018

DEC DEVOLUCIO FIANÇA

24/01/2019

2019DECR000040

211/2011

DEC SOL PT04 AIGUA AIXETA

23/01/2019

2019DECR000039

9999-000074-2019

DEC CONTRACTACIO SR ADMINISTRATIVA

23/01/2019

2019DECR000038

9999-000336-2018

DEC INDEMNITZACIO SR. SANS INCENCI CONTENIDORS

22/01/2019

2019DECR000037

74/2018

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO LEGIONEL·LA BAIX RISC

22/01/2019

2019DECR000036

9999-000072-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO LEGIONEL·LA ALT RISC

22/01/2019

2019DECR000035

9999-000072-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO SORRERES DIPSALUT

22/01/2019

2019DECR000034

9999-000073-2019

DEC EXCEDENCIA TREBALLADOR MC

21/01/2019

2019DECR000033

9999-000070-2019

DEC VACANCES I RECUPERACIO DE DIES TREBALLADOR MB

18/01/2019

2019DECR000032

9999-000069-2019

DEC CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT NOVECO

18/01/2019

2019DECR000031

9999-000063-2019

DEC CONTRACTE MENOR CORTINES CENTRE DE DIA

18/01/2019

2019DECR000030

9999-000043-2019

DEC VACANCES TREBALLADORA EB

18/01/2019

2019DECR000029

9999-000006-2019

DEC CONVOCATORIA PLE DE DATA 23 DE GENER DE 2019

18/01/2019

2019DECR000028

9999-000061-2019
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DEC AUTORITZACIO GUAL SAREB

18/01/2019

2019DECR000027

9999-000033-2019

DEC DIA AP TREBALLADORA MG

17/01/2019

2019DECR000026

9999-000009-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR OA

17/01/2019

2019DECR000025

9999-000014-2019

DEC PETICIO INFORME CTRES BASTIDA CARNE

17/01/2019

2019DECR000024

9999-000338-2018

DEC DEVOLUCIO GARANTIA RESIDUS

16/01/2019

2019DECR000023

308/2017

DEC AUTORITZACIO GUAL C DOCTOR CLOS

15/01/2019

2019DECR000022

9999-000033-2019

DEC DUPLICATS DISTINTIU

15/01/2019

2019DECR000021

9999-000029-2019

DEC AUTORITZACIO TEMPORAL ACCES DV

15/01/2019

2019DECR000020

9999-000029-2019

DEC AUTORITZACIO ACCES JUTJAT

15/01/2019

2019DECR000019

9999-000029-2019

DEC BAIXA GUAL

11/01/2019

2019DECR000018

9999-000036-2019

DEC TRAMESA EXP I CITACIO INTERESSAT RECURS CAULA

11/01/2019

2019DECR000017

9999-000533-2018

DEC IMPOSICIO PENALITATS FIELDTURF POLIGRAS CAMP FUTBOL

10/01/2019

2019DECR000015

9999-000161-2018

DEC APROVACIÓ LIQ. CLAVEGUERAM 4ART TRIM. 2018 CASINO

10/01/2019

2019DECR000014

9999-000180-2018

DEC SUSPENSIO, REQUERIMENT I INTERESSAT OBRES C FORN

10/01/2019

2019DECR000013

9999-000493-2018

DEC DIES DE VACANCES TREBALLADORA MR

10/01/2019

2019DECR000012

9999-000016-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR SA

10/01/2019

2019DECR000011

9999-000013-2019

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT

09/01/2019

2019DECR000010

9999-000029-2019

DEC DISTINTIU ACCES MA

09/01/2019

2019DECR000009

9999-000029-2019

DEC ADJUDICACIO I FORMALITZACIO CONTRACTE PODA ARBRAT AMB ALTEM

09/01/2019

2019DECR000008

9999-000487-2018

DEC ASSABENTAT RECURS CA CAULA

08/01/2019

2019DECR000007

9999-000533-2018

DEC DESIGNACIO DEFENSA JURIDICA RECURS CA CAULA

08/01/2019

2019DECR000006

9999-000533-2018

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO

07/01/2019

2019DECR000005

9999-000028-2019

DEC CLUB BASQUET US DE 3 TAULES PLEGALBES PEL 3 DE GENER

04/01/2019

2019DECR000004

9999-000022-2019

DEC ALTA VIGILANT MUNICIPAL IM

03/01/2019

2019DECR000003

9999-000021-2019

DEC CLUB DE BASQUET US DEL PAVELLO I EQUIP DE MUSICA

03/01/2019

2019DECR000002

9999-000022-2019

DEC DEVOLUCIO GARANTIA RESIDUS

03/01/2019

2019DECR000001

310/2017

7.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

Concepte

2018

2017

7.1. Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern,
Esports i Serveis (Pere Torrent)

DELICTES

70

53

CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

8

4

7.1.1. Governació

DE LES LESIONS

3

3

•La vigilant Sra. ST està de baixa per malaltia i la seva
plaça ha estat ocupada pel Sr. IM que estava a la borsa
de Vigilants.

CONTRA LA LLIBERTAT

3

3

CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

1

0

DEL.CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS

0

1

Per altra banda s’ha convocat una nova selecció
de vigilants municipals per cobrir possibles baixes,
vacances i èpoques de més afluència de visitants.

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

53

38

BIS.CONTEA DRET DELS CIUTADANS ESTRANGERS

0

1

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PATRIMONI I MEDI AMBIENT

0

1

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COLECTIVA

1

2

CONTRA L’ORDRE PÚBLIC

1

0

• Visita MMEE. Relació de delictes ocorreguts al nostre
terme municipal el 2018 i comparativa amb l’any
anterior.
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Hem passat d’un total de 53 delictes el 2017 a 70 el 2018, aquest
fet s’explica en bàsicament en l’increment de delictes i estafes
relacionades amb Internet i les compres online doncs les estafes per
aquests motiu representa un increment de 15 delictes, bàsicament
en compres per internet.
La resta d’indicadors són molt similars a altres anys.
De la visita dels MMEE es desprèn que estem doncs els paràmetres
habituals pel nostre municipi.

7.1.2.Serveis
Aigua
•Projecte portada de la nova canonada d’aigua a Peralada i
desdoblament de l’existent. Realitzat per l’empresa ABM.
Ja es disposa del projecte tot i que encara s’hi haurà d’introduir
algun canvi, en concret en l’estudi de creuament de la C252.
• Està a exposició pública el projecte per la creació del darrer By
Pass que un cop realitzat permetrà subministrar aigua directament
dels pous i minimitzat els talls de subministra en cas d’avaries,
manteniments, etc.
Telefonia / Internet
• Ja s’està desplegant la instal·lació de Fibra Òptica per Peralada i
les urbanitzacions.
Molts veïns ja n’estan fent ús amb un bon grau de satisfacció. Hi ha
alguns punts del poble que encara no en disposen per problemes
tècnics que l’empresa instal·ladora està intentant resoldre. Queda
pendent alguns disseminats i tot el poble de Vilanova. Des de
l’Ajuntament s’està insistint en donar cobertura a tot el terme
municipal.

7.1.3. Esports
• Aquest any el Club de Futbol Peralada va manifestar que no
continuaria realitzant el Torneig Vila de Peralada que era un referent
de la Setmana Santa. El motiu que ens van manifestar va ésser l’alt
cost econòmic i el fet d’haver de competir amb torneigs que es fan
a la comarca i província les mateixes dates.
No obstant, l’Ajuntament ha signat un conveni amb el MIC per
que Peralada sigui una de les seus d’aquest prestigiós torneig.
Es disputaran 16 partits repartits entre dimecres 17, dijous 18 i
divendres 19 d’abril. Amb l’acord del Club de Futbol que col·laborarà
amb la logística i suport en el desenvolupament dels partits, atenció
als equips i gestió de tot el que comporta.
Aquest conveni no suposa cap cost econòmic llevat de la cessió de
les instal·lacions per que es desenvolupi l’activitat.

7.1.4. Obres / Urbanisme
Obres
•Les obres dels carrers Sant Sebastià – Sotamuralla i La Font
segueixen. Ja s’està plantant la vegetació i acabant l’accés de la
zona de la Fleca de Baix. No s’estan complit el terminis i es fa
difícil aventurar una data d’acabament. Probablement estaran
finalitzades a principis de maig.

CASA DE LA VILA

• Les obres de l’aparcament del Bullidor es comencen aquets 1
d’abril una vegada resolts els tràmits administratius i signades les
actes d’ocupació dels terrenys .

7.2. Àrea de Cultura, Ensenyament (Rosa Cortada)
7.2.1. Cultura
Abans de començar la Sessió d’avui, m’agradaria dir unes paraules
en record a en Josep Sanllehy membre d’aquest consell des del
2015 i responsable de la dinamització de les exposicions de la Sala
Miquel Mateu.
Abans de formar part d’aquest consell en Josep ja prenia part
en la vida tradicional i cultural del municipi. El recordem durant
el Corpus dibuixant les catifes, fent el mural col·lectiu de Sant
Sebastià, portant la Mª de Déu dels Dolors...
Quan se li va proposar incorporar-se a aquest consell ho va
afrontar amb gran il·lusió i entusiasme. Sempre a la recerca de
nous projectes, allò que pogués ser millor per al municipi, disposat
a preparar-los i presentar-los, tot i que mai es volia atribuir el mèrit.
Va saber transmetre´ns la passió per l’art. Mai tenia un no per allò
que li demanàvem, les cartelleries pels esdeveniments del poble o
aquest darrer Nadal pintant el decorat del Tió.
La seva cadira buida avui és només símbol del buit que deixa en
aquest poble, tot i que el seu llegat, tant personal com artístic, ens
ajudarà a tenir-lo ben present cada dia.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT
DOMÈNEC
DIMARTS, 27 MARÇ 2019

Convocatòria
Dia: 27 de març de 2019
Hora Sessió: 19.30 hores
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Convocats
Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada
Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó
Vocals: Sra. Lídia Cerdà, Sr. Ramon Clos, Sra. Abigaïl Prat i Sr. Josep
Sanllehy, Sra. Eva Rustullet, Sr. Marc Clos, Sr. Enrique Hernández.

Secretària: Sra. Mercè Comamala Laguna
Personal de Sant Domènec: Miquel Brugat

Excusa la seva assistència:
Sra. Mònica Lladó, Sr. Marc Clos, Sr. Enrique Hernández i Sr. Josep
Sanllehy.
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Ordre del dia
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de data 19 de desembre de 2018.
2.- Balanç de l’Oficina de Turisme, primer trimestre 2019.
3.- Sala d’Exposicions.
4.- Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec. Programació
2019.
5.- XV Fira Medieval de Na Mercadera
6.- Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
ANTERIOR.
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els membres del consell d’administració de
Sant Domènec, sense que es produeixin intervencions, se sotmet
l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de
tots els membres assistents.

i el descens de visitants espanyols en aquest mateix mes, a més
d’un augment considerable de visitants de la tercera edat.
Els idiomes utilitzats aquests dos mesos van gairebé d’acord amb
el nombre de consultes per països: català, castellà, francès i anglès
el mes de gener; francès, català, castellà i anglès el mes de febrer.
Si comparem el mateix període amb l’any anterior, els visitants
francesos han diferit en nombre els dos mesos: el gener era superior
(31,1%) i el febrer inferior (32%) i el mes de gener els visitants de
la resta de l’estat espanyol era menor (7,7%). També hi ha una
significant diferència en les edats dels visitants: l’any 2018 el rang
d’edat 36-65 anys era d’un 42’2% el gener i un 49% el febrer; el rang
de més de 65 anys un 37% i 42%, respectivament. Això significa
un significant descens del rang 36-65 anys (aproximadament un
20%) que s’ha vist reflectit especialment en el rang de més de 65
anys (més del 10%).

3. SALA D’EXPOSICIONS. PROGRAMACIÓ 2019
S’exposa, per part de la Sra. Rosa Cortada, el calendari d’exposicions
previst per aquest 2019.
Del 26 d’abril al 19 de maig de 2019

2. BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, PRIMER TRIMESTRE
2019.
La Sra. Rosa Cortada informa del balanç de l’oficina de turisme
d’aquest primer trimestre 2019.
Durant el primer trimestre de 2019, el Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec haurà realitzat set visites a grups vinguts d’arreu del
territori català i francès. Com la majoria de grups, el perfil d’aquests
és d’escolars i jubilats (normalment contractats a través d’agències
de viatges).
Durant el mes de febrer va tenir lloc la Setmana Cultural i l’escola
Ramon Muntaner de Peralada van visitar Sant Domènec on van
descobrir la història de l’antiga farmàcia de la vila, de la qual se’n
conserva -entre d’altres- unes pintures del segle XVIII. A més,
van descobrir la història del Claustre romànic de Sant Domènec
i la llegenda de Na Mercadera explicada a la crònica per Ramon
Muntaner.
A partir d’aquest mes de març també s’han iniciat unes visites els
caps de setmana que inclouran també un cop al mes Vilanova de la
Muga i la ruta literària de Ramon Muntaner.
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PONTS
Exposició de pintura de l’artista local Marcial Hernández
Inauguració de l’exposició
divendres 26 d’abril, a les 20.00h
Del 7 al 23 de juny de 2019
“Nparanpare”
EXPOSICIONS VIATGERES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Exposició guanyadora del 16a edició Joves Fotògraf(es) organitzada
per INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Inauguració de l’exposició
divendres 7 de juny, a les 20.00h.
Es tracta d’un reportatge fotogràfic sobre un poblat de la sabana
senegalesa.
Del 5 al 28 de juliol de 2019
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE L’ANY FARGNOLI

Pel que fa als visitants de l’oficina de turisme, el mes de gener
s’han atès a 91 consultes (respecte les 107 de 2018) i el febrer 158
(respecte les 137 de 2018). La procedència del mes de gener ha
tingut un clar protagonisme de visitants catalans (48%), seguits
per França (25%) i de la resta de l’estat (13%) i Regne Unit (6,5%)
amb un perfil de visitant majoritàriament entre 36 i 65 anys
(62,5%) seguit dels majors de 65 anys (26,1%). En canvi, el mes
de febrer ha estat una mica diferent a l’anterior: 41% de visitants
catalans, 39,8% de francesos i un 5% de la resta de l’estat, amb
un perfil de visitant majoritàriament d’entre 36 i 65 anys (56,7%)
seguit dels majors de 65 anys (37,4%).

INSPAI · CENTRE DE L’IMATGE. DIPUTACIÓ DE GIRONA

Els visitants d’altres països són poc nombrosos, al voltant d’un
4-6% per país que ha estat Regne Unit el mes de gener i el mateix
país, igualat amb Estats Units, el mes de febrer. D’entre aquestes
dades destaquen l’augment de visitants francesos el mes de febrer

Exposició col·lectiva d’artistes locals

“Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” · Fotografia
Inauguració de l’exposició
divendres 5 de juliol, a les 20.00h.
Valentí Fargnoli Iannetta (1885-1944) va ser un dels fotògrafs més
importants de la primera meitat del segle XX.
Del 2 al 18 d’agost de 2018
7a MOSTRA D’ART

de Peralada i Vilanova de la Muga.
Inauguració de l’exposició: divendres 2 d’agost, a les 20.00h
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Del 27 de setembre al 13 d’octubre de 2019
“Capturant l’actualitat” PREMIS CARLES RAHOLA
EXPOSICIONS VIATGERES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Inauguració de l’exposició
divendres 7 de juny, a les 20.00h.
L’exposició comptarà amb una selecció de les 174 imatges que
es van presentar a la 9a edició dels premis Carles Rahola de
Comunicació Local.
Del 8 al 26 de novembre de 2019
FONS D’ART DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA
Exposició de pintura
Inauguració de l’exposició
divendres 8 de novembre, a les 20.00h
Una selecció de les obres d’arts propietat de l’Ajuntament, cedides
al llarg dels anys per diferents artistes locals i artistes que han
exposat en les nostres instal·lacions.

Dijous 1 d’agost de 2019
MAGALÍ SARE TRIO
Cançó d’autor
Diumenge 18 d’agost de 2019
DIXIELAND PREACHERS i JON ROBLES
Dixieland

Tots els concerts d’aquesta 24a edició seran amb entrada gratuïta.
5. XV FIRA MEDIEVAL DE NA MERCADERA
Exposa el sr. Miquel Brugat, juntament amb la sra. Cortada que ja
estem treballant amb l’elaboració de la programació dels actes de
la Fira Medieval, que enguany arriba a la quinzena edició, i com
en la darrera edició es mantindran al primer cap de setmana de
juny i dins el centre històric. Els actes més festius seran diumenge
2 de juny amb la Fira com a eix central amb diverses activitats i
dinamitzacions teatrals i musicals que l’ambientaran. El format és
semblant al de la darrera edició però s’han incrementat algun espectacle musical o atracció medieval més per enfortir la jornada.

4. CICLE DE CONCERTS DEL CLAUSTRE DE SANT DOMÈNEC.

El dissabte tindran lloc diferents actes paral·lels, com conferències,
presentacions, la Ruta Literària o el concert Medieval que oferirà el
Cicle de Concerts de Sant Domènec.

PROGRAMACIÓ 2019

6. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Abigaïl Prat, directora del Cicle, exposa la programació per
la 24a edició del Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec.

La Sra. Rosa Cortada convida a tots els membres a participar i gaudir dels actes programats per la Festa de Pasqüetes que es celebraran els propers 26, 27 i 28 d’abril.

Com en la darrera edició la data d’inici serà el juny, per tal fer-ho
coincidir amb les dates de la Fira Medieval i poder formar-ne part
amb un concert de música medieval.
A l’igual que en les darreres edicions el programa del cicle es
treballa conjuntament amb el Sr. Oriol Aguilà, director del Festival
Internacional Castell de Peralada, i seguir promocionant Peralada
com a Vila de Festivals.
A continuació donem compte de les propostes que s’han programat
per aquest 2019:
Dissabte 1 de juny de 2019
LOCUS DESPERATUS
Música Medieval
Diumenge 7 de juliol de 2019
TOKAHI QUARTET
Músiques Modernes
Diumenge 14 de juliol de 2019
LES ANXOVETES
Havaneres
Diumenge 21 de juliol de 2019
MARTA & MISAKI i QUIM GORGOT-PALAU
Clàssic
Dijous 25 de juliol de 2019
CROSSING
Pop
Diumenge 28 de juliol de 2019
TRIO ELEMMA
Clàssic

CASA DE LA VILA

A banda de la programació habitual, tindrà lloc la presentació del
Grup de Gòspel de l’ABS Peralada.
Com va sent habitual en la celebració de les darreres Festes Majors,
es comptarà amb la inauguració de l’exposició pictòrica “Ponts”, de
l’artista local Marcial Hernández, la 6a Trobada de Capgrossos i
Gegants, l’Animació Infantil, el Concert de Festa Major, les sardanes i el Ball de Fi de Festa, enguany a càrrec de l’Orquestra La Chatta i la Cobla Foment del Montgrí.
En ser el darrer consell del Patronat Sant Domènec que es farà aquesta
legislatura, vull agrair a tots els membres la seva dedicació desinteressada en favor de la cultura i les tradicions del municipi. M’agradaria
que aquesta col·laboració no s’acabés aquí sinó que tingués una continuïtat, tant si és formant part com si no d’aquesta entitat.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 20.15 hores de la nit, la Presidència
aixeca la sessió.

7.2.2. Ensenyament
Escola Ramon Muntaner
S’han mantingut reunions amb la direcció del centre per refer el
pati de la zona d’Educació Infantil. Estan buscant assessorament
per determinar quin material és més convenient. També han demanat la instal·lació d’un tendall per a tenir zona d’ombra de cares
al bon temps.
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S’ha fet la segona sessió de treball amb el Consell d’Infants.

MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC.

S’ha iniciat, el passat divendres 29 de març, el període de
preinscripcions per als ensenyament Ed. Infantil 2n cicle (3-6
anys), Primària (6-12 anys) i ESO (12-16 anys).

A finals del mes de Desembre i començaments del mes de gener
s’han substituït les lluminàries del carrer del fort i voltants de
l’església, substituint les que quedaven de vapor de mercuri i vapor
de sodi per tipus led. Per aquesta actuació com cada any s’ha
acudit a la subvenció del PLA A l’ACCIÓ de la Diputació de Girona.

Llar d’Infants Orlina
A la llar d’Infants Orlina aquest trimestre s’han fet actuacions de
manteniment. S’ha substituït la tanca perimetral del pati i s’ha
instal·lat un nou sistema d’obertura de la porta d’accès principal,
mitjançant un polsador. També s’està mirant la instal·lació d’un
tendall a la zona de P0.
Pel que fa al grup de nadons, aquest trimestre hi ha hagut noves
incorporacions.
Aquest curs la llar ofereix tallers i xerrades per a pares; s’han
realitzat sobre l’alimentació, el joc i aquest trimestre sobre els
massatges infantils. Aquests tallers estan oberts a tothom.
Aquest trimestre l’Escola i la Llar han iniciat un seguit d’activitats
per relacionar-se. El alumnes de P2 han visitat les instal·lacions i ha
pogut jugar amb els antics companys. Els alumnes de P4 van anar
a convidar els nens i nenes de la Llar a veure els pollets que han
nascut de la incubadora. Tant des de l’Escola com de la Llar volen
donar continuar aquestes dinàmiques amb diverses activitats al
llarg de l’any i donar continuïtat als propers cursos. Una iniciativa
molt enriquidora.
IV Premi Ramon Muntaner
Un cop aprovat el l’anterior sessió plenària les bases del premi, i
passat el període d’exposició pública, ja han estat publicades al
BOP. S’ha iniciat la difusió als instituts de les comarques gironines
i a les xarxes socials.

7.3. Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga
(Lourdes Carreras)
7.3.1. Hisenda
7.3.2. Vilanova
OBRES DE L’ACCÉS SUD DE VILANOVA:
Aquest mes de març han finalitzat les obres de l’accés sud
de Vilanova, després de patir un considerable endarreriment
totalment imputable a l’empresa adjudicatària TECNICAS PARA
LA MEJORA DE LA MOBILIDAD, S.L.. Es per aquest motiu que
l’ajuntament aplicarà les penalitzacions que corresponguin d’acord
amb el plec de clàusules del contracte d’adjudicació.
Queda pendent que les companyies de llum i telèfon vinguin a fer
el soterrament de les línies que es troben dins l’àmbit i que ja ha
quedat preparat a tal efecte.
Com a obres complementàries que no estaven en projecte, s’ha
efectuat un pas elevat de vianants, a fi i efecte de millorar la
seguretat i com a mesura per reduir la velocitat dels vehicles en
un punt conflictiu. Aprofitant que telefònica ha obligat a soterrar
des de la línia principal, s’ha asfaltat des d’aquest punt fins el
començament de l’àmbit de l’obra.

80

S’han pintat les columnes i braços de suport de les lluminàries per
una millor integració.

OBRES I MILLORES EN VIES URBANES.
Al carrer Muga s’ha substituït la canonada d’aigua que era de
fibrociment per una de polietilè, i s’ha prolongat aquesta fins la
zona enjardinada del pas d’en Molas per tal de portar el reg a la
zona enjardinada.
Properament s’asfaltarà aquesta part del carrer Muga, així com
també el carrer de darrera la Sala per poder millorar el ferm que
està en mal estat.
Al passeig s’està fent de nou el mur que separa aquesta zona amb
la zona d’horts, donat que l’existent es trobava en mal estat i es
podia esllavissar.

ZONES ENJARDINADES I CAMINS.
A la plaça de l’església s’ha creat nous espais enjardinats, davant la
mateixa entrada de l’església col.locant-hi rosers i en el lateral posant
una tanca verda de separació entre la zona d’aparcament de sauló i
la plaça. Totes aquestes noves zones s’han dotat de reg automàtic.
S’han col·locat noves jardineres al final del carrer Muga, i s’ha
renovat les plantes en les botes i jardineres existents.
S’han renovat la planta dels parterres del passeig i en breu s’hi
col·locarà una xapa de ferro corten que en resseguirà tot el perfil i
que a banda de ser un element decoratiu farà la funció de contenir
la grava dels parterres.
En breu es farà manteniment dels camins de Vilanova amb estesa
de material, i fent cunetes del camí de Sant Joan a l’abocador, així
com del camí vell de Peralada.

TELEFONIA.
Movistar ha col·locat una nova antena de mòbils en el dipòsit
d’aigua, a tocar de la de Vodafone que ja està en servei. Esperem
que en breu entri en servei i per tant es millori la cobertura tant
a nivell de mòbil, com que pugui ser una opció per la millora del
servei d’internet.

ACTES
El dissabte 30 de març va tenir lloc el primer dels actes previstos
per la celebració del mil·lenari de la parròquia de Santa Eulàlia.
L’acte va consistir en un concert de música clàssica a càrrec del
grup la Diamantina que van interpretar “Les set paraules de Crist a
la Creu” de F.J. Haydn i que va comptar amb una bona afluència de
públic. La bona acústica de l’edifici amb el rerefons de les pintures
el fa un lloc totalment adient per concerts.

BUTLLETÍ TARDOR

El programa del mil·lenari continuarà amb diferents esdeveniments,
be de tipus divulgatiu com són la conferència explicativa de la 1a
fase de restauració dels frescos romànics a càrrec de 4restaura i
la presentació del llibre de l’historiador Josep Maria Gironella, be
de tipus musical com són el cicle de concerts de músiques del mil.
lenari, amb els grups Coral d’antics Escolans de Montserrat, Locus
Desperatus i Evoeh. A més a més l’Ajuntament aposta per donar a
conèixer aquest patrimoni potenciant-ne les visites guiades, amb
visites organitzades de març a desembre, cada tercer diumenge de
mes. A banda de continuar amb les visites concertades tot l’any.

7.5. Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social

Tots aquests actes han estat possibles gràcies a la col·laboració
d’un conjunt de persones que han format part de la comissió
dels actes del mil·lenari com són en Miquel Brugat, dinamitzador
cultural, la Rosa Cortada, regidora de cultura, en Josep Maria
Gironella historiador i l’Arabel.la Fernández músic especialista en
música antiga i que és la persona que ha assessorat pel Cicle de
Concerts de Músiques del Mil·lenari. A tots ells vull agrair les seves
aportacions. Com també vull agrair-li a Mossèn Joan d’Arquer la
seva bona predisposició i la seva col·laboració sempre que ha fet
falta.

Aquest primer trimestre de l’any, fins al dia 20 de Març de 2019,
han utilitzat l’espaijove uns 300 usuaris. Els usuaris habituals, han
estat nois i noies d’entre 10 i 18 anys de Peralada, Vilanova de la
Muga i Mollet de Peralada, així com també fan ús de d’aquest
espai els infants del municipi, d’entre 3 i 9 anys, juntament amb
les seves famílies.

7.4. Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat (Joan Cros)
7.4.1. Agricultura
S’han arreglat tots els camins malmesos dels aiguats del
Novembre del passat any. També s’han arranjat els camins de Les
Costes, Cormes, camí de Vallgornera, camí del pont Retorcidor, del
pas Entrepat fins al camí asfaltat del Mas Molí, camí del mas de
Naldes fins la carrretera de Mollet, camí d’Olives fins la carretera
de Cabanes. També s’estan desbrossant els camins asfaltats de
Peralada a Cabanes, Mas Pi, camí des de la rotonda de l’estació fins
Vallgornera, carretera de Sant Nazari, camí de Morassac del pas
fort fins final de terme.

7.4.2. Mediambient
Reciclatge plàstics

7.5.1. Turisme

7.5.2. Joventut
7.5.3.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ESPAI JOVE DE PERALADA
GENER – MARÇ 2019

Seguim amb el mateix horari establert: els dijous de 17 a 19h i els
divendres i dissabtes de 16:30 a 20:30h.
Aquest trimestre ha estat marcat per la baixa maternal de la nostra
tècnica,la Irene López, el seu lloc ha estat cobert per en Ferran
Riera, continuant així amb la programació i implementació tant de
les propostes que ja estaven començades com de les noves que ha
anat sorgint.
El dinamitzador, Martí Aguer, s’ha encarregat de dur a terme les
activitats que s’han anat programant, així com de mantenir el
contacte directe amb els joves i infants.
L’equip de l’àrea de joventut, format per en Martí, en Ferran i jo
mateixa,em continuat amb la mateixa dinàmica pel que fa a les
reunions periòdiques de programació i seguiment, per tal d’avaluar
les accions que es duen a terme i les activitats programades.
La setmana passada, es va proveir l’espai jove amb diferent material
esportiu que ja feia temps que els usuaris ens ho demanaven, això
ens permetrà d’incentivar diversos esports, val a dir també que des
de l’àrea de joventut del CCAA ens han regalat una taula de Tennis
Taula que ja no s’utilitzava a l’Oficina Jove de Figueres, per tant ,
aprofito l’avinentesa per agrair des d’aquí aquesta aportació.

Properament es farà una reunió per reciclar plàstic, cartró, etc…
Sobretot per a grans productors, granges, etc. Per això hi ha una
empresa interessada la qual ens deixarà la màquina.

Activitats realitzades

Punt d’informació energètica

variades a l’espai jove com jocs de taula, manualitats, pintura o
similar amb els usuaris més menuts, i s’ha continuat amb el suport
als estudiants que tenen algun dubte a l’hora de fer els seus deures
o treballs , i pels usuaris de franja d’edat més gran, s’han continuat
les tardes al pavelló, els campionat de play station, on aquest cop i
amb la voluntat d’incentivar un xic més la participació, s’han ofert
diferents premis per als guanyadors.

Es continua oferint el servei per informar als vilatants la informació
per millorar la gestió i el cost de la factura energètica de les llars. A
Peralada s’ha canviat d’ubicació i horari per intentar arribar a més gent.

Peralada. Espai Jove
Dimecres 10/4/2019 de 15:30 a 17:30
Dilluns 13/05/2019 de 10 a 12h
Vilanova Can Sala
Divendres 17/05/2019 de 16 a 18h
Dimecres 12/06/2019 de 16 a 18h

CASA DE LA VILA

Per aquest primer trimestre de 2019 s’han programat de manera
diària activitats

En aquest apartat s’ha d’incloure el Taller de Danses, que no es va
poder realitzar per falta d’assistents. Aquest taller està programat
des de l’any passat i, tot i la presència a xarxes socials, cartelleria
i difusió presencial a l’escola, només es van inscriure 3 persones
a última hora. Ara mateix el taller està pausat i s’està estudiant
la possibilitat d’oferir-lo en un altre format que pugui resultar més
atractiu.
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El taller de Graffiti , està programat pels dies 12, 13 i 14 d’abril,
tanmateix, el dissabte 2 de març es va fer una primera reunió amb
els joves i el professional que dirigirà l’activitat on es va aprofitar
per ensenyar algunes tècniques d’aquest art urbà i on els joves van
poder adquirir algunes nocions bàsiques i un primer contacte amb
el que serà el mural. El divendres dia 22 van tenir la segona reunió
prèvia al taller, on els joves van començar a decidir la temàtica i el
disseny del mural.

7.6. Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació

Aquest taller ha tingut molt bona acollida i també comptem amb
el suport de la botiga de roba «Big Bang», de Figueres, que ens ha
regalat alguna peça de roba per premiar al jove més participatiu
del taller.

L’Ajuntament de Peralada, forma part de la Comissió del 50è
Aniversari dels Aplecs Comarques Gironines, fins aleshores han
tingut lloc 20 reunions, les quals s’han portat a terme a L’Escala,
Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, la
propera serà el 10 d’abril i tindrà lloc a L’Escala.

Sortida al Paint ball a Sant Pere Pescador. Aquesta proposta també
va sorgir dels propis usuaris de l’Espai Jove, i va tenir lloc el passat
dissabte dia 23 amb una molt bona participació, un total de 10
joves s’ho van passar d’allò més bé, i ganes de tornar-hi.
Enguany també, l’espai jove ha programat dins dels actes de la
festa de Pasqüetes una gimcana per divendres 26 d’abril, aquesta
Gimcana ja es va realitzar l’any passat i la intenció és repetir-la i
que estigui oberta a tots els públics. El casc antic del poble serà
l’escenari principal ja que, a banda de fomentar la participació
juvenil i la cohesió
social, també es pretén posar en relleu el patrimoni històric i artístic
del municipi d’una forma lúdica i festiva.
I per últim, s’està treballant entre d’altres coses, amb una
demostració /curset de patinatge a la pista d’skate recentment
inaugurada, per tal de fer-ne ressò i potenciar-ne el seu ús entre
els joves. La data encara està per definir però es preveu la seva
realització en el transcurs del mes de maig.

7.5.4. Benestar Social
Després de ja fa molt temps, finalment, ens plau informar que
el passat dilluns 4 de març va obrir les seves portes el centre de
dia. Tal i com ja es va informar en el passat ple del 27.09.2018,
l’empresa guanyadora del concurs, fou Accent Social SL., per tant
encarregada de gestionar aquest servei.
Actualment, el centre ofereix els seus serveis de dilluns a
divendres de 08.00h fins a les 20.00h. Val a dir que des del dia de
la seva obertura fins a dia d’ avui, ja son 6 els usuaris que estan
gaudint d’aquest servei , dels quals 2 son d’aquí a Peralada.
Des d’aquí, els nostres millors desitjos, Accent Social SL i que
aquest servei tant valuós per a la nostra societat sigui tot un èxit .
En un altre ordre de coses, aquest passat dijous dia 28 de Març, va
tornar a engegar el taller de memòria que al igual que la gimnàstica
de manteniment per a la 3ª edat iniciada com cada any el mes
de Setembre, són activitats molt importants per el segment de
persones de més edat, tant per millorar la seva memòria com el
seu estat físic general, per tant creiem important programar-les
any rere any.
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ASSISTÈNCIA A LES SEGÜENTS CONVOCATÒRIES EN QUAN A
L’AGRUPACIÓ D’APLECS.
CONVOCATÒRIA 209a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines,
organitzada per l’Associació sardanista la Rotllana de Roses, el 16
de febrer d’enguany, a les 21 hores a l’hotel Risech de Roses.

OCUPACIÓ
Des de l’Espai Feina en Xarxa es gestionen i es porten a terme
diferents actuacions dirigides a la dinamització econòmica,
orientació laboral, borsa de treball, plans d’ocupació, etc.
Per qualsevol consulta les persones interessades es poden adreçar
al meu telèfon o també mitjançant correu electrònic.
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de Febrer de
2019, el Municipi de Peralada té un atur registrat de 54 persones,
que representa una taxa d’atur registral del 6,36%.
8.- Proposta de modificació de la delegació a la Diputació de Girona
de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i
altres ingressos de dret públic locals. (Expdt. X2019000231)
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 31 de març de 2016
acordà delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu
l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions
relacionades al document que s’incorpora al present acord com a
Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

RECAPTACIÓ
Voluntària

Executiva

Rendes d’immobles

X

Taxa llar d’infants

X

Taxa guals

X

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 30 de maig de
2016, va aprovar la modificació de la delegació a la Diputació de
Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de
tributs i altres ingressos de dret públic locals, que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

RECAPTACIÓ
Voluntària

Executiva

Cànon de l’escola de música

X

Taxa llar d’infants

X

Taxa guals

X

BUTLLETÍ TARDOR

Vist que es considera necessari procedir a la modificació de l’acord
adoptat.
Vist l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com
la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en
període voluntari i executiu. En el mateix sentit, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les
seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de
Dret públic que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels
restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats
i la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té
de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi,
aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació
previstos en la legislació.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent, ACORD:
PRIMER.- Modificar l’acord de delegació a la Diputació de Girona
de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i
altres ingressos de dret públic locals, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de maig de 2016 d’acord amb les
funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

RECAPTACIÓ
Voluntària

Cànons derivats d’expedients de
concessions i/o contractacions

Executiva
X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de
la Diputació de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni
subscrit en data 3 de desembre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà
de XALOC, l’organisme autònom creat a tal efecte. En tot cas serà
Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació
que contempla el present acord comportarà una compensació
econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats
a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC,
de la Diputació de Girona.
QUART. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com
a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu
l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona, amb la delegació aprovada en el
present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè
efectuï l’acceptació de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els
documents que siguin necessaris per executar o desenvolupar el
present acord.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que la proposta obeeix a
l’ampliació de les facultats cedides en matèria de recaptació executiva a la Diputació de Girona”.

SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una
vigència de quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de
vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a
l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
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9.- Proposta de sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Peralada per a la prestació del servei de centre de dia per a gent
gran dependent “Centre de dia de Peralada” a Peralada. (Expdt.
X2018000430)
Antecedents:
1.- Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitats de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei del
centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de Peralada”, a Peralada, signat a data 29 de gener de 2019.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Fonaments de dret:

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

• Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.
• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.
• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
“Exposa la regidora sra. Mònica Lladó que es tracta de la pròrroga
de les 10 places conveniades del centre de dia per al 2020”.

10.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

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

11.- PRECS I PREGUNTES.

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

A continuació es transcriuen, literalment, els precs i preguntes
efectuats pel Sr. Joan Planas:

• Pressupost municipal per a l’exercici 2019.

11.1.- La societat de caçadors de Santa Eulalia de Vilanova va demanar , en forma d’instància en aquest ajuntament, poder fer us d’un
espai a les antigues escoles i disposar-ne de la clau. No esta clar si
hi va haver resposta o no. La regidora va respondre al president de
l’entitat que podrien fer us de l’antiga regidoria sol·licitant la clau prèviament. L’antiga regidoria és petita i no es adequada per a aquest fi i
haver de demanar la clau cada vegada no es gens pràctic.

Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2020 del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, de 10
places de servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre
de dia de Peralada” a Peralada per a 252 dies.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de tots els documents necessaris per a la implementació
del present acord.
Tercer. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
al departament corresponent.
Quart. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 del ROAS.
Cinquè.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
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Sisè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Voldria preguntar si la que és l’única entitat del poble de Vilanova podrà disposar d’un espai en un edifici que pràcticament esta en desús.
Us avanço que no es planteja l’ús d’aquest espai per al despejament
d’animals ni cap tipus d’activitat que pugui molestar els veïns.
Si no estem mal informats, els caçadors de Peralada disposen d’un
espai municipal per a fer-ne us per al que creguin convenient. Només
s’està demanant el mateix. Creiem que l’edifici de titularitat municipal
existeix, no se n’està fent cap us i es idoni per a les activitats que s’hi
volen dur a terme, bàsicament reunions i trobades de la pròpia entitat.
11.2.- Hem sentit a dir que es vol fer un circuit de motocros al costat
del camp de futbol de Vilanova. Es cert?
11.3.- En l’últim butlleti, en les pagines on hi ha les actes de les sessions plenàries van sortir tots els cognoms de les famílies de Vilanova que rebien l’ajut del transport escolar mentre que en la resta
de pagines no surten els noms de particulars, en surten tan sols les
inicials. Voldríem preguntar perquè. També voldríem demanar que
no es repetís, que en sortissin tan sols les inicials o que senzillament surtis l’import total. Aquesta demanda la fem en nom de tres
famílies que ens ho han demanat.
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11.4.- Voldríem preguntar per l’origen de la runa que hi ha allà on
els pagesos carreguen aigua per a les maquines, i per a l’ús que
s’hi donarà.

11.5.- Exposa el sr. Alcalde que no recorda si ho va dir en aquests
termes. La sra. Carreras manifesta que a dalt de tot fa 7,5 m d’amplada.

11.5.- En l’últim ple ordinari varem estar parlant de l’amplada del
carrer que conecta la carretera de Castelló amb el pas fort i accés
sud. L’alcalde va comentar que en aquells casos en que els tractors
portessin eines suspeses les quals fossin més amples que el tractor, aquestes es podrien apartar mes enllà de l’asfalt. Voldria fer
notar que les faroles s’han posat gairebé a tocar l’asfalt, limitant així
que les eines que porten els tractors es puguin apartar mes enlla de
l’asfalt. Voldriem preguntar perquè s’han posat d’aquesta manera,
manera que dificulta encara més la circulació?

Continua manifestant el sr. Alcalde que va fer el símil amb Can
Caula.

Ja sabem que d’aquest carrer en varem parlar extensament, però
voldriem remarcar un cop més, que és estret i demanar que es consideri eliminar la vorera de la banda de Castelló.
11.6- Varem estar comentant que el pas fort semblava mostrar
cert deteriorament en les dos corbes que hi ha, es a dir, entrant en
aquest venint de Vilanova i girant cap a Vilatenim. Ho heu pogut
observar o senzillament no és així?
I ja per acabar, en aquest últim ple ordinari, voldríem dir que Independent de Vilanova és un grup de gent de Vilanova que es va
presentar a les darreres eleccions municipals amb moltes ganes
de treballar per el poble. Que després de les eleccions va quedar
clar que els Vilanovins van posar la seva confiança en aquest grup.
Vosaltres en canvi, vau deixar clar des d’un inici que no eren necessaris i certament per sumar no erem necessaris, ara be, moralment creiem que erem més que necessaris, sinó que era la vostra
obligació comptar amb qui el poble de Vilanova va posar la seva
confiança. Vosaltres heu preferit decidir les coses “entre amic”, és
a dir, que quan es tracta de decidir coses, només compteu amb una
o dos persones. Heu menys tingut un grup de 15 persones i tots
els seus votants i segurament tot plegat per una qüestió d’orgull.
Es una pena.
En resposta a les preguntes efectuades el sr. Alcalde-President respon el següent:
11.1.- L’equip de govern ha estudiat la petició efectuada pels caçadors però encara no ha pres cap decisió al respecte atès que abans
de crear noves situacions s’ha de posar ordre a les existents. Cal
redactar un reglament d’ús dels locals municipals i quan estigui
clar i definit es prendrà la decisió corresponent. No obstant, per tal
d’efectuar les reunions corresponents, l’equip de govern considera
que l’antiga regidoria és suficient.
Pregunta el sr. Joan planes si es podria cedir l’ús de les antigues escoles al qual la sra. Carreras respon que el local s’hauria de buidar,
els lavabos no són dignes i caldria una reforma. És per aquest motiu
que es proposta l’antiga regidoria.
Manifesta el sr. Alcalde que és una llàstima tenir un local tancat en
condicions i fer-ne servir un altre en pitjors condicions.
11.2.- Exposa el sr. Alcalde que hi ha un grup de veïns que han manifestat el seu interès en fer l’esmentat circuit tot i que no hi ha cap
demanda formal.
Manifesta la sra. Carreras que ha de ser una entitat legalitzada i
s’han de fer les proves corresponents en quant al soroll. Actualment aquesta proposta està en standby.

Manifesta la sra. Carreras que les obres les ha fet una empresa
molt difícil de gestionar i que amb qualsevol altra empresa hagués
estat més fàcil d’entendre’s.
11.6.- Manifesta la sra. Carreras que ho ha pogut observar. S’erosiona i no sap fins a quin punt és normal.
Manifesta el sr. Alcalde que veurem com evoluciona.
Exposa el sr. Joan Planas que el problema serà si es fa bassa.
Finalment, el sr. Alcalde llegeix l’escrit que es transcriu, literalment,
a continuació:
En aquest mandat que ara acabem, sovint, ens arribava des d’algun
membre de la oposició, i normalment solia ésser el Sr. Joan Planas,
el recordatori de com van anar les passades eleccions municipals
del 2015.
Se’ns recordava que molta gent que no ens va votar, en concret van
ésser una mica menys de la meitat.
També ens recorda el Joan Planas que la seva candidatura va treure
més de la meitat dels vots al poble de Vilanova.
Ens recordaven que tot això ho tinguéssim molt present.
Doncs bé, des de l’equip de govern us volem recordar que ho hem
tingut molt present, que sabem perfectament com van anar els resultats. Nosaltres ens vam presentar amb un programa de treball
en forma de llibret que detallava totes i cadascuna de les propostes
que preteníem fer i que estava encapçalada amb un titular que deia
Treballem per tothom , anem endavant! I això és el que estem fent i
el grau de compliment del que vam dir serà el balanç que farem en
acabar el mandat i esperem que la població ho vegi així i ens renovi
la confiança per una altre mandat.
Com que governem per tothom, perquè ho creiem i sempre hem
actuat així, no cal que ens recordeu el que ja sabem. Joan Planas,
nosaltres no diferenciem Peralada de Vilanova ni Vilanova de Peralada, ja portem més de 40 anys junts i pels anys que jo he estat al
capdavant de l’Ajuntament t’emplaço a que em diguis on hem fet
diferències en negatiu i també on les hem fet en positiu.
També ens manifesten que el deure de la oposició és ésser crítics
amb l’equip de govern. Aquí discrepem si ho reduïm a la crítica,
també es poden fer propostes, no tot ha d’ésser negatiu. Els regidors de l’oposició teniu tota la informació a la vostra disposició i podeu revisar el que fem, proposar-nos canvi i millores i si coincidim
en les prioritats no tingueu cap dubte que ens posarem d’acord.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 22.00 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

11.3.- Exposa la sra. Carreras que ja va comentar-ho als serveis administratius per un tema de protecció de dades i va sol·licitar-ne
l’aclariment corresponent.
11.4.- Exposa la sra. Carreras que la runa té diferents orígens i en
breu quedarà tret. La major part és municipal i una part servirà per
reomplir el mur dels horts al passeig de dat.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 d’abril de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Cap

04/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 30 d’abril de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- SORTEIG PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I
EUROPEES DE 2019.

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

1.- SORTEIG PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A
LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES DE 2019.
Antecedents de fet.
1. Eleccions municipals convocades per al dia 26 de maig de 2019 per Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril pel que es convoquen eleccions locals i a les
assemblees de Ceuta i Melilla.
2. Eleccions europees convocades per al dia 26 de maig de 2019 per Reial
Decret 206/2019, d’1 d’abril pel que es convoquen eleccions de diputats
al Parlament Europeu.
Fonaments de dret.
• Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer. CELEBRAR el sorteig per a la formació de les meses electorals
per a la jornada electoral de les eleccions municipals i europees de 26 de
maig 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.
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El President i els vocals de les Meses, i llurs dos suplents, hauran de
tenir menys de setanta anys i han de saber llegir i escriure. A més,
el President haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar
o equivalent.
En el cas d’estimació d’excusa, causa d’inelegibilitat per al càrrec
o impossibilitat de notificació a l’interessat, serà designat membre
de la mesa el censat següent d’aquest i, en el cas de finalització del
CER o CERE, es reiniciarà pel CERE o CER, respectivament.
Segon. CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 26 de
maig 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.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 14.15 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
9 de maig de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Cap

05/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 9 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de la relació de béns
patrimonials i registre d’interessos, per a la seva
inclusió al portal de la transparència.
2.- Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni amb
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida
selectiva de la fracció orgànica.
3.- Proposta d’aprovació inicial, per segona vegada, de
la Modificació puntual núm. 5 del POUM de Peralada
en l’àmbit del PMU c/ Rossend Palmada.
4.- Proposta conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Peralada
i Vilanova per a l’organització de tallers de memòria
i de gimnàstica en el marc del “programa d’atenció i
prevenció a la dependència” per a l’any 2019.
5.- Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de
l’entitat CILMA a la qual l’Ajuntament de Peralada
estava adherit

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

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS
PATRIMONIALS I REGISTRE D’INTERESSOS, PER A LA SEVA
INCLUSIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA EXPEDIENT NÚM.:
X2019000333 - 1017-000001-2019
ANTECEDENTS
1.- La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar
a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves
obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de
difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la
participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu
compliment s’anomena Portal de la Transparència.
2.- El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol II.
3.- Una de les obligacions és la publicitat de les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts
càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics,
les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han
de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
4.- Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts de
caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
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FONAMENTS JURÍDICS
- L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
- L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de declaració d’activitats que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als
càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten com
annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

2.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENI AMB EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA. EXPEDIENT NÚM.:
X2018000449 - 9999-000449-2018
Antecedents de fet.
1. Esborrany del conveni, tramès pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pel qual el municipi delega a la comarca la competència de
recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), i un
full on consta l’import del cost d’implantació del servei (13.585,70
€) i el cost anual de la recollida i transport dels residus FORM
(12.879,67€).
2. En data 1 de març de 2017 el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, aprovà l’esmentat conveni.
3. Nou esborrany de conveni, tramès pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, pel qual el municipi delega a la comarca la competència de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals
(FORM), i un full on consta l’import del cost d’implantació del servei (0,00€) i el cost anual de la recollida i transport dels residus
FORM (8.320,57€).
4. El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017 aprovà l’esmentat conveni.
5. En data 19 de febrer de 2019 el Consell Comarcal tramet acord
de modificació del conveni signat, motivat per no haver-se presentat cap oferta en el procediment de licitació tramitat. Les modificacions redueixen les prestacions i situen el cost anual de la recollida
i transport dels residus FORM en 11.027,57 euros
6. En data 25 i 26 de març de 2019 el Consell Comarcal tramet a
l’Ajuntament:
a) Quadre de característiques del contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM).
b) Plec de clàusules tècniques pel contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM).

Vots en contra: Cap

c) Memòria justificativa del conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i els Ajuntaments de L’Armentera, Bàscara, Cabanes,
El Far d’Empordà, Garriguella, Llers, Pau, Peralada, Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià per la modificació dels Convenis per a la
delegació de les competències del servei de recollida selectiva de
la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

Abstencions: Cap

d) Implantació del servei de recollida de la FORM.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que d’acord amb la llei
de transparència existeix l’obligació que els regidors, quan entren
i surten han de fer públiques les seves retribucions. S’adapten els
models a la llei de la transparència”.

CASA DE LA VILA

e) Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada
7. En data 2 de maig de 2019 s’ha emès informe de secretaria-intervenció.
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Fonaments de dret.

Vots en contra: Cap

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
arts. 47.2, 57, DA 5ª, i 21 i 22 quant a òrgan competent (més eventuals acords de delegació).

Abstencions: Cap

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 (TRLMRLC):
arts. 150 i 191, i 76 (municipis històric-artístics), 77(municipis industrials), i 123 (comunitats de municipis).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local (TRRL): Arts. 70 i 30 (cooperació de les diputacions als municipis).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP): arts. 47 a 53, 143, 144 i DA 8ª.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (LPAC): arts. 21.1, 86 i 114.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC): arts. 10,
25, 42, 53, 75, 108 a 112, DA 4ª, DA 5ª i DF 2ª LRJPAPC.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS): arts. 48,
150 i ss., 167, 175, 303 a 311.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR la modificació 1 del conveni de delegació de les
competències de recollida selectiva de la FORM signat pel CCAE i
aquest Ajuntament, pel qual es modifica el pacte setè i la fitxa de
l’Annex 2 (de març de 2019), que consta a l’expedient, així com
autoritzar a l’Alcalde – President a la signatura del mateix.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al CCAE.
Tercer. PUBLICAR el conveni al DOGC i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, en el cas que el CCAE no
ho hagués acordat
Quart. TRAMETRE certificat de l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació.
Cinquè. DESIGNAR a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada i a l’administrativa de l’àrea de medi ambient com a interlocutors de forma directa i immediata amb els responsables del servei
del Consell Comarcal.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

“Exposa el sr. Joan Cros que al 2017 ja es va signar el corresponent
conveni però el concurs va quedar desert i es va fer la modificació
corresponent per part del CCAE i ara es torna a aprovar el conveni.
Exposa la sra. Carreras que s’han redistribuït els costos pel conjunt
dels ajuntaments”.

3.- TRAMITACIÓ DE LA 5A MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
DEL POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ ROSSEND PALMADA
(EXPEDIENT NÚM.: X2019000080 - 9999-000080-2019)
Antecedents:
• És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el Text Refós
del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per tal d’ordenar el sector 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.
• 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.
• En data 13/02/2019 els Serveis Tècnics municipals han emès informe tècnic de caràcter favorable en relació al projecte presentat.
• En data 11/02/2019 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental emet informe corresponent.
• En data 13/02/2019 els serveis tècnics municipals emeten informe, 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.
• En data 1 de març 2019 s’emet informe jurídic.
• En data 7 de març de 2019 s’aprova inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Peralada per a unanimitat dels sis membres presents i
seguidament es publica l’edicte al BOP, DOGC, Diari de Girona i
E-tauler, de forma simultània es dona audiència a tots els ajuntaments 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.
• En data 3 d’abril de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (E2019001155) comunica que
per a poder informar manca l’estudi de mobilitat corresponent.
• En datat 15 d’abril de 2019 i RE número E2019001322 l’arquitecte
Lluís Gratacós Soler presenta documentació ampliada i rectificada sobre la cinquena modificació del POUM que impliquen canvis
substancials en relació al primer document.
• 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.

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

• En data 6 de maig de2019 els serveis tècnics municipals emeten
informe en relació a la nova documentació ampliada i rectificada
sobre la cinquena modificació del POUM.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez
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Fonaments de dret:

Vots a favor:

- 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.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

- 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 inicialment, per segona vegada, la Modificació puntual núm. 5 del POUM de Peralada anomenada Modificació Puntual
número 5 del POUM de Peralada en l’àmbit del PMU c/Rossend
Palmada i redactada en data abril de 2019 per l’arquitecte Lluís Gratacós i Soler juntament amb la col·laboració de Fc. Xavier Clotas Torrent la qual incorpora una modificació substancial, consistent en:
• Avaluació econòmica de la modificació amb el detall de les despeses d’urbanització, obres exteriors, indemnitzacions, finançaments.
• Equilibri entre polígons: Valor urbanístic, valoració del 10%, justificació equilibri entre polígons.
• Informe de sostenibilitat econòmica.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes,
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
núm. 5 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, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes:
- Servei de carreteres de la Generalitat atès que la modificació es
troba dins la zona d’influència de la carretera GIP-6042
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.- Acordar la vigència de la suspensió en relació a l’atorgament
d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles
àrees del territori que són objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent a excepció de les obres que facin referència al manteniment i conservació
de les obres i instal·lacions. En atenció al que disposa l’article 73 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme i atès que es modifica el règim urbanístic del sòl al incorporar dins del PMU un àmbit de terreny classificat
com a sòl no urbanitzable, la durada de la suspensió s’ajustarà al previst
per l’article 74 del D1/2010 i serà d’un any prorrogable en 1 any més.

CASA DE LA VILA

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
“Exposa el sr. Alcalde que no es canvia el que es va explicar al seu
dia. Únicament s’ha aportat, a posteriori, nova informació per part
de l’arquitecte redactor de la modificació i es fa indispensable incorporar-la.
Exposa la sra. Carreras que s’adjunta un annex amb més detall dels
dos polígons”.

4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PERALADA
I VILANOVA PER A L’ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE MEMÒRIA
I DE GIMNÀSTICA EN EL MARC DEL “PROGRAMA D’ATENCIÓ
I PREVENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA” PER A L’ANY 2019.
EXPEDIENT NÚM.: X2019000046 - 9999-000046-2019
Antecedents de fet.
1.- Escrit de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb número de registre d’entrada E2019000071 de data 8
de gener de 2019, on proposen un taller de memòria i un taller de
gimnàstica per a gent gran per aquest 2019.
2.- Escrit de l’ajuntament de Peralada de data 15 de gener de 2019,
on sol·licita la realització del 4 tallers de memòria, dos a la primavera i dos a la tardor i la xerrada “El gran tracte a les persones grans.
Coneixem els nostres drets”.
3.- Esborrany del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Peralada i Vilanova de
la Muga per a l’organització de tallers de memòria i de gimnàstica
en el marc del “programa d’atenció i prevenció a la dependència”
per a l’any 2019.
4.- Informe de la secretària-interventora.
Fonaments de dret.
• Art. 22.2.f) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local (LBRL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
• Arts. 10, 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC).

91

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
(ROAS).

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez

• Pressupost municipal per a l’exercici 2019.
Vots en contra: Cap
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió al “Conveni Marc de delegació, per a la
realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i diversos Ajuntaments de la Comarca.”

Abstencions: Cap
“Exposa la regidora sra. Mònica Lladó que es tracta de la signatura,
novament, del conveni per a la realització dels tallers de memòria i
gimnàstica que ja es venen fent”.

Segon.- Disposar la despesa de 1.800 euros corresponent a l’aportació econòmica derivada de l’esmentat conveni a les aplicacions
pressupostàries 2 330 22609 “despeses diverses activitats recreatives i culturals Sant Domènec” i 3 330 22609 “despeses diverses
culturals Vilanova” del Pressupost de despeses de l’exercici 2019.

5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
DE L’ENTITAT CILMA A LA QUAL L’AJUNTAMENT DE PERALADA
ESTAVA ADHERIT EXPEDIENT NÚM.: X2019000266 - 2463000001-2019

Tercer.- Que l’Ajuntament de Peralada es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris per tal de dur a
terme les activitats.

Antecedents:

Quart.- Es nomena al Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde-President
de l’Ajuntament de Peralada, com a interlocutor únic de l’entitat
davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Cinquè.- Un cop signat, publicar l’esmentada adhesió al conveni
al portal de transparència de la pàgina web www.peralada.org, per
tal de donar compliment al que estableix l’article 8.1.f. de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè.- Encomanar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la
publicació, si escau, de la present adhesió al conveni en el DOGC
tal i com prescriu l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Setè.- Trametre còpia de la present adhesió al conveni al Registre
de convenis de col·laboració i cooperació, de la Direcció General
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 14.3, i la Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Vuitè.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura de la present adhesió al conveni.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE
LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals
del que forma part aquest Ajuntament ha comunicat que la seva
Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de 2019,
un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que
l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de
tots els seus membres, per a la seva ratificació.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat
produint un procés de racionalització i redimensionament dels ens
locals i de tots els organismes que formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de sostenibilitat
financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de
la Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost
i que ha assumit així el control financer i la supervisió última de la
seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que
elabora la Diputació de Girona, s’han efectuat recomanacions en el
sentit de transformar la figura jurídica del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la prestació de
serveis destinats als ens locals.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar l’Assemblea General, convocada expressament
per a aquest fi, i que l’acord requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser ratificat pel
Ple de cadascun dels ens locals.
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució,
que cal seguir els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir,
aprovació d’un acord per majoria absoluta de tots els ens locals
que en són membres.
Fonaments de dret:
• Llei 40/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques,
de 1 d’Octubre
• Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de Juny.

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
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Resolc:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació
d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les
comarques gironines”, amb efectes econòmics i administratius de
31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent
econòmic, i al personal del CILMA.
Tercer.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord
de dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General d’Administració Local, als efectes de constància en el Registre
d’organitzacions associatives d’ens locals
Quart.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest
Ajuntament al CILMA un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de la data efectiva de la
seva dissolució.
Cinquè.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a
instrument de participació i col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques ambientals competència
de la Diputació.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
“Exposa el regidor sr. Joan Cros que es tracta de la dissolució del
CILMA, el qual ha estat absorbit per la Diputació de Girona”.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 20.55 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
9 de maig de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Cap

05/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 9 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de la relació de béns
patrimonials i registre d’interessos, per a la seva
inclusió al portal de la transparència.
2.- Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni amb
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida
selectiva de la fracció orgànica.
3.- Proposta d’aprovació inicial, per segona vegada, de
la Modificació puntual núm. 5 del POUM de Peralada
en l’àmbit del PMU c/ Rossend Palmada.
4.- Proposta conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Peralada
i Vilanova per a l’organització de tallers de memòria
i de gimnàstica en el marc del “programa d’atenció i
prevenció a la dependència” per a l’any 2019.
5.- Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de
l’entitat CILMA a la qual l’Ajuntament de Peralada
estava adherit

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

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS
PATRIMONIALS I REGISTRE D’INTERESSOS, PER A LA SEVA
INCLUSIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA EXPEDIENT NÚM.:
X2019000333 - 1017-000001-2019
ANTECEDENTS
1.- La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar
a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves
obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de
difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la
participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu
compliment s’anomena Portal de la Transparència.
2.- El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol II.
3.- Una de les obligacions és la publicitat de les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts
càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics,
les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han
de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
4.- Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts de
caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
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FONAMENTS JURÍDICS
- L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
- L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de declaració d’activitats que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als
càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten com
annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

2.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENI AMB EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA. EXPEDIENT NÚM.:
X2018000449 - 9999-000449-2018
Antecedents de fet.
1. Esborrany del conveni, tramès pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pel qual el municipi delega a la comarca la competència de
recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), i un
full on consta l’import del cost d’implantació del servei (13.585,70
€) i el cost anual de la recollida i transport dels residus FORM
(12.879,67€).
2. En data 1 de març de 2017 el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, aprovà l’esmentat conveni.
3. Nou esborrany de conveni, tramès pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, pel qual el municipi delega a la comarca la competència de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals
(FORM), i un full on consta l’import del cost d’implantació del servei (0,00€) i el cost anual de la recollida i transport dels residus
FORM (8.320,57€).
4. El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017 aprovà l’esmentat conveni.
5. En data 19 de febrer de 2019 el Consell Comarcal tramet acord
de modificació del conveni signat, motivat per no haver-se presentat cap oferta en el procediment de licitació tramitat. Les modificacions redueixen les prestacions i situen el cost anual de la recollida
i transport dels residus FORM en 11.027,57 euros
6. En data 25 i 26 de març de 2019 el Consell Comarcal tramet a
l’Ajuntament:
a) Quadre de característiques del contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM).
b) Plec de clàusules tècniques pel contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM).

Vots en contra: Cap

c) Memòria justificativa del conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i els Ajuntaments de L’Armentera, Bàscara, Cabanes,
El Far d’Empordà, Garriguella, Llers, Pau, Peralada, Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià per la modificació dels Convenis per a la
delegació de les competències del servei de recollida selectiva de
la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

Abstencions: Cap

d) Implantació del servei de recollida de la FORM.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que d’acord amb la llei
de transparència existeix l’obligació que els regidors, quan entren
i surten han de fer públiques les seves retribucions. S’adapten els
models a la llei de la transparència”.
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e) Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada
7. En data 2 de maig de 2019 s’ha emès informe de secretaria-intervenció.

95

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
20 de maig de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

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

Sra. Mònica Lladó Descamps

06/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 20 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA
1.- Donar comptes de l’estat actual de les propostes del Consell,
aprovades per Ple el 19 de juny de 2018.
2.- Proposta de condicionament de la zona propera al Skate Park.

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

3.- Proposta de reciclar material esportiu.
4.- Proposta de manteniment de la pista de l’Espai Jove.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

5.- Proposta per adequar parcs infantils a Vilanova de la Muga.

El sr. Alcalde dona la benvinguda a tots els assistents:

6.- Proposta per millorar l’ús de l’Espai Jove.

Bon dia a tots avui fem el segon ple del Consell Municipal
d’Infants i abans de continuar voldria explicar com està composat. Com ja sabeu cada 4 anys hi ha eleccions i s’escullen
uns representants a l’Ajuntament, segons els habitants del
municipi hi ha més o regidors; a Peralada ens en corresponen
9, i entre ells n’escullen un que és l’Alcalde, en aquest cas
sóc jo. L’Alcalde, d’entre tots els regidors, forma un equip de
govern que són els qui s’encarreguen de gestionar els recursos, impostos, de recollir les propostes i demandes i de fer-ne
de noves. Algunes es poden fer directament i d’altres s’han
d’aprovar per ple. Tot el que fem està revisat i regulat per diverses lleis i la secretària, la senyora que ara veieu d’esquenes, que es la Sra. Mercè Comamala, és l’encarregada que tot
es faci segons la llei i la normativa. Llavors tenim que l’equip
de Govern està format per l’Alcalde Pere Torrent i els regidors/
es la Sra. Rosa Cortada, la Sra. Lourdes Carreras, el Sr. Joan
Cros, la Sra. Mònica Lladó (que excusa la seva assistència un
motius familiars) i la Sra. Maria José Romero.

7.- Proposta per als taulells informatius del municipi.
8.- Proposta per obrir una mini biblioteca a Peralada.
9.- Proposta per ampliar la capacitat de l’Estadi Municipal.
10.- Proposta per l’obertura de l’Institut de Peralada.
11.- Proposta per determinar una àrea destinada a pipican.
12.- Proposta pel manteniment del camp de futbol de Vilanova.
13.- Proposta per la instal·lació d’una tirolina a Peralada.
14.- Proposta per un millor manteniment dels parcs apadrinats
de Sant Sebastià, zona piscina, Espai Jove i zona enjardinada
pàrquing escola.
15.- Proposta per revisar els parcs infantil i de salut.
16.- Proposta per al sancionar les actuacions incíviques.
17.- Proposta per la implementació de carrils bici.

Llavors tenim 3 regidors més que estan a la oposició el Sr. Enric Serra, el Sr. Joan Planas i la Sra. Meritxell Garrido. Aquests
regidors, tot i que no estan a l’equip de govern, poden presentar propostes i millores al que proposen la resta de regidors.
Seguidament, la regidora sra. Rosa Cortada exposa el següent:
Bé feta aquesta petita introducció passem a iniciar la sessió
del segon ple del Consell Municipal d’Infants.
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El Consell Municipal d’Infants de Peralada en el present curs escolar ha estat format pels delegats i sots-delegats de classe i els
delegats verds dels cursos de 4t, 5è i 6è: Aleix Cusí, Joana Padern,
Xènia Brugat, Amàlia Fernández, Sílvia Genís, Sara Triadú, Laia Vargas, Jana Vargas, Eva Pascual, Júlia Terradas, Laia Agustín, Annia
Alsina i Rut Descamps.
Juntament amb la Regidora d’Ensenyament, el Consell s’ha reunit
tres vegades al llarg del curs i han sorgit les següents propostes que
les conselleres i els consellers ens defensaran.
Però abans de tot l’Equip de Govern vol donar comptes de l’estat
actual de les propostes del Consell aprovades per Ple el 19 de juny
2018.

8.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE PATIS
I ZONES ENJARDINADES DE L’ESCOLA.
Durant l’estiu es va fer una actuació en profunditat i en períodes de
les vacances escolars es fan actuacions de manteniment sempre
respectant el cicle de vida de les plantes.
9.- PROPOSTA D’INFLABLES EL PRIMER
I ÚLTIM DIA DE LA TEMPORADA DE PISCINA.
Ja es va dur a terme l’any 2.018 i enguany hi tornarem

10.- PROPOSTA DE REPOSICIÓ DE BOSSES EN ELS TOILETCANS.

1.- DONAR COMPTES DE L’ESTAT ACTUAL DE LES PROPOSTES
DEL CONSELL, APROVADES PER PLE EL 19 DE JUNY DE 2018.
1.- PROPOSTA D’INCORPORAR MÉS PAPERERES
AL MUNICIPI DE PERALADA I VILANOVA.
Es van renovar les papereres de tot el municipi i en alguns llocs
se n’han posat de noves com al carrer Comte Savallà i Avinguda
Principal de Peralada
2.- PROPOSTA D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS DE LLEURE
DE PERALADA I VILANOVA.
Regularment se’n fa manteniment i millores, com a l’espai jove, neteja, arranjament tanca perimetral, papereres, etc. Està en curs el
canvi de les cistelles de bàsquet.

3.- PROPOSTA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
L’ús de les instal·lacions esportives del municipi com el pavelló i els
camps de futbol no està explícitament regulat per a un ús particular
dels vilatans. Tanmateix des de l’Espai Jove regularment es programen activitats esportives en aquestes instal·lacions i de moment
cal canalitzar el seu ús a través del servei de joventut del municipi. En el cas del camp de futbol de Vilanova es va comentar que
fent petició i sota la supervisió d’un adult se’n podria fer ús però en
aquest darrer anys no n’hi ha hagut cap.
5.- PROPOSTA D’INFORMACIÓ DE RECICLATGE
EN LES ÀREES D’APORTACIÓ DE DEIXALLES.
S’han posat nous cartells i ara que ja disposem del logotip del Consell Municipal d’Infants, quan es faci la substitució dels rètols informatius posarem de manifest que ha estat una proposta d’aquest
Consell.

Es reposen regularment i està prevista la renovació dels toiletcans
més malmesos i comprar-ne de nous

11.- PROPOSTA DE MILLORA D’ÚS DE LES FONTS DEL MUNICIPI.
S’han canviat algunes aixetes i revisat les que era més difícil d’utilitzar el polsador
12.- PROPOSTA D’INCREMENT D’ACTIVITATS INFANTILS
A LES FESTES I FIRES MUNICIPALS.
En les festes sempre s’hi reserva un espai específic per activitats
infantils, normalment el dissabte de la festa o el diumenge al matí.
I es procura que siguin diverses, animació infantil, espectacles de
màgia, tallers de joc… A Peralada hi tenim el Parc Multiaventura
tots els dies i a Vilanova es posen inflables a cada festa i ara també
el dia de la revetlla de la Diada.
13.- PROPOSTA DE REVISIÓ I MANTENIMENT
DELS ORDINADORS DEL PUNT JOVE.
Es van canviar tots 2018
14.- PROPOSTA D’INCENTIVAR LA CREACIÓ
DE NOUS COMERÇOS MUNICIPALS.
Aquest darrer any s’han facilitat les condicions per l’obertura de
nous comerços al casc històric. Es preveu en els propers mesos
que es facin reunions amb els comerciants i possibles interessats
per assessorar-los i ajudar-los, no obstant cal que hi hagi gent i
emprenedors que tinguin interès en fer-ho, amb nous projectes i
llavors l’Ajuntament procurarà ajudar-los.
I ara passem a escoltar les vostres noves propostes:

6.- PROPOSTA DE NETEJA DELS VOLTANTS DELS RIUS DEL MUNICIPI.
Regularment es mantenen les motes netes i segades i se’n recullen
els residus que s’hi troben.

7.- PROPOSTA D’UTILITZACIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA ECOLÒGICS.
Des d’aquest curs 2018-2019 els productes de neteja que es fan
servir a l’escola són ecològics, complint la vostra demanda.
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2.- PROPOSTA DE CONDICIONAMENT
DE LA ZONA PROPERA AL SKATE PARK. (XB)

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

Antecedents de fet:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Vist que hi ha altres nens que juguen a altres esports.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vist que de vegades les pilotes impacten contra les taules de pícnic
i les persones que estan assegudes.

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Vots en contra: Cap

Primer.- Habilitar una zona amb porteries per poder jugar a futbol.

Abstencions: Cap

Segon.- Que l’orientació de les porteries eviti que les pilotes arribin
a la zona de pícnic.
El sr. Alcalde manifesta que s’estudiarà la proposta, no obstant a
la zona verda propera, prop de la piscina ja hi ha una porteria per
poder jugar a futbol.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

4.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE LA PISTA
DE L’ESPAI JOVE (ST)
Antecedents de fet:
Vist que la pista de l’Espai Jove té moltes esquerdes que provoquen
caigudes.
Vist que el marcatge de la pista està esborrat.
Vist que les porteries estan despintades i sense xarxes.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

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

Primer.- Reparar el ferm de l’esmentada pista.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Segon.- Repintar el marcatge.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Tercer.- Pintar les porteries i posar-hi xarxes.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

La regidora sra. Maria José Romero manifesta que és cert que la
pista té esquerdes produïdes per les arrels dels arbres i cal reparar-la, es farà i llavors es repintarà. També s’han demanat pressupostos per substituir les actuals cistelles de bàsquet i posarem
xarxes a les porteries.

Abstencions: Cap

Vots a favor:

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

3.- PROPOSTA DE RECICLAR MATERIAL ESPORTIU. (XB)
Antecedents de fet:
Vist que el municipi disposa de diversos Clubs esportius.
Vist que periòdicament fan renovació del material.
Vist que aquest material sembla ser que es llença.
El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Demanar als Clubs esportius quan renoven el material que
avisin l’ajuntament i/o l’escola per tal de poder recliclar-lo per als
patis o per a l’Espai Jove.
La regidora sra. Rosa Cortada manifesta que esn posarem en contacte amb els diferents Clubs i els transmetrem la vostra proposta,
que trobem molt encertada, i dipositarem el material a l’Espai Jove.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

5.- PROPOSTA PER ADEQUAR PARCS INFANTILS
A VILANOVA DE LA MUGA. (EP)
Antecedents de fet:
Vist que el parc de Dalt és un indret freqüentat pels infants de Vilanova.
Vist que hi ha prou espai.
Vist l’estat de l’estructura del parc de la pista.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
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El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Instal·lar una Tirolina al parc de dalt.
Segon.- Canviar l’estructura del parc de la pista
La regidora sra. Lourdes Carreras manifesta que pel que fa al primer
punt, s’estudiarà la proposta de posar una tirolina, entenem que es
demana una similar a la que hi ha al parc Peralada.
I en el segon punt s’han demanat pressupostos per pintar, arranjar
la pista de Vilanova i el mes que ve hauria d’estar resolt.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Es parlarà amb el Dinamitzador i amb Sant Domènec per fer un inventari i mirarem quines són les més adients. Per això demanarem
al dinamitzador que reculli les vostres preferències.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

7.- PROPOSTA PER ALS TAULELLS INFORMATIUS		
DEL MUNICIPI. (JT)
Antecedents de fet:
Vist que hi ha taulells d’anuncis al municipi que no estan protegits.
Vist que als taulells dels anuncis de l’escola sovint no hi ha informació de les activitats que es fan al municipi.

6.- PROPOSTA PER MILLORAR L’ÚS DE L’ESPAI JOVE. (AC)
Antecedents de fet:
Vist que al suro exterior de l’Espai Jove no hi ha cap horari d’obertura.
Vist que a alguna aula de l’Espai Jove els usuaris berenen i deixen
les restes.
Vist que la connexió a internet dels ordinadors sovint és insuficient
per a més de tres ordinadors connectats alhora.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Protegir amb un vidre/plàstic tots els taulells d’anuncis
per tal que els rètols no es facin malbé ni els puguin arrencar.
Segon.- Vetllar perquè als taulells de l’escola s’hi pengin tots els
rètols dels actes municipals i/o aquells que puguin ser d’interès per
als alumnes.

Vist que hi ha molt poques pel·lícules.

Manifesta el sr. Alcalde que també entenem que és una bona proposta i es renovaran els que faci falta i n’instal·larem de nous per
poder informar millor.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Procurarem que sigui així i ens coordinarem amb el conserge de
l’escola perquè sempre estiguin actualitzats.

Primer.- Col·locar els horaris d’obertura i totes les activitats al suro
exterior de la vorera per tal que sigui ben visible per a tothom.

Vots a favor:

Segon.- Insistir en el bon ús de les instal·lacions, si cal posant rètols
informatius a les aules.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Tercer.- Millorar la connexió internet per tal que tots els ordinadors
puguin funcionar alhora.

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

Quart.- Disposar de més varietat de pel·lícules.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Manifesta el regidor sr. Joan Cros que farem tal com es demana i
posarem un panell informatiu per que sigui ben visible i també ens
servirà pel Casal d’Estiu
També ens fem nostre aquesta proposta i hi posarem cartells recordant la importància de tenir cura de mantenir les instal·lacions
en correcte estat.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Ara que ja disposem de fibra òptica, la farem arribar a l’Espai Jove i
revisarem que tots els equips hi vagin connectats.
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8.- PROPOSTA PER OBRIR UNA MINI BIBLIOTECA 		
A PERALADA. (SG)

Vots a favor: Cap

Antecedents de fet:

Vots en contra:

Vist que hi ha un interès per la lectura.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Vist que la biblioteca de l’escola no està oberta fora de l’horari escolar.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Primer.- Obrir una mini biblioteca a Peralada per a que totes les
vilatanes i vilatans en puguin gaudir.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Exposa la regidora sra. Rosa Cortada que aquesta proposta ens ha
arribat per altres bandes i a Peralada ja disposem d’uns fons important per fer una Biblioteca o Sala de Lectura, de fet en les aules
de l’Espai Jove ja es disposa de diversos espais, el problema està
en poder obrir de manera regular i que se’n pugui fer ús. En altres
pobles hi ha voluntaris que se’n ocupen i quan jo era petit aquesta
era la fórmula. Parlarem amb les diverses associacions i mirarem
de trobar una fórmula que ho faci variable.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

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

10.- PROPOSTA PER L’OBERTURA DE L’INSTITUT DE PERALADA
(LV)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Antecedents de fet:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Vist que encara no hi ha novetats sobre l’institut.

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

Vist que els alumnes de l’escola prefereixen restar al municipi per
cursar ESO en comptes d’anar a Figueres.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

9.- PROPOSTA PER AMPLIAR LA CAPACITAT DE L’ESTADI
MUNICIPAL (AC)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Abstencions: Cap

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Que s’insisteixi en la obertura de l’institut i es facin totes
les actuacions que calguin.
Exposa la regidora sra. Cortada que aquesta proposta sempre està
sobre la taula i la tenim molt present. Perquè això sigui possible
depèn de la Generalitat de Catalunya i fa quatre anys semblava que
podria ésser possible en poc temps, no obstant hi va haver un canvi
de govern i es va aturar. Des de l’Ajuntament hi estem en contacte
i els oferim els nostres espais, que són molts i no tindrien un cost
gaire elevat poder-los posar en funcionament.

Antecedents de fet:

Vots a favor:

Vist que a l’Estadi Municipal hi ha hagut un increment de públic.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Vist que hi ha pocs seients disponibles.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Primer.- Ampliar el nombre de seients a l’estadi mitjançant la
col·locació d’una altra grada.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Manifesta la sra. Carreras que Aquesta proposta és difícil que la
podem portar a terme, pel cost econòmic, i també cal recordar que
el 2017 ja es va ampliar, passant d’uns 300 seients a 430, més la
llotja que són 32 cadires més.
Es proposa no acceptar la proposta atès que ja es va preveure i pel
cost econòmic que comportaria.

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
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11.- PROPOSTA PER DETERMINAR UNA ÀREA DESTINADA
A PIPICAN. (LA)

Vots a favor:

Antecedents de fet:

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Vist que hi ha molts gossos al municipi.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Vist que dins el casc urbà no hi ha àrees determinades per a què
puguin fer les seves necessitats.

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

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Primer.- Determinar una àrea específica i tancada per tal que els
gossos puguin fer les seves necessitats i així no embrutar carrers
i places.
Exposa el regidor sr. Joan Cros que s’estudiarà la proposta, normalment aquests espais estan en ciutats més grans, en alguns casos
no han tingut èxit doncs els propietaris dels animals continuen fent
el mateix i els excrements se’ls troben pels carrers. Des de l’Ajuntament es té previst fer una ordenança de civisme on es penalitzin
aquestes i d’altres actituds incíviques.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Vots a favor:

13.- PROPOSTA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TIROLINA 		
A PERALADA. (ÀA)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Antecedents de fet:

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Vist que la tirolina de l’Espai Jove té molt èxit.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Vist que molts dels usuaris tenim una alçada superior que no ens permet gaudir d’aquesta estructura ja que toquem amb els peus a terra.

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

12.- PROPOSTA PEL MANTENIMENT DEL CAMP DE FUTBOL
DE VILANOVA. (EP)
Antecedents de fet:
Vist que hi ha moltes males herbes al camp.
Vist que les línies pintades estan tortes.
El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Instal·lar una nova tirolina de més alçada en el mateix Espai Jove o en un altre parc del poble.
Exposa la regidora sra. Maria José Romero que s’estudiarà la proposta, costos i lloc on posar-la, si és possible ubicar-la en el mateix
pati o bé a quin espai. S’ha de tenir en compte que aquests equipaments solen tenir un cost molt elevat i a l’Ajuntament arriben
moltes demandes i propostes similars i que no es poden atendre
totes. No obstant mirarem si és factible
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Primer.- Fer una sega periòdica al camp.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Segon.- Repintar les línies correctament.

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que la sega es fa setmanalment, tret d’algunes vegades si està molt moll o en cas d’avaria
de la màquina de segar.

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Les línies es repinten quan s’hi ha de jugar, darrerament el Club
de Futbol, que era qui en feia ús no l’utilitza i per tant no es pinten
doncs és un cost que es pot estalviar si no s’utilitza. Està previst
arranjar i adequar els vestidors, hi ha un problema amb l’aigua i
quan aquest s’hagi resolt també estaran disponibles.
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14.- PROPOSTA PER UN MILLOR MANTENIMENT DELS PARCS
APADRINATS DE SANT SEBASTIÀ, ZONA PISCINA, ESPAI JOVE I
ZONA ENJARDINADA PÀRQUING ESCOLA. (JP)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

Antecedents de fet:
Vist que als parcs apadrinats sovint hi ha deixalles.

Vots en contra: Cap

Vist que algunes estructures els falta manteniment, pintura, anclatges...

Abstencions: Cap

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Fer un millor manteniment d’aquests espais, neteja, repàs
de l’ estat de les estructures de joc.
Exposa el regidor sr. Joan Cros que tal com hem dit fem el manteniment periòdic de les zones enjardinades, jocs, etc. Mirarem que
aquests llocs que ens indiqueu s’hi actuï més sovint.
Vots a favor:

16.- PROPOSTA PER AL SANCIONAR LES ACTUACIONS
INCÍVIQUES. (JP)
Antecedents de fet:
Vist que hi ha molts conductors i moltes conductores que aparquen malament ocupant les voreres, carrers i places.
Vist que hi ha molts propietaris i moltes propietàries de gossos que
no recullen els excrements de les seves mascotes.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

15.- PROPOSTA PER REVISAR ELS PARCS INFANTIL		
I DE SALUT. (RD)
Antecedents de fet:
Vist que als parcs de salut, sobretot de la piscina, hi ha màquines
rovellades, que fan soroll o no funcionen bé.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:
Primer.- Avisar i sancionar a totes aquelles persones que no respectin l’entorn ni les normes de convivència.
Exposa el sr. Alcalde que tal i com hem dit tenim unes ordenances
de fa molts anys que no contemplen sancionar segons quines actituds incíviques i que hem de canviar i actualitzar, tenim previst
fer-ho en breu per tal de poder actuar contra aquests casos.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vist que a l’estructura del parc de la Coromina hi ha pintades i una
part trencada.

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació
els següents acords:

Vots en contra: Cap

Primer.- Revisar el funcionament de totes les màquines.

Abstencions: Cap

Segon.- Reparar-les i repintar-les per evitar aspecte de deixadesa i
evitar accidents.
Exposa la regidora Lourdes Carreras que Igual que en el punt anterior incrementarem la freqüència de les revisions de les màquines
i espais.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
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17.- PROPOSTA PER LA IMPLEMENTACIÓ 			
DE CARRILS BICI. (ÀA)
Antecedents de fet:
Vist que la bicicleta és el nostre mitjà de transport.
Vist que no estan específicament senyalitzades les rutes ciclistes entre Peralada i Vilanova.
El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació els
següents acords:
Primer.- Habilitar carrils bici per als desplaçaments dins el municipi.
Segon.- Senyalitzar la ruta ciclista per connectar Peralada i Vilanova.
Tercer.- Habilitar un circuit especial per a bicis, similar al Skate Park.
Exposa el sr. Alcalde que està previst fer un carribil bici que enllaci el
Golf i el Poble i s’estudiaran altres casos i recorreguts segurs.
Pel que fa a les rutes entre Peralada i Vilanova, sí que estan senyalitzades : tenim la Ruta Pirinexus i el Camí Natural de La Muga que passen per Peralada i arriben fins a Vilanova. Les podreu trobar a la web
www.visitperalada.cat on podreu fer un recorregut virtual de Peralada
a Vilanova.
Referent al circuit per a bicis a la zona de l’Skate parc, en prenem nota
i encarregarem un estudi als nostres tècnics
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 15.45 hores de la nit la Presidència aixeca la
sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
12 de juny de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO HI ASSISTEIXEN

Núm

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró
Sra. Mònica Lladó Descamps
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

07/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 12 de juny de 2019

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ ORDINÀRIA D’1
D’ABRIL DE 2019 (X2019000236).
2. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
30 D’ABRIL DE 2019 (X2019000314).
3. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
9 DE MAIG DE 2019 (X2019000317).
4. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
20 DE MAIG DE 2019 (X2019000355).

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor
Pere Torrent Martín, i amb l’assistència de la Secretàriainterventora de la Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’AlcaldePresident declara oberta la sessió.
L’alcalde en funcions exposa que l’objecte de la sessió és només
l’aprovació, de les actes de les sessió pendents d’aprovació,
d’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre

PRIMER.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ
ORDINÀRIA D’1 D’ABRIL DE 2019 (X2019000236).
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el
que disposa l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots
els membres legals de la Corporació.

SEGON.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS:
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’ABRIL DE 2019
(X2019000314).
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el
que disposa l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots
els membres legals de la Corporació.
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TERCER.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 9 DE MAIG DE 2019 (X2019000317).
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

QUART.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS: SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2019 (X2019000355).
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les 13.35 minuts la Presidència en funcions aixeca la sessió.
President en funcions, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
15 de juny de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Regidor/A
Rosa Maria Cortada Sánchez, Regidor/A
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
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

Cap

PLE2019000006
Caràcter: Extraordinari
Data: 15 de juny de 2019

Constitueixen un total de 9 regidors electes i per tant, la majoria
absoluta dels regidors electes exigits a l’article 195.4 de la LOREG, i
es reuneixen amb objecte de celebrar la sessió pública de constitució
de l’Ajuntament, donant fe de l’acte la Secretària de l’Ajuntament, la
senyora Mercè Comamala Laguna.
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.

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, la Secretària-interventora de la Corporació procedeix en primer lloc a llegir l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i en el
mateix sentit l’article 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Examinades les credencials aportades davant d’aquest Ajuntament de Peralada per part dels Regidors Electes amb motiu de les
darreres Eleccions Municipals celebrades el passat diumenge 26
de maig de 2019, i resultant que el Regidor electe de major edat és
el senyor Josep Tor Prunell, i el Regidor de menor edat és el senyor
David Bigas Vargas, es constitueix la Mesa d’Edat que ha quedat
integrada pel senyor Josep Tor Prunell en concepte de Regidor de
major edat, qui actuarà com a President; el senyor David Bigas Vargas, en concepte de Regidor de menor edat; i la senyora Mercè
Comamala Laguna, en concepte de Secretària-interventora de la
Corporació, que actuarà com a Secretària de la Mesa d’Edat.

Han excusat la seva absència:
Cap

Així mateix, en compliment d’allò disposat en el punt cinquè de
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i articles 30 a 32 del ROF, per la Secretària es manifesta
que tots els regidors/es electes han presentat les corresponents
declaracions sobre els seus béns patrimonials, causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics que afectin o puguin afectar
l’àmbit de competència de la Corporació.
I que d’acord amb el que disposa l’article 36 de l’esmentat Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, informa a les
regidores i regidors electes que s’ha efectuat l’arqueig dels fons
municipals a data 14 de juny, la qual amb la documentació justificativa, queda a la seva disposició.
A continuació els membres de la Mesa procedeixen a prendre possessió del càrrec. A aquest efecte, la secretària-interventora crida
de forma individualitzada i per ordre alfabètic els cognoms de tots
els regidors/es electes a fi de formular-los la següent pregunta,
continguda en l’article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, pel
qual s’estableix la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Peralada amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»

de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els
membres legals de la Corporació.
Cap regidor/a fa manifestació al respecte per la qual cosa la Mesa
d’Edat considera que als presents no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
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Es nomena a cada un dels regidors electes per tal que contestin:

SEGON.- ELECCIO DE L’ALCALDE

BIGAS VARGAS, DAVID
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.
BRUGAT VILANOVA, MIQUEL
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

Immediatament després de la Constitució de la Corporació el President de la Mesa anuncia que es procedirà a l’elecció de l’Alcalde
de l’Ajuntament, sol·licitant a la Secretària que doni lectura de l’article 196 de la LOREG.

CABELLO PALAHI, AINA
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

La Secretària dóna lectura de l’esmentat article que estableix el
procediment d’elecció de l’Alcalde.

CORTADA SANCHEZ, ROSA MARIA
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

A continuació, el president de la Mesa concedeix la paraula, per
ordre de menor a major número de vots populars obtinguts, als
caps de llista de cada formació política perquè presentin candidat
a Alcalde o en manifestin la renúncia.

PLANAS SUÑER, JOAN CARLES
“Si, ho prometo, fins a la independència de Vilanova de la Muga
o la república catalana”.
PRATCORONA CANELA, ERNEST
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.
SABATER ARMENGOU, MARC
“Si, ho prometo, fins a la constitució de la república catalana
o la independència de Vilanova de la Muga”.

El senyor Marc Sabater Armengou manifesta que el candidat a l’Alcaldia que presenta la llista electoral d’Independents de Vilanova
és ell.
El senyor Pere Torrent Martín manifesta que el candidat a l’Alcaldia
que presenta la llista electoral de Junts per Peralada i Vilanova de
la Muga és ell.

TOR PRUNELL, JOSEP
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa
proclama com a candidats a l’Alcaldia els regidors següents, que
són els que encapçalen les llistes corresponents:

TORRENT MARTIN, PERE
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

- Sr. Marc Sabater Armengou per Independents de Vilanova.

Finalitzat aquest tràmit, les persones mencionades prenen possessió dels seus respectius càrrecs de Regidors/es i es declara constituïda la Corporació que queda integrada pels següents membres:

- Sr. Pere Torrent Martín per Junts per Peralada i Vilanova de la Muga.
Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida
individual, per ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests dipositen els seus vots en l’urna custodiada pel President de la Mesa.
Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:

Per Junts per Peralada i Vilanova de la Muga:

- Sr. Pere Torrent Martín: 7 vots

Sr. Pere Torrent Martin

- Sr. Marc Sabater Armengou: 2 vots.

Sra. Rosa Cortada Sánchez
Sr. Miquel Brugat Vilanova
Sr. Josep Tor Prunell
Sra. Aina Cabello Palahí
Sr. Ernest Pratcorona Canela
Sr. David Bigas Vargas
Per Independents de Vilanova:
Sr. Marc Sabater Armengou
Sr. Joan Carles Planas Suñer

A la vista de la votació, i havent obtingut la majoria absoluta dels
vots el candidat Sr. PERE TORRENT MARTÍN, qui encapçala la llista
presentada per Junts per Peralada i Vilanova de la Muga, de conformitat amb l’establert a l’article 196 de la LOREG, la Mesa d’edat el
proclama Alcalde de l’Ajuntament de Peralada.
A continuació, el President de la Mesa procedeix a preguntar al
sr. Alcalde electe si accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de
Peralada, el qual respon afirmativament.
A continuació, el President de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec a l’Alcalde.
A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Peralada amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El senyor Pere Torrent Martín contesta: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.
El President de la Mesa fa lliurament a l’Alcalde de la vara de comandament i li cedeix la cadira presidencial.
Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’Alcalde
passa a presidir la sessió.
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A continuació i de conformitat amb el que estableix l’article 16
del Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions
per part de l’Ajuntament de Peralada (BOP de Girona núm. 81 de
26.06.1999), que estableix: “El Roc de Plata es lliurarà en la sessió
constitutiva de l’Ajuntament a cada membre que hagi resultat electe i no l’hagi rebut anteriorment”. L’Alcalde fa entrega dels rocs de
plata als nous regidors que no l’hagin rebut anteriorment.
Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a
major representativitat, als caps de llista de cada formació política.
El sr. Marc Sabater Armengou fa la següent intervenció que es
transcriu literalment a continuació:
“Volem felicitat el Sr. Pere Torrent per la seva proclamació democràtica d’alcalde del municipi de Peralada i Vilanova de la Muga.
Per altre banda, tenim preparat un discurs per aquest acta de presa
de possessió de regidor. Degut la nostre inexperiència en aquest tipus
d’actes hem volgut aportar el nostre anàlisi de resultats del les eleccions passades en aquest ple que hem cregut que és el més adient.
Des d’Independents de Vilanova volem destacar 61% dels Vilanovins volen una Vilanova independent i si no pot ser perquè la llei ho
impedeix, l’opció que donés més autonomia com podria ser una
Entitat municipal descentralitzada. Com les 65 entitats que hi havia l’any 2015 a tot Catalunya. Això que no és cap invent. Com per
exemple: L’Estartit com a exemple més proper.
Es per això que Independents de Vilanova demana que es faci cas
als Vilanovins i el més aviat possible es creí la nostra entitat municipal descentralitzada i puguem escollir el nostre representant.
Per altre banda voldríem donar a les gràcies a tots els Peraledencs
que van confiar en nosaltres per percebre en el nostre programa un
forma de gestió diferent a l’actual i que els va animar a votar-nos.
Es per això d’Independents de Vilanova ve exercir les seves funcions amb un esperit crític i constructiu per tal de tenir un municipi
de Vilanova de la Muga i Peralada millor i com dèiem en el nostre
programa més honest, participatiu i transparent”.
L’Alcalde-President de la Corporació dóna a la paraula a qualsevol
altre regidor per si vol fer alguna intervenció.
I com a cloenda l’Alcalde-President de la Corporació fa la següent
intervenció que es transcriu literalment a continuació:
“Companys i companyes del consistori,
Veïns i veïnes,
Molt bon dia a tothom, en primer lloc recordar que estem aquí fruit
del procés democràtic resultant de les eleccions del passat 26 de
maig i que ha culminat avui, amb l’elecció de l’Alcalde. Com sempre
en el nostre municipi la participació ciutadana ha estat notable de
més del 74% i també, com sempre, s’ha desenvolupat amb una
gran normalitat. Llavors podem felicitar-nos tots d’aquest fet.
En aquest procés electoral hi ha moltes persones que l’han fet possible, els empleats municipals: secretaria, administratius, vigilants i
tots aquells que han participat en aquest procés electoral i que avui
culmina. A ells els vull agrair la seva dedicació.
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.

Les urnes ens han atorgat una àmplia majoria i això suposa una nova
gran responsabilitat. Fer-nos dignes d’aquesta confiança, no és gens
fàcil, doncs no depèn exclusivament de la nostra voluntat però sí que
farem tot el possible per complir allò que hem dit que faríem en el
nostre programa de govern per aquest mandat, com sempre ho hem
procurat fer. Aquí voldria donar les gràcies als companys que han
estat a l’equip de govern aquests darrers 4 anys. La seva feina, dedicació, lleialtat i compromís segur que han estat claus per que els
ciutadans ens hagin renovat i augmentat la confiança.
En els darrers temps, certament convulsos pel que fa a la política,
es parla molt d’honestedat i transparència com si fos un gran mèrit,
penso que és una obligació i que es dona per suposat que tots els
presents en som posseïdors. El que sí us puc assegurar es que des
del nostre equip de govern podem prometre il·lusió, seny, rigorositat, humilitat, realisme i esforç per aconseguir dur a terme tot allò
que hem previst fer.
Volem que el nostre municipi continuï progressant, que els nostres
serveis siguin de qualitat i fer-nos sentir a tots orgullosos de viure-hi, treballaré, juntament amb l’equip de govern que hem format
per que això sigui així, continuarem treballant per tothom, per tots
el veïns de Peralada i de Vilanova de la Muga.
Si aconseguim això, llavors, ens podrem sentir orgullosos d’haver
servit l’interès públic, d’haver millorat el benestar dels nostres veïns
i m’omple d’orgull poder-ho continuar fent des de l’alcaldia.
Des d’aquí vull convidar a tots els regidors a sentir aquest orgull
i que amb treball, dedicació i generositat assolim que els nostres
conciutadans tant de Peralada com de Vilanova se sentin orgullosos de formar-ne part.
I voldria fer un apart personal, en tots els anys que he estat alcalde
sempre he tingut un recolzament incondicional i comprensió de la
família i especialment de la meva parella, a tots ells els vull agrair
que sempre hagin estat al meu costat i que hi continuïn estant.
Almenys 4 anys més.
I també, tal com vaig dir la primera vegada que vaig ésser alcalde,
m’hagués agradat que el meu pare hagués pogut viure i veurem
com alcalde, no ha estat possible. Però sempre he treballat perquè
sigui on sigui se’n pugui sentir orgullós i si ho aconsegueixo vull
pensar que també hauré fet una bona feina com alcalde.
Per tant treballaré juntament amb els meus companys de l’equip de
govern per fer-nos mereixedors de la confiança dipositada i fer el
possible per guanyar-nos la de tothom
Encarem el nou mandat amb il·lusió, les dificultats que de ben segur se’ns plantejaran seran menys amb el gran equip que tindrem.
Ho hem de fer Junts, a ésser possible amb el màxim consens.
Us convido a tots vosaltres a participar en aquesta nova etapa que
avui iniciem.
Moltes gràcies a tots”.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, com a secretària, estenc
aquesta acta.
Peralada, document datat i signat electrònicament.

Felicito a tots els companys regidors per la seva elecció i en especial als que ho seran per primera vegada.
I com no, donar-vos les gràcies a tots els assistents en aquest acte
d’avui.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
9 de juliol de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2n Tinent Alcalde
Josep Tor Prunell, 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

PLE2019000007
Caràcter: Extraordinari
Data: 9 de juliol de 2019

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

v

Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
“Manifesta el sr. Alcalde.President que es repeteix el règim de sessions igual com en el mandat anterior”.
El sr. Marc Sabater fa avinent, literalment, el següent:

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER
DETERMINAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE
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 fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i
78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a
mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els
ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins
a 5.000 habitants.

“Primer de tot, trobem 24 dies per fer el cartipàs quan es té majoria
absoluta i no s’ha de pactar amb ningú són molts de dies tenint el
poble sense junta de govern i mantenint paralitzat el poble pràcticament un mes. Des de Independents de Vilanova trobem que
la periodicitat de plens cada 3 mesos és molt baixa i és forçar al
màxim la llei per tal d’evitar el control del poble. Ho trobem molt
greu”.
En aquest sentit, manifesta el sr. Alcalde que: “certament es podria
haver accelerat però també estàvem pendents de les converses
amb Independents per Vilanova i ho volíem tenir clar. Exposa el sr.
Alcalde que com a tal pot fer llicències per decret d’Alcaldia atès
que té totes les atribucions i que no es tracta d’evitar el control
sinó que el que es vol és prioritzar un estalvi en recursos humans
i prioritzar la feina, atès que els controls hi poden ser igualment”.
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:

L’article 28 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en endavant ROM) estableix que el Ple celebrarà una sessió ordinària
com a mínim un cop cada tres mesos.
Per l’anterior l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Celebrar sessió ordinària el darrer dijous de cada tres mesos a les 20.30 hores (el proper Ple ordinari serà el 26 de setembre
de 2019). En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió
sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa
hora, sense que aquest fet alteri la periodicitat predeterminada.
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Vots a favor:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vots en contra:

Vots en contra:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

Abstencions: Cap

SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A
LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I LA SEVA
PERIODICITAT
Antecedents de fet:
El 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions municipals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Atès que el Reglament orgànic municipal de Peralada (en endavant
ROM) publicat en el BOP de Girona núm. 243 de data 22 de desembre de 2005, preveu que el Ple podrà crear la Junta de Govern
Local, i atès que es considera oportú la seva constitució.
Fonaments de dret:
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb
els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
L’article 50 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en endavant ROM) estableix que la Junta de Govern existirà si així ho
acorda el Ple municipal.
Per tot això, que l’Alcalde-President, proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual estarà integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal de membres de la corporació, nomenats per l’alcalde.
Segon.- La periodicitat de la sessions ordinàries serà setmanal, i
les sessions tindran lloc els dimecres no festius, a les 13:30 hores,
al Despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament convocades a
l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de
l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

TERCER.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER A
LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES I LA DESIGNACIÓ DELS SEUS
MEMBRES
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 determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots
els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que estableix en l’article 64.1 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en endavant ROM) que estableix que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada de forma que la seva
composició s’acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la corporació.
Per tot això exposat, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de
comptes, que estarà integrada pels cinc membres de la Corporació, garantint la proporcionalitat existent entre els diferents grups
municipals representats a la Corporació:

Tercer.- Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern
Local.
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:
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• President:
• Sr. Pere Torrent i Martín (Alcalde).
• Vocals:
• Tres membres representants del grup polític municipal de Junts
per Peralada i Vilanova de la Muga, concretament per:
• Sra. Rosa Maria Cortada Sánchez,
• Sr. Ernest Pratcorona Canela i,
• Sr. Josep Tor Prunell

QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
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.

• Un membre representant del grup polític municipal Independents
de Vilanova, concretament per:

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

• Sr. Marc Sabater Armengou

Primer.- Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el regidor
Ernest Pratcorona Canela.

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

Segon.- Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea General del Consorci Localret el regidor Josep Tor Prunell.

“Exposa el sr. Alcalde que la Comissió especial de comptes és obligatòria a tots els ajuntaments i que s’ha de mantenir la proporcionalitat.
En aquest sentit, el sr. Marc Sabater, exposa, literalment, el següent:
Posa 9 membres i després només surten 5 membres. Per altra banda, no estem d’acord amb aquesta proporcionalitat en aquí al ple
IdV sóm el 22% i en la comissió de comptes és el 20%. No es
podria revertir i treure un membre JxC. Si pregunta És que són 4?
L’Alcalde té vot de qualitat.
Finalment, manifesta el sr. Alcalde que en cap cas s’alteren les majories. Que la proposta es votarà tal i com s’ha exposat i si hi ha una
errada ja es canviarà”.

Tercer.- Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la regidora Aina Cabello Palahí.
Quart.- Nomenar representant de la corporació a l’Associació Alt
Empordà Turisme la regidora Rosa Cortada Sánchez.
Cinquè.- Nomenar representant de la corporació a l’Agrupació de
Defensa Forestal l’Albera el regidor David Bigas Vargas.
Sisè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de
l’Escola Ramon Muntaner, la regidora Rosa Cortada Sánchez.
Setè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de
la Llar d’Infants Municipal Orlina, la regidora Rosa Cortada Sánchez.

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:

Vuitè. Nomenar conseller i president del Consell d’Administració
de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i esportius de
Peralada, SA, el senyor Pere Torrent i Martín, alcalde-president de
l’Ajuntament. Amb aquest nomenament, el Consell d’Administració queda integrat de la manera següent:

Vots a favor:

- Conseller i president: Pere Torrent Martín;

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

- Consellers vocals: Pere Mir i Negre i Pere Carbó Bigas.

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

Novè. Nomenar com a membres de la Junta Pericial del Cadastre
Rústic les persones següents:

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

- President: Pere Torrent Martín, Alcalde-president.
- Vocals:
- Sr. David Bigas Vargas, regidor d’Agricultura.
- Sr. Ernest Pratcorona Canela , regidor de Promoció Econòmica.
- Sr. Joan Cros Ferraró.
- Sr. David Sués Riera.
- Tècnics facultatius:
- Sr. Francesc Oliva Sans, designat per l’Ajuntament.

Abstencions: Cap
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Desè.- 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
municipals als organismes als quals es forma part.
En el cas de la SA, la junta general la formen tots els membres del
ple i el consell d’administració de la SA és per efectuar el seguiment
de la societat.
El Sr. Marc Sabater, exposa, literalment, el següent:
Voldria fer una pregunta, són remunerats el conseller president i
els consellers vocals de la Societat municipal de Serveis recreatius ,
Culturals i Esportius de Peralada SA? Amb quina quantitat anuals?
La Junta Pericial de Cadastre Rústic tenen Remuneració?
Em preguntava per aquesta funció a la Junta Pericial de Cadastre,
no hem trobat ningú empadronat del poble de Vilanova per realitzar aquesta tasca que hem hagut de buscar una persona de Castelló d’Empúries?
Respon el sr. Alcalde que els càrrecs no són remunerats i pel que fa
a la Junta Pericial del Cadastre s’han buscat persones representatives i coneixedores del territori i no cal que els membres estiguin
empadronats en el municipi, fins i tot el propi Alcalde podria no
estar empadronat.”
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 Cabello 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)

CINQUÈ. 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
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 establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i
indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Vist l’informe de secretaria-intervenció que consta a l’expedient.
Vist que a l’aplicació 1 912 10000 Retribucions alts càrrecs té compromesos 17.505,78 €, per la qual cosa hi ha disponibles 2.917,63
€ per a la resta de l’any 2019, existeixen crèdits disponibles a nivell
de vinculació per import de 242.201,10€.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant LRBRL); 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
I de conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal de Peralada
(en endavant ROM).
Per tot això exposat que l’Alcalde-President de la Corporació, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Establir que el Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 20 hores setmanals (amb horari flexible) i una retribució
bruta anual de 8.752,92 €, amb efectes des del dia 15 de juny de
2019.
Segon.- Establir que la Sra. Rosa Cortada Sánchez, primera tinent
d’Alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació
parcial, amb una dedicació de 20 hores setmanals (amb horari
flexible) i una retribució bruta anual de 8.752,92 €, amb efectes
des del dia 15 de juny de 2019.
Tercer.- Establir que el Sr. Miquel Brugat Vilanova, segon tinent
d’Alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, i una retribució bruta anual de 29.851,92 €, amb efectes
des del dia 15 de juny de 2019.
Quart.- Establir que el Sr. Ernest Pratcorona Canela exerceixi el
seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 20 hores setmanals (amb horari flexible) i una retribució bruta anual de
8.752,92 €, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019.
Cinquè.- Establir que la Sra. Aina Cabello Palahí exerceixi el seu
càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 20 hores
setmanals (amb horari flexible) i una retribució bruta anual de
8.752,92 €, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019.
Sisè.- Establir que el Sr. David Bigas Vargas exerceixi el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació de 20 hores setmanals
(amb horari flexible) i una retribució bruta anual de 8.752,92 €,
amb efectes des del dia 15 de juny de 2019.
Setè.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en dotze pagues.
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Fent constar que de conformitat amb el que estableix l’article 75.3
de la LRBRL, al tenir dedicació parcial no podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.
Cinquè.- Establir, amb efectes 15 de juny de 2019, a favor dels
membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part:
- Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 100,00 €/sessió.
- Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local:
100,00 €/sessió.
- Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Especial de
Comptes: 50,00 €/sessió.
Sisè.- Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a
ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
Setè. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual integrada per un component fix, idèntic per a
tots els grups, de 100,00 €, i un altre de variable, de 20,00 € per
regidor. Pel que fa als exercicis 2019 i 2023 aquesta quantitat es
prorratejarà per mesos efectius de constitució del grup municipal.
Advertint expressament que aquesta assignació tal i com estableix
la normativa en vigor no es podran destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació
o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Vuitè.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
Novè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al
tauler d’anuncis de la corporació.
“ El sr. Alcalde, manifesta, literalment, el següent:
En aquest mandat les despeses en concepte de retribucions dels
càrrecs electes s’incrementa doncs passem a tenir 5 regidors a
dedicació de 20 hores setmanals, inclòs l’alcalde, 1 regidor a dedicació complerta i 1 regidor sense dedicació que percebrà indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació.

• Trobem desproporcionat que per un poble de 1800 habitants es
dediquin més de 70m€ públics en sous i 1600 mensuals per juntes
de govern. Anual surt a 92.816,52/1800h=51 €/h.
Quan fa 4 anys eren 32.504,00 €, és a dir, a 18/h.
• S’ha triplicat el cost de sous públics de fa 4 anys passant de
32M€ amb juntes de govern incloses als 92M€.
• Amb 100.000€ es podria subvencionar el menjador escolar, llibres, rebaixar impostos/taxes a gent gran que viu sola, ajudar a
famílies amb fills, rebaixar el preu de la llar d’infants...
• Per altra banda, horaris flexibles!!, s’ha de tenir una mica de respecte al poble i com a mínim saber quin horari es fa o es que fitxarà
per saber si s’han fet les hores setmanals, per cert unes 140 h/
setmana.
• I es cobra des del dia 15 de juny i fins avui, 24 dies més tard, no
es tenen les atribucions? O es que es feien sense competències?
• Un altre aspecte és d’on es trauran aquests diners que es deixarà
de fer? Per què tal com diu la proposta en retribucions alts càrrecs
hi ha 17.500 €. Ah! Ja es tenien guardats! Primer arreglar sous i
desprès projecte polític.
• Anem un detall de que importa el que es fa amb els diners de
tots. Les juntes de Govern i plens no formen part del seu horari de
treball?, èticament crec que les pots enquibir dins les seves hores
de treball i per tant no cobrar aquest sobre sou.
• I lligant amb el primer punt de plens cada 3 mesos? No s’entén
amb aquestes dedicacions 140h/setmanals o hi ha feina o no hi ha
feina en aquest ajuntament.
• Amb els diners que rebrem IdV del ple els destinarem a revertir
les despeses de la campanya electoral i mantenir informat el poble.
Manifesta el sr. Alcalde que només el regidor sr. Josep Tor cobra
assistència per a juntes i plens. La resta de l’equip de govern no.
Continua manifestant el sr. Alcalde que s’incrementa la dedicació
de tots els regidors atès que tots som regidors i tots treballem amb
equip i per tant amb la mateixa dedicació. Ens hem basat en l’ajut
que l’Ajuntament obtingui de la subvenció de la Generalitat.
La llei permet fixar el sou de l’Alcalde fins a 42.000 euros.

Entenem que un increment en les despeses per retribuir als càrrecs
electes no és popular però l’argument que exposem és que no s’incrementen les retribucions dels regidors sinó que s’incrementa la
dedicació en hores efectives i això incrementa la despesa.

Pel que fa al regidor Miquel Brugat, és un treballador de la Corporació amb excedència i s’ha calculat basant-nos en una simulació
del sou més els increments que podria tenir més un increment per
responsabilitat.

Per fixar la retribució de tots els regidors amb dedicació parcial ens
hem basat amb l’ajut que ens pot correspondre si obtenim la subvenció de la Generalitat per a càrrecs electes i que pel nostre tram
de població de 501 a 2.000 habitants seria de 17.505,72 euros. per
una dedicació complerta i per tant correspon a cada regidor amb
dedicació del 50% els 8.752,86 que és el que ha cobrat l’Alcalde
des del 2015.

Estem lluny dels màxims permesos.

Pel que fa al regidor amb dedicació complerta, 29.851,92 €, s’ha
fixat el seu sou basant-nos amb les seves retribucions anteriors a
ésser regidor, tenint en compte diversos factors com el increments
que no gaudirà, l’increment de responsabilitat, etc.
Pel que fa a les indemnitzacions en concepte d’assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de
la Corporació s’han actualitzat tinguem en compte que feia uns 8
anys que no s’incrementaven i podríem dir que s’han actualitzat.
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El sr. Marc Sabater, manifesta, literalment, el següent:

Finalment, manifesta al sr. Alcalde que als números se li poden fer
dir moltes coses i depèn de la quantitat de la qual parteixis l’increment pot semblar exagerat. La nostra responsabilitat és governar.
El sr. Alcalde, manifesta, literalment el següent:
Tal com he dit el tema de retribucions sempre ha donat i dona molt
de joc a la oposició, hauríem de tirar d’hemeroteca però crec recordar que des que soc alcalde cap proposta de retribucions ha estat
votada a favor per cap membre de la oposició, ho dic amb totes les
reserves doncs no he repassat totes les actes. No ens han donat
mai suport per petites que fossin les retribucions ni pels arguments
que exposéssim, tampoc esperava que avui fos una excepció.
Només ens reiterem en que no s’incrementen les retribucions
doncs són les mateixes que venim aplicant des del 2015, el que sí
que incrementem són el nombre de regidors, no oblidem que hi ha
dos membres més a l’Equip de Govern respecte als inicials del 2015
i una persona a dedicació complerta.
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No oblidem tampoc que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local no permet
incrementar les plantilles de personal i tal com està la política a
nivell d’Espanya sembla que en tenim per temps, però la feina ha
de sortir igual i des del 2013 s’ha incrementat considerablement i el
que intentarem és millorar la gestió i el plantejament que us fem és
que ens doneu suport per millorar el servei al ciutadà.
Aquest fet que el tenim molt pensat i meditat no ha de suposar,
ben gestionat com esperem fer, una càrrega per l’Ajuntament sinó
una oportunitat de treballar més i millor, d’aquí que hi hagi un increment de la dedicació. El que ens podeu exigir és que ens guanyem
aquests ingressos que percebrem. Nosaltres som servidors públics
i com a tals estem auditats en tot moment. Tots hem d’ésser el
màxim de transparents i dintre del possible exemplars : estem obligats a ésser honestos : en la gestió, en complir les normes: aparcar
bé, respectar les llicències i permisos, utilitzar la informació que tenim pel nostre càrrec de regidor de manera adequada, si nosaltres
no ho fem donarem una imatge de l’Ajuntament negativa. Però tots
els presents segur que ja ho sabem”.
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:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
Abstencions: Cap

nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde els regidors/es membres de la
Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:
- Primera tinent d’alcalde: Sra. Rosa CORTADA SÁNCHEZ.
- Segon tinent d’alcalde: Sr. Miquel BRUGAT VILANOVA
- Tercer tinent d’alcalde: Sr. Josep TOR PRUNELL
Segon. Notificar aquesta resolució als regidors/es nomenats, fentlos constar que hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia
de l’exercici de les seves atribucions com a alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar
altres noves.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i
al tauler d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri”.

SETÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO
2019DECR000318 DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL, I DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES
DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del
Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000318 de data 4 de juliol de
2019 que es transcriu literalment a continuació
“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Assumpte: designació dels membres de la JGL i delegació de competències de l’Alcaldia a la JGL.
Antecedents de fet:
Vist que l’article 50.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de
Peralada, estableix que la Junta de Govern existirà si així ho acorda
el Ple municipal.

SISÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM.
2019DECR000297 DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D’ALCALDE.

Atès que es preveu la creació de la Junta de Govern Local en la
sessió extraordinària del Ple d’organització convocada pel proper
9 de juliol de 2019.

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del
Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000297 de data 21 de juny de
2019 que es transcriu literalment a continuació:

És per la qual cosa, i en virtut de la potestat d’autoorganització,
que s’ha de designar els membres que han d’integrar la Junta de
Govern Local.

“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 que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja que
són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 46 del Reglament d’orga-
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Fonaments de dret:
El ROM de Peralada preveu l’existència potestativa de la Junta de
Govern Local en aquest Consistori, si així s’acorda per Ple, regulant-se la seva composició en els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, establint-se
que estarà integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del número de legal dels mateixos, nomenats i separats
lliurament per l’alcalde i en el mateix sentit l’article 54 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. Si bé el seu nombre no pot
ser inferior a tres membres tal i com es dedueix de l’article 113.1.c) del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
L’article 56 del ROM estableix que l’alcalde nomenarà i cessarà
lliurement, d’entre els membres de la Junta de Govern, els tinents
d’alcalde.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per
la normativa abans esmentada, RESOLC:
Primer.- Que, la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estigui integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal dels mateixos, i que a continuació
s’indiquen:
- Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ, primer tinent d’alcalde.
- Senyor Miquel BRUGAT VILANOVA, segon tinent d’alcalde.
- Senyor Josep TOR PRUNELL, tercer tinent d’alcalde.
S’entendrà que accepten tàcitament el seu càrrec si no presenten
la seva renúncia expressa en el termini de tres dies hàbils des de la
notificació del nomenament:
Segon.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local, les competències de gestió i resolució que tot seguit es detallaran,
En matèria d’obres i urbanisme:
• Les aprovacions dels instruments de planejament urbanístic derivats no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
• L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el
pressupost, així com les seves modificacions.
• L’atorgament, denegació, modificació o pròrroga de les llicències
urbanístiques, i de primera ocupació, llevat que les lleis sectorials
ho atribueixin expressament al Ple, i excepte les subjectes al règim
de comunicació.
En matèria d’activitats classificades:
• Atorgament i l’autorització de les seves modificacions posteriors
de les llicències ambientals previstes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, tret
que les lleis sectorials els atribueixin a altres òrgans. Llevat de les
subjectes al règim de comunicació.
En matèria d’activitats recreatives i d’espectacles:
• Atorgament i l’autorització de les seves modificacions posteriors
de les llicències previstes a la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Llevat de les subjectes al règim de comunicació.

Igualment, la Junta de Govern exercirà com a òrgan d’assistència
permanent de l’Alcalde i desenvoluparà les funcions que li puguin
conferir expressament el Ple municipal i les disposicions legals.
Tercer.- Les atribucions delegades poder ser avocades per l’Alcaldia
quan, per raons d’urgència, oportunitat, o supòsit especial, s’estimi
necessari.
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altra òrgan.
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per
aquest Alcaldia com a titular de la competència originària, i seran
immediatament executius i presumptament legítims.
Quart.- Es convoca la sessió constitutiva de la Junta de Govern pel
dimecres dia 10 de juliol de 2019, a les 13.30 hores, al Despatx de
l’Alcaldia de la Casa Consistorial, i sessió ordinària el mateix dia a
les 14:00 hores.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats
pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió se celebri.
Vuitè.- L’eficàcia de la present resolució queda condicionada a
l’aprovació pel Ple de la Corporació de la creació de la Junta de
Govern Local.

VUITÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO
2019DECR000319 DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA ALS
REGIDORS (DELEGACIÓ DE LES ÀREES)
Es dona compte del següent Decret d’Alcaldia núm.
2019DECR000319 de data 4 de juliol de 2019 que es transcriu literalment a continuació:
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, aquesta
Alcaldia considera necessària la delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 43.3 i 44 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer. Efectuar a favor de la Senyora Rosa CORTADA SÁNCHEZ,
membre de la Junta de Govern Local i primera tinent d’alcalde,
una delegació genèrica de l’Àrea de Turisme, Ensenyament i Medi
Ambient. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió de
l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents:

En matèria d’Hisenda:
• El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar les despeses dins els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes; tot allò de conformitat
amb el disposat amb la legislació relativa a les hisendes locals.
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Turisme

Comunicació i Participació Ciutadana

- Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Oficina d’Informació
Turística.

- Agermanaments.

- Visites guiades.
- Promoció turística. Fires i mostres.
Ensenyament
- Edificis escolars.
- Relacions amb òrgans i entitats d’ensenyament.
- Casals d’estiu.
- Transport escolar. Subvencions i ajuts.
- Llar d’infants.
Medi ambient.
- Desenvolupament dels plans mediambientals subscrits.
- Energies renovables.
- Protecció del medi ambient.
- Gestió de residus i deixalleria.
- Parcs i jardins.
Les atribucions relacionades amb l’àrea seran exercides per delegació genèrica, que comprendrà la facultat de dirigir, gestionar i
supervisar els serveis corresponents. Tot això, sense perjudici de
les delegacions especials que per a comeses específiques pugui fer
l’alcalde a favor de qualsevol altre/a regidor/a.
Adjunt a Medi Ambient: El regidor i tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep TOR PRUNELL portarà a terme funcions de suport a la Regidoria de Medi Ambient.
Segon. Efectuar a favor del senyor Miquel BRUGAT VILANOVA
membre de la Junta de Govern Local i segon tinent d’alcalde, una
delegació genèrica de l’Àrea de Cultura, Comunicació i Participació
Ciutadana. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió
de l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents:
Cultura
- Patrimoni històric, cultural i monumental.
- Museus i exposicions.
- Magatzem arqueològic i arxiu històric.
- Premis, beques i subvencions culturals.
- Cicles i concerts de música.
- Festes i tradicions.
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- Comunicació i noves tecnologies. Mitjans de comunicació. Butlletí Municipal. Pàgina web. Instal·lacions i serveis de telecomunicacions. Promoció de la societat de la informació i del coneixement.
- Imatge corporativa.
- Protocol.
- Participació ciutadana. Relacions amb associacions veïnals.
Les atribucions relacionades amb l’àrea seran exercides per delegació genèrica, que comprendrà la facultat de dirigir, gestionar i
supervisar els serveis corresponents. Tot això, sense perjudici de
les delegacions especials que per a comeses específiques pugui fer
l’alcalde a favor de qualsevol altre/a regidor/a.
Tercer. Efectuar a favor del senyor Josep TOR PRUNELL membre
de la Junta de Govern Local i tercer tinent d’alcalde, una delegació genèrica de l’Àrea de Salut, Serveis i Usos Públics. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
tercers, i inclou els assumptes següents:
Sanitat
- Ambulatoris i centre d’assistència primària.
- Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.
- Cementiris.
- Escorxador.
Serveis i Usos Públics
- Abastament d’aigües.
- Sanejament i tractament d’aigües residuals.
- Neteja viària.
- Enllumenat públic.
- Supervisió i control del magatzem.
- Control i supervisió de la societat anònima municipal.
- Control i supervisió dels encàrrecs de gestió.
Les atribucions relacionades amb l’àrea seran exercides per delegació genèrica, que comprendrà la facultat de dirigir, gestionar i
supervisar els serveis corresponents. Tot això, sense perjudici de
les delegacions especials que per a comeses específiques pugui fer
l’alcalde a favor de qualsevol altre/a regidor/a.
Quart. Efectuar a favor del senyor Ernest PRATCORONA CANELA, regidor, una delegació especial per a la direcció i gestió dels
assumptes següents, adscrits a l’Àrea de Promoció econòmica, dinamització comercial, ocupació i patrimoni:
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Promoció econòmica, Dinamització Comercial i Ocupació
- Indústria i comerç.
- Artesania.
- Ocupació
Patrimoni
- Inventari patrimoni municipal.
- Usos, restauració i manteniment d’edificis públics.
- Restauració de monuments.
Cinquè. Efectuar a favor de la senyora Aina CABELLO PALAHÍ,
regidora, una delegació especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents, adscrits a l’Àrea de Benestar social, infància i
joventut:

Vuitè. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el
termini de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació
d’aquesta resolució els regidors no manifesten expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.
Novè. Notificar aquesta resolució als regidors delegats i difondre
el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a
la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Desè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Onzè.- Informar que la gestió i direcció de l’Àrea d’Alcaldia, hisenda, governació, règim intern i ordenació del territori se la reserva
l’Alcaldia-Presidència, que a títol enunciatiu i no limitatiu inclou:
Alcaldia

Benestar social 		
- Centres sociosanitaris i casal de la gent gran.
- Serveis socials.
- Voluntariat i fons de solidaritat.
Infància i Joventut
- Pla de joventut.
- Relacions amb entitats juvenils.
- Dinamització infantil i juvenil.
Sisè. Efectuar a favor del senyor David BIGAS VARGAS, regidor,
una delegació especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents, adscrits a l’Àrea d’agricultura i esports:
Agricultura
- Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.
- Conservació i neteja de recs.
- Censos agraris.
- Relació amb els vedats de caça.
- Relació amb la Comunitat de Regants.
Esports
- Foment i promoció de l’esport i del lleure.
- Instal·lacions esportives.
- Relacions amb entitats esportives i de lleure.
Setè. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la
data d’aquesta resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici
de la facultat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment
dels regidors i regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular
de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit.

- Les reservades per Llei a l’Alcaldia no susceptibles de delegació
i les facultats que es reservi d’acord amb els decrets de delegació.
- La presidència de la Junta General i del Consell d’Administració
de la societat anònima municipal, amb les competències previstes
en els estatuts socials.
- Totes aquelles matèries que siguin competència de l’Alcaldia la
delegació de les quals sigui objecte de dubte o interpretació.
- La resta que li atribueixen expressament les lleis i aquelles que la
legislació de l’Estat o de la comunitat autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Hisenda
- Pressupostos i comptabilitat.
- Comptes.
- Recaptació i tresoreria.
- Ordenances i padrons fiscals.
- Compres.
- Inventari.
Règim intern
- Personal.
- Brigada municipal.
- Organització administrativa.
- Administració electrònica
- Població, censos i estadística.
Ordenació del territori
- Planejament i gestió urbanística.
- Política de sòl i d’habitatge.
- Rehabilitació i ajuts a la rehabilitació.
- Llicències urbanístiques.
- Llicències d’activitats.
- Ordres d’execució.
- Protecció de la legalitat urbanística.
- Obres municipals i projectes d’urbanització.
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Governació
- Servei de vigilància.
- Mobilitat. Circulació i aparcament.
- Senyalització. Zones per a vianants.
- Seguretat ciutadana
- Protecció civil. 				
- Prevenció i extinció d’incendis.
Àrea de Vilanova de la Muga
Matèries i atribucions que comprèn: en l’àmbit de Vilanova de la
Muga, totes les matèries i els serveis inclosos en la resta de les
àrees, i especialment les següents:
Sanitat
- Ambulatori.
- Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.
- Cementiri.
Agricultura
- Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.
- Conservació i neteja de recs.
- Relació amb vedats de caça.
- Relació amb la Comunitat de Regants.
Medi ambient
- Energies renovables.
- Protecció del medi ambient.
- Gestió de residus.
- Recollida selectiva.
- Parcs i jardins.

Adjunts àrea de Vilanova: Els regidors Miquel Brugat Vilanova i
Ernest Pratcorona Canela portaran a terme funcions de suport a
l’Alcaldia.
Adjunt a Ordenació del territori: El regidor Sr. Ernest PRATCORONA CANELA portarà a terme funcions de suport a l’Alcaldia.
Dotzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui.

NOVÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA PER DONAR COMPTE DE LA
CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I LA
DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics municipals,
així com dels seus integrants i portaveus:
- Grup polític municipal Junts per Peralada i Vilanova de la Muga,
integrat per Pere TORRENT MARTÍN, Rosa CORTADA SÁNCHEZ,
Miquel BRUGAT VILANOVA, Ernest PRATCORONA CANELA,
Aina CABELLO PALAHÍ, Josep TOR PRUNELL i David BIGAS VARGAS, actuarà com a portaveu Rosa CORTADA SÁNCHEZ i com a
portaveu suplent Miquel BRUGAT VILANOVA.
- Grup polític municipal Independents de Vilanova, integrat per
Marc SABATER ARMENGOU i Joan Carles PLANAS SUÑER, actuarà com a portaveu Marc SABATER ARMENGOU i com a portaveu suplent Joan Carles PLANAS SUÑER.
“Finalment, el sr. Marc Sabater i Armengou vol agrair que l’hagin
escollit portaveu del grup municipal IdV. Seguidament s’aixeca del
seu lloc i retira el retrat del rei que presideix la sala de plens. Seguidament, sol·licita al sr. Alcalde que procedeixi a aixecar la sessió.
En aquest sentit, el sr. Alcalde manifesta el seu disgust davant la
forma d’actuar del referit regidor, fent-li avinent que la seva reacció
no pertocava i que els actes d’aquest tipus s’han d’evitar. Continua
el Sr. Alcalde dient que independentment del que pensem cadascú,
ens agradi o no hi ha unes normes i unes obligacions i aquest Ajuntament ha pres decisions, ha fet mocions amb acord de tots els
Regidors però aquesta manera de procedir no és correcte”.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc
aquesta acta.

Cultura
- Centre sociocultural.
- Festes i tradicions.

Una vegada acabada la sessió el Sr. Alcalde torna a penjar el retrat
del Rei.

Governació
- Mobilitat. Circulació i aparcament.

Peralada, document datat i signat electrònicament,

- Senyalització. Zones per a vianants.
Esports
- Foment i promoció de l’esport i del lleure.
- Instal·lacions esportives.
Serveis
- Abastament d’aigües.
- Sanejament i tractament d’aigües residuals.
- Neteja viària.
- Enllumenat públic.

CASA DE LA VILA
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 de juliol de 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

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

Cap

PLE2019000008
Caràcter: Extraordinari
Data: 29 de juliol de 2019

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la modificació
del règim de dedicacions i retribucions als membres de la
Corporació (Expedient núm.: X2019000470).
2.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació de
complement específic. (Expdt núm. X2019000546).
3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de per a l’aprovació inicial
de la 5a. modificació de crèdits en pressupost de l’exercici
2019 (Exp. núm. X2019000526).
4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial del
Text Refós de la 4a modificació del Text Refós del POUM de
Peralada. Modificació carrer Garriguella (Expedient núm.:
X2017000104 - 104/2017).
5.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la designació
dels dies de festa locals per a l’any 2020 (Expedient núm.:
X2019000510).
6.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació definitiva del
mapa de capacitat acústica de Peralada. (Expedient núm.:
X2018000187).
7.- Proposta d’Alcaldia-presidència d’aprovació del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència
Catalana de l’aigua sobre actuacions de manteniment i
conservació de lleres públiques en trams urbans en el marc del
programa de manteniment i conservació de lleres públiques
2018-2019 (Expedient núm.: X2019000509).
8.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Peralada, per a la prestació del servei de centre de dia per
a gent gran dependent “centre de dia de Peralada” a Peralada.
(Expedient núm. x2018000430)
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Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum
que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere
Torrent Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de
la Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President
declara oberta la sessió.

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS
ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (EXPEDIENT NÚM.:
X2019000470).
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 establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la
dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant LRBRL); 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
I de conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en endavant ROM).
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Per tot això exposat que l’Alcalde-President de la Corporació, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Establir que la Sra. Rosa Cortada Sánchez, primera tinent
d’Alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació
parcial, amb una dedicació de 18 hores setmanals (amb horari
flexible) i una retribució bruta anual de 7.877,63 €, amb efectes
des del dia 15 de juny de 2019.
Segon.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves
retribucions en dotze pagues.
Fent constar que de conformitat amb el que estableix l’article 75.3
de la LRBRL, al tenir dedicació parcial no podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els regidors afectats per el seu
coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al
tauler d’anuncis de la corporació.
“Manifesta el sr. Alcalde-President que quan es va fixar la dedicació dels regidors, tal com es va explicar en el passat ple del
09/07/2019 es van igualar les dedicacions i les retribucions a
les que tenia l’alcalde: 20 hores de dedicació i una retribució de
8.752,92 €. En el cas de la regidora Rosa Cortada això li suposa
un problema d’incompatibilitat doncs supera les 18,75h permeses.
Llavors es proposa deixar la seva dedicació en 18h i una retribució
de 7.877,63 €, que és el que venia fent fins ara.
Manifesta el sr. Marc Armengou que voten que no, com a totes les
dedicacions i sous, tot i que inicialment van tenir una sorpresa al
veure la modificació, després, seguidament, decepció en tant que
és per conveniència”.
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)

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
MODIFICACIÓ DE COMPLEMENT ESPECÍFIC. (EXPDT NÚM.
X2019000546).
Antecedents de fet:
1.- Vista la relació de llocs de treball aprovada inicialment pel Ple
de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 20 de
desembre de 2016, sotmetent-se a informació pública durant un període de quinze dies, mitjançant la publicació d’un edicte al BOP de
Girona número 246 de 28 de desembre de 2016 i al tauler d’edictes
de la Corporació, període en el qual no es van presentar al·legacions,
esdevenint aprovat l’acord de forma definitiva el dia 19 de gener de
2017 i publicat al BOP núm. 22 de data 1 de febrer de 2017.
2.- Vistes les diferents instàncies presentades per la treballadora
municipal Sra. Sandra Torrent Gri, vigilant municipal de la present
Corporació, en relació al complement específic que li ha estat assignat respecte al dels seus companys.
3.- Detectat un error aritmètic en l’anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball, publicat al BOP
núm. 22 d’1 de febrer de 2017.
4.- Vista la necessitat de procedir a una reassignació de les funcions, atribucions i comeses a desenvolupar pel personal adscrit a
l’àrea de tresoreria (tresorera) i pel personal adscrit a l’àrea d’urbanisme (arquitecte i arquitecte tècnic).
5.- Considerant l’establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018 (LPGE/18).
6.- Informe de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret:
• Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per
a l’any 2018 (LPGE/18).
• Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Peralada.
• Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat
per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
• Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim
de les Retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.
• Llei 30/1984 de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública.
• Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vots en contra:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
Abstencions: Cap

La modificació de les retribucions complementàries assignades
s’ha de realitzar a través de la modificació de la Relació de llocs de
treball, la qual constitueix l’instrument tècnic al servei de les administracions públiques per a l’organització efectiva dels seus recursos humans en l’ús de la seva autonomia i potestat d’autogovern, i
ha de adaptar-la a les necessitats que li exigeix la prestació efectiva
dels seus serveis públics.
En definitiva, la relació de llocs de treball ha de respondre a necessitats reals de la corporació local i ha de precisar els requisits per
a l’ocupació de cada lloc, comprenent la seva denominació i característiques essencials dels mateixos, requisits exigits per al seu
exercici i determinació de les seves retribucions complementàries.
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Pel que fa a les implicacions de la modificació retributiva respecte
a les limitacions de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018, cal assenyalar que si bé s’estableix una limitació del creixement de les retribucions del personal
al servei del sector públic, que no podran experimentar un increment global superior al percentatge establert pel que fa a les retribucions vigents a 31 de desembre de l’exercici anterior, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que
fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix; no obstant
això, això no suposa una prohibició absoluta a la modificació dels
llocs de treball de l’entitat local, ja que la norma preveu expressament com a excepció a l’esmentat límit de creixement retributiu,
les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles , i que es produeixin, entre altres, per
la modificació del contingut del lloc de treball.

Manifesta el sr. Marc Sabater que si la modificació comporta adequar la feina al lloc de treball ho troben adequat”.

Vistes les necessitats i circumstàncies excepcionals que facin imprescindible aquesta mesura i el seu caràcter singular i excepcional, així com el compliment dels principis de racionalitat, economia
i eficiència , així com dels requisits derivats de la normativa local
esmentada i sobre estabilitat pressupostària.

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

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. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Resolució:
Per tot l’exposat, l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Vots en contra: Cap

Primer.- Aprovar l’adequació de les retribucions complementàries
assignades als llocs de treball que s’especifiquen a continuació:

Abstencions: Cap

PLAÇA
VIGILANT MUNICIPAL FUNCIONARI (error aritmètic RLT)

IMPORT C.E.
709,51 €

ADM ÀREA INTERV I TRESORERIA
CE

1.187,70 €

CE-Tresoreria)

550,00 €

ÀREA URB - SERVEIS TÈCNICS
(arquitecte i arquitecte tècnic)
CE (arquitecte)
CE (arquitecte tècnic)

1.044,12 €
936,24 €

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Peralada, en relació als complements específics dels llocs de treball
anteriorment esmentats.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades, a la Intervenció municipal i a la gestoria que confecciona les
nòmines, als efectes oportuns.

TERCER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA 5A. MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS EN PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 (EXP. NÚM.
X2019000526).
Antecedents de fet:
Vist que, d’una banda, hi ha aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses que la seva consignació inicial és insuficient, per la
qual cosa s’ha de Suplementar el crèdit inicial.
Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el Pressupost de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la qual
cosa s’ha de crear l’aplicació pressupostària.
Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent.
El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

“Manifesta el sr. Alcalde que s’incrementa el complement específic de la Sra. Sandra Torrent Gri, vigilant municipal, en relació al
complement específic que li ha estat assignat respecte al dels seus
Companys degut a un error un error aritmètic en l’anunci sobre
l’aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball, publicat al BOP núm. 22 d’1 de febrer de 2017. Per un import de
101.01,-€ mensuals a partir del 2on semestre del 2019 que ja inclou
tots els increments aprovats per l’estat.
Degut a la reassignació de les funcions, atribucions i comeses a
desenvolupar pel personal adscrit a l’àrea de tresoreria (tresorera) s’incrementa el CE en 440,-€ mensuals i en 202,95€ el CE de
tresoreria.
Pel que fa al personal adscrit a l’àrea d’urbanisme (arquitecte i arquitecte tècnic) es s’incrementa el CE en 550,-€ mensuals.
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

912

10000

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS

17.505,78

39.875,62

57.381,40

1

130

12101

RETRIBUCIONS COMPLEMENT ESPECÍFIC VIGILANT FUNC.

8.310,68

2.488,00

10.798,68

1

920

12101

RETRIBUCIONS COMPLMENT ESPECÍFIC ADM. GENERAL

58.000,74

4.252,71

62.253,45

1

150

13005

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX URBANISME

30.589,58

7.738,24

38.327,82

1

920

13000

RETRIBUCIONS BÀSQIUES LABORAL FIX ADM. GENERAL

86.800,02

503,28

87.303,30

2

333

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX ST DOMÈNEC

34.638,87

76,53

34.715,40

1

912

16000

SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN

6.000,00

12.960,00

18.960,00

1

920

16000

SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL

146.000,00

4.778,05

150.778,05

1

1621

22700

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCADOR COMARCAL

247.000,00

11.027,57

258.027,57

1

912

23300

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTIUS

5.000,00

1.000,00

6.000,00

1

231

25000

CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS

27.476,02

133,02

27.609,04

2

432

22609

DESP. PROMOCIÓ TURÍSTICA A CÀRREC ST DOMÈNEC

8.500,00

3.000,00

11.500,00

1

342

22799

CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME

0

17.950,05

17.950,05

1

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00

1.500,00

2.500,00

1

920

641001

ADQUISICIÓ PROGRAMES INFORMÀTICS

15.851,00

6.292,00

22.143,00

1

920

62907

ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

80.000,00

4.001,11

84.001,11

117.576,18

Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

342

48050

AJUT ESPORTISTES COMPETICIONS INDIVIDUALS

0

600,00

600,00

600,00
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

118.176,18

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs:
omanent líquid de tresoreria general. Detall del corresponent finançament:
Pressupost d'ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

351.032,77

118.176,18

469.208,95

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS

132.275,22

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 22 de juliol de 2019

• Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per a
l’exercici 2019.

Fonaments jurídics:

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

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL).
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

CASA DE LA VILA

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit i
Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 5/2019 (Exp. X2019000526) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2019
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

912

10000

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS

17.505,78

39.875,62

57.381,40

1

130

12101

RETRIBUCIONS COMPLEMENT ESPECÍFIC VIGILANT FUNC.

8.310,68

2.488,00

10.798,68

1

920

12101

RETRIBUCIONS COMPLMENT ESPECÍFIC ADM. GENERAL

58.000,74

4.252,71

62.253,45

1

150

13005

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX URBANISME

30.589,58

7.738,24

38.327,82

1

920

13000

RETRIBUCIONS BÀSQIUES LABORAL FIX ADM. GENERAL

86.800,02

503,28

87.303,30

2

333

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX ST DOMÈNEC

34.638,87

76,53

34.715,40

1

912

16000

SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN

6.000,00

12.960,00

18.960,00

1

920

16000

SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL

146.000,00

4.778,05

150.778,05

1

1621

22700

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCADOR COMARCAL

247.000,00

11.027,57

258.027,57

1

912

23300

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTIUS

5.000,00

1.000,00

6.000,00

1

231

25000

CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS

27.476,02

133,02

27.609,04

2

432

22609

DESP. PROMOCIÓ TURÍSTICA A CÀRREC ST DOMÈNEC

8.500,00

3.000,00

11.500,00

1

342

22799

CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME

0

17.950,05

17.950,05

1

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00

1.500,00

2.500,00

1

920

641001

ADQUISICIÓ PROGRAMES INFORMÀTICS

15.851,00

6.292,00

22.143,00

1

920

62907

ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

80.000,00

4.001,11

84.001,11

117.576,18

Pressupost de despeses: Crèdits extraordnaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

342

48050

AJUT ESPORTISTES COMPETICIONS INDIVIDUALS

0

600,00

600,00

600,00
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

118.176,18

Pressupost d'ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

351.032,77

118.176,18

469.208,95

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions, si
no es presentessin reclamacions i/o al·legacions s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari, de
conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 177 del TRLHL.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

132.275,22

“El sr. Alcalde-President explica amb detall cada partida.
El sr. Marc Sabater manifesta que si es pogués votar partida per partida i no en global, hi votarien afirmativament, excepte en la modificació més grossa, que dirien que no”.
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:

Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació.
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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)
Vots en contra:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

6. En sessió ordinària de 5 d’abril de 2018 es va acordar aprovar
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’arquitecte Josep Comas Boadas.
7. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
número 4 del POUM de Peralada va ésser sotmesa a informació
pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent
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 Ajuntaments
colindants del municipi.

Abstencions: Cap

8. En sessió ordinària del 28 de juny de 2018 el Ple de la Corporació va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’expedient de
la modificació puntual número 4 del POUM de Peralada anomenada 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 documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva corresponent
aprovació definitiva.

QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ
INICIAL DEL TEXT REFÓS DE LA 4A MODIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DEL POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ CARRER
GARRIGUELLA (EXPEDIENT NÚM.: X2017000104 - 104/2017).

9. En data 13 de novembre de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme 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:

Antecedents:

10. Cal replantejar la qualificació del conjunt de cases que donen
front al carrer Garriguella de manera que se’n mantingui la tipologia original.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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 Martí Sels Vidal, en nom i representació de la senyora Dolores Casademont Aiguaviva, 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 “Modificació 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 Martí
Sels Vidal, 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 denominada
“Modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, modificació de les alineacions del carrer Garriguella i colindant” redactada a Gener de 2018.
3. En data 27 de febrer de 2018 (RE E2018000606) el senyor
Martí Sels Vidal en nom de la promotora va presentar nova documentació en relació amb la petició de modificació del planejament
municipal on adjunta memòria i plànols anomenada “Modificació
puntual del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan” de
febrer de 2018.

11. En data 8 de juliol del 2019 els Serveis tècnics municipals han
redactat el text refós segons les indicacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
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).

4. En data 28 de febrer de 2018 s’emet informe dels serveis tècnics
municipals de caràcter favorable on es justifica que únicament es
modifica l’alineació dels carrer Nou de Sant Joan i on s’indica 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 tradicionals de les mateixes.
5. En data 26 de març de 2018 s’emet informe de Secretaria-intervenció.
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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. 4 del POUM de Peralada anomenada Modificació Puntual
número 4 del POUM de Peralada anomenada modificació de les
alineacions del carrer Nou de Sant Joan i redactada en data febrer
de 2018 redactada per l’arquitecte Josep Comas Boadas juntament
amb el text redactat per els Serveis Tècnics municipals el juliol del
2019, el qual conté modificacions substancials.

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

CINQUÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA
DESIGNACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCALS PER A L’ANY 2020
(EXPEDIENT NÚM.: X2019000510).
Antecedents de fet.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes,
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
núm. 4 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.

1.- Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya (RE 20190001745, de 17 de maig de
2019), pel que informa que estan preparant l’ordre per a la determinació del calendari de festes locals de Catalunya per al 2020.

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

• L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals, i el Decret 177/1980, de
3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre de la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.

Quart.- 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 doncs la modificació
planteja un ajustament de les alineacions d’aquest sector.

Resolució.

Manifesta el sr. Alcalde que tal com he llegit en la proposta, és fernos nostra aquesta modificació que pretén simplement resoldre
una afectació d’una part molt reduïda de l’edificació actual, afectant només el retranqueig del pati nord.
La relació de les superfícies de cadascuna de les finques afectades
per aquesta modificació és la següent:
C. Nou de Sant Joan 22:

Fonaments de dret.
• Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i dies de descans.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR els dies de festa local de Peralada i Vilanova de
la Muga per al 2020, que s’escauran en les dates següents:
Peralada: 20 d’abril i 7 de desembre
Vilanova de la Muga: 10 i 11 de desembre
Segon. TRASLLADAR el present acord als Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya.

Edificació: Es recupera la totalitat de l’ocupació de l’edifici tradicional existent i desapareix

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:

l’afectació de 13,22 m2 d’afectació en planta.

Vots a favor:

Afectació alineació vial: La nova superfície afectada seria 21.54 m2
(abans de 28.50) m2

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

C. Garriguella, 40: No es produeixen modificacions de la superfície
afectada entre el planejament vigent i el modificat. La part afectada
per la alineació de vial segueix essent de 3,90 m2”.

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

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

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:

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

Vots a favor:

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

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

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

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

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

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)
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SISÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE PERALADA.
(EXPEDIENT NÚM.: X2018000187).

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos

Antecedents:

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

1. En sessió ordinària de 30 de desembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar el Mapa de capacitat acústica del
municipi de Peralada, elaborat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge (Exp. núm. 292/2005).

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

2. En data 25 de juliol de 2014, per Decret de l’Alcaldia núm.
210/2014 es va resoldre sol·licitar a la Direcció General de Qualitat
Ambiental assistència tècnica per adequar el Mapa de capacitat
acústica de Peralada (Exp. núm. 146/2014).

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

3. En data 10 de maig de 2018 (R/E núm. E2018001446), la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
va trametre la documentació del mapa de capacitat acústica del
municipi actualitzat. D’acord amb aquesta documentació, el mapa
de capacitat acústica aprovat l’any 2005 ha servit de base per a
la modificació i actualització d’aquest. L’objectiu principal de la
memòria és l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té
com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la
que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. El mapa de capacitat acústica assigna els
nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori
determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per
tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també
s’hi incorporen els usos del sòl. Les zones de sensibilitat acústica
resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer com a màxim
cada deu anys, des de la data de la seva aprovació.

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

4. En data 10 d’octubre de 2018, l’enginyer assessor va emetre informe favorable.
5. En data 19 de novembre de 2018 s’emet informe jurídic.
6. En data 27 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària va aprovar inicialment la modificació de la capacitat acústica del municipi de Peralada. Es va sotmetre a exposició pública
per un període de 30 dies (BOP número 23 de 1 de febrer de 2019,
web municipal i tauler d’anuncis) i es va concedir audiència a tots
els municipis colindants del terme municipal de Peralada.
7. Durant el període d’al·legacions el senyor Francisco Cruces Angel
(RE E2019000900) va presentar al·legacions.

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

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

• POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el
27/11/2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19/1/2015.
de Peralada redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya el maig del 2019.
Segon. Publicar l’edicte d’aprovació definitiva al BOP, al tauler
d’anuncis municipal i a la web municipal.
Tercer. Notificar l’aprovació definitiva als interessats de l’expedient
i al Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei de Prevenció i
Control de la Contaminació Acústica i Lumínica.
“Exposa la regidora sra. Rosa Cortada que en relació a la gestió de la
contaminació acústica i amb l’objecte de prestar assistència tècnica als Ens locals, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic s’ha promogut la tasca d’adequació i actualització
dels mapes de capacitat acústica a la normativa vigent:
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Des de l’Ajuntament des de l’Ajuntament, prèviament es va sol·licitar l’assistència tècnica.
I la proposta consensuada amb els nostres tècnics i els de la Direcció General es la que sotmetem a aprovació”.
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:

8. En data 20 de març de 2019 els serveis tècnics municipals van
emetre informe estimant part de les al·legacions i sol·licitant correccions dels mapes elaborats per el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Vots a favor:

9. En data 14 de maig de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (RE E2019001689) va trametre els mapes degudament modificats.

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

10. En data 15 de maig de 2019 els serveis tècnics municipals emeten informe concloent que els mapes tramesos per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, recullen les modificacions proposades pels serveis tècnics municipals en l’informe de
data 20 de març 2019, arran de les al·legacions presentades durant
el període d’exposició pública i, per tant, informa favorablement i
proposa l’aprovació dels mateixos.
Fonaments de dret:
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (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

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.
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SETÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE PERALADA I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE
ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES
PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS EN EL MARC DEL PROGRAMA
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES
2018-2019 (EXPEDIENT NÚM.: X2019000509).
Antecedents:
1.- Esborrany del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Peralada i l’Agència Catalana de l’aigua, sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans en el
marc del programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018 – 2019.
2.- Informe de secretaria-intervenció, de data 24 de juliol de 2019.
Fonaments de dret:
• Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
• Article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol del pla hidrològic
nacional.

Setè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
“Exposa el regidor sr. David Bigas que tal com diu el conveni, l’objecte del mateix és l’execució dels treballs de manteniment i conservació de lleres situades en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de
Peralada, d’acord amb les actuacions previstes en el Programa de
manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
Les actuacions es mantindran en la mateixa tipologia que les aprovades en el Programa i que es troben a l’àmbit de la llera del riu Orlina. L’Ajuntament aportarà a l’Agència Catalana de l’Aigua el 20%
del pressupost d’execució de materials de l’actuació en el termini
màxim d’un mes des de la signatura de l’acta de finalització dels
treballs.
L’import màxim a aportar per l’ajuntament serà de 1.452,00 euros
(IVA inclòs), corresponent al fitxat al Programa de manteniment i
conservació de lleres públiques 2018-2019. Aquest import es veurà afectat per la baixa corresponent al procés de contractació dels
treballs.
Pregunta el sr. Marc Armengou si només és per al riu Orlina, al qual
el sr. Bigas respon afirmativament”.
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)

• Pressupost municipal per a l’exercici 2019.

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

Proposta:

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

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

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

Primer.- APROVAR el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Peralada i l’Agència Catalana de l’aigua sobre actuacions de
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans en
el marc del programa de manteniment i conservació de lleres publiques 2018 – 2019”

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

Segon. FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de tos els documents necessaris per a la implementació
del present acord.
Tercer.- APROVAR la despesa de 1.452,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1 170 21003 “neteja de recs”, del Pressupost vigent de la Corporació.

Sra. Aina Cabelló Palahí (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

Quart. TRASLLADAR certificat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cinquè. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.
Sisè.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PERALADA,
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A
GENT GRAN DEPENDENT “CENTRE DE DIA DE PERALADA” A
PERALADA. (EXPEDIENT NÚM. X2018000430)
Antecedents:
1.- Esborrany del conveni de col·laboració interadministratiu entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, per a la prestació del
servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de
Peralada” a Peralada.
2.- Informe de secretaria-intervenció, de data 24 de juliol de 2019.
Fonaments de dret:
• Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.

Cinquè.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Sisè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
“Exposa la regidora sra. Aina Cabello que l’Ajuntament de Peralada
i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar un Conveni de col·laboració interadministrativa que estableix la vigència d’aquest fins el 31 de desembre de 2019 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses
per anys successius i la darrera pròrroga permesa del conveni, que
va començar a tenir efectes en l’exercici 2019, finalitzarà el 31 de
desembre de 2023.
Com que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest
conveni per a l’any 2020, entre el Departament i l’Ajuntament es
proposa al ple l’aprovació de l’esmentada pròrroga”.
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)

• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.

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

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

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

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

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

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

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

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

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2020.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Proposta:

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

Primer.- APROVAR el “Conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, per a la prestació
del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de
dia de Peralada” a Peralada, per a la prestació del servei de 10 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents al “Centre
de dia de Peralada” per a l’any 2020.

Abstencions: Cap

Segon. FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de tos els documents necessaris per a la implementació
del present acord.

Peralada, document datat i signat electrònicament,

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

Tercer. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
al departament corresponent.
Quart. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.

CASA DE LA VILA
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ÀREA DE MEDI AMBIENT

VILES FLORIDES

PERALADA REP 3 FLORS D’HONOR
EN ELS PREMIS VILES FLORIDES 2019
El regidor d’Agricultura, David Bigas, i la Regidora de Turisme, Rosa Cortada, van ser els encarregats de recollir aquest
guardó en una gala celebrada a Lloret de Mar, que va estar
presidida per la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Teresa Jordà.
El passat divendres 27 de setembre, el municipi de Peralada
va estar guardonada amb 3 Flors d’Honor en els premis Viles
Florides 2019, un reconeixement a la tasca dels municipis per
la millora de l’espai urbà. Peralada és un dels 135 municipis
que participen en aquests guardons.
Actuacions com les recents remodelacions de diversos espais,
com el passeig de Sotamuralla i la placeta del Carme, així com
la millora de la jardineria a diversos espais i parterres de Peralada i Vilanova de la Muga, han fet possible que el nostre
municipi hagi obtingut 3 Flors d’Honor.
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de
la flor i la planta ornamental. Aquest moviment vol mostrar
i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais
lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un
exemple a seguir.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
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DIA INTERNACIONAL
LLIURE DE BOSSES
DE PLÀSTIC
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha iniciat una campanya en motiu del Dia Internacional
Lliure de Bosses de Plàstic. L’ens ha repartit bosses reutilitzables als municipis turístics per tal de difondre la necessitat
d’evitar les bosses d’un sol ús que malmeten el medi ambient.
El 3 de juliol, les oficines de Turisme de Peralada, Sant Pere
Pescador, Figueres, l’Escala, Cadaqués, Portbou, Vilajuïga i
els parcs naturals van instal·lar cartelleria de la campanya i
van repartir les bosses als visitants.
Un cop passada la campanya, també en poden obtenir els
usuaris de la minidexialleria de Peralada. Cada municipi disposava d’unes tres-centes bosses que es repartiran fins esgotar-ne les existències.
La campanya va més enllà, doncs les bosses que s’ofereixen
tenen uns llistats indicatius de quin tipus de residu va a cada
contenidor. Aquesta acció puntual va en consonància amb les
campanyes per a la prevenció de residus que impulsa de manera regular l’Àrea de Medi Ambient.

HORARI DEIXALLERIA DE PERALADA
DIMECRES / Tarda de 16 a 20h
DISSABTE / Matí de 8 a 14h

SENSE
DETERMINAR

MUNICIPALS
VALORITZABLES

COSMÈTICS
MIRALLS I VIDRE PLA
NEVERES
PA SEC
PILES BOTÓ
RESIDUS ESPECIALS (PETITES QUANTITATS)

BRICS
ENVASOS METALL (LLAUNES...)
ENVASOS PLÀSTIC
FERRALLA I METALLS
FUSTES
RESTES VEGETALS
TÈXTILS
VIDRE
VOLUMINOSOS

ALTRES FÀCILMENT
RECUPERABLES
CABLES ELÈCTRICS
ELECTRODOMÈSTICS
OLI VEGETAL (GENERAT DE CUINAR)
PETITS ELECTRODOMÈSTICS
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RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA DE PERALADA
AQUESTA INSTAL·LACIÓ NOMÉS ACCEPTA RESIDUS D’ORIGEN DOMÈSTIC
CAL QUE LES EMPRESES S’ADRESSIN A LA DEIXALLERIA COMARCAL A PEDRET I MARZÀ
O QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB EL SEU AJUNTAMENT

ESPECIALS
ÀCIDS
BASES
DISSOLVENTS
ELECTRODOMÈSTICS CFC
FITOSANITARIS
FLUORESCENTS
LAMPADES
MEDICAMENTS
OLI MINERAL (COTXES ...)
PESTICIDES
PILES
PINTURES I VERNISSOS
RADIOGRAFIES
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ELS JOIERS CABOT

I LA CREU GÒTICA DE PERALADA

Seguim en la línia d’aportació de notícies relacionades amb
la preservació del patrimoni artístic de la mà del comte de Peralada, D. Tomàs de Rocabertí-Dameto (Palma, 1840-1898).
En el present article tindrem ocasió de comprovar que esmerça esforços per a la preservació de dues peces del mobiliari litúrgic de l’església de sant Martí de Peralada: la creu
processional i una custòdia. L’encàrrec recau en uns especialistes barcelonins amb llarga experiència en l’execució i
restauració de peces litúrgiques: els Cabot.
Com ja he dit en altres ocasions, l’arxiu dels Rocabertí és
modèlic i, per sort, s’ha preservat i mantingut. Des de l’any
2010 és accessible als investigadors a l’Arxiu del Regne de
Mallorca. Fruit de la documentació consultada, ja han sortit
nombrosos articles, alguns publicats en aquest Butlletí, i diverses monografies.

INÉS PADROSA GORGOT

ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI

Segons les manifestacions del capellà a l’esmentada carta,
en referir-se a la creu especifica que al veure-la “me he quedado como embobado”, i afegeix: “Todo en ella es precioso,
y brillan y destacan admirablemente sus menores detalles.
Los medallones de la base son tan bien imitados que, después de un detenido examen, no se distinguen los nuevos de
los antiguos. […] Es una restauración verdaderamente artística, que honra mucho a la casa que la ha realizado.”
En aquesta frase que reproduïm queda documentada una
informació extraordinària i és que alguns dels medallons
de la base s’havien restaurat tan bé que no es diferenciaven
dels originals. Per tant, el taller que havia treballat en la restauració havia de gaudir d’un prestigi consolidat per a portar a terme un treball d’aquestes característiques.

En una d’aquestes consultes vaig localitzar unes cartes relacionades amb un tema molt apreciat pels peraladencs: la
creu processional de l’església de sant Martí. Tot seguit analitzem la informació obtinguda de la seva lectura, acompanyada de la corresponent contextualització amb la nissaga
dels joiers-argenters i ens adonarem per què foren els Cabot
els escollits pel comte de Peralada per dur a terme aquesta
delicada tasca.

TOMÀS DE ROCABERTÍ,

COMTE DE PERALADA I MN. MIQUEL LAPEDRA
Una de les missives localitzades correspon al rector de Peralada, mn. Miquel Lapedra. Aquest, en data 27 de febrer de
1893, escriu a D. Tomàs de Rocabertí, per notificar-li que ha
rebut la creu i la custòdia, ambdues restaurades; al mateix
temps aprofita agrair-li que, a partir d’aquell moment, la parròquia de sant Martí disposi d’aquelles peces d’orfebreria
en immillorables condicions.

Creu processional. Església de sant
Martí de Peralada (Foto Pere Duran)
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Publicitat Vídua i Fills
Francisco Cabot
Publicitat de Joaquim Cabot.
Butlletí Santuari 1927. Núm. 1

ELS ORFEBRES
I JOIERS CABOT
Els Cabot són una nissaga originària del Maresme, primer a Llavaneres i després a Mataró, de
la que es disposa de notícies des del s. XVI. Tal i
com tindrem ocasió de comprovar, la família ha
gaudit de llarga i reconeguda tradició en el món
de la joieria i de l’orfebreria. De tota manera,
serà a partir del seu trasllat a Barcelona, quan
els encàrrecs s’expandiran arreu.
Segons unes fonts és l’any 1842, segons altres
el 1843, quan Francesc Cabot Ferrer (Mataró,
1818-Barcelona, 1877), s’instal·la a la capital,
amb un primer establiment en el carrer de l’Argenteria, núm. 35, lloc on s’hi trobaven molts
companys d’ofici.

Amb els anys, els Cabot decideixen traslladar el negoci al carrer Fernando VII, una nova via ciutadana iniciada l’any 1823 i acabada el
1845, que va esdevenir el nou nucli comercial de la ciutat. I així és com
l’any 1880, la botiga ja es troba a la nova seu al núm. 61, cantonada
amb l’actual plaça de sant Jaume.
A finals del s. XIX, els artesans-botiguers tenien dues maneres diferents de fer publicitat. Per una banda, els seus aparadors lluïen els
objectes acabats d’executar i, amb una mica de sort, a més de deixar
embadalits als transeünts, podia ser que algun mitjà de comunicació
recollís la informació. Per altra part, el prestigi de les cases comercials s’obtenia mitjançant distincions, que permetessin que la seva
vàlua professional fos reconeguda, en exposicions universals, internacionals i d’arts sumptuàries. Aconseguit l’objectiu, la casa comercial agraciada a manera de carta de presentació o el que avui en podríem dir publicitat, la segona versió que comentàvem, anunciava a la
capçalera de les seves cartes els premis obtinguts.
Així ho van fer els Cabot, per una part són diversos els mitjans que
anuncien diferents peces litúrgiques per ells executades visibles en
els seus aparadors i, per altra, feren imprimir les distincions aconseguides en el paper oficial de la casa. Així consta que:
1. L’any 1877, a Roma, els havia estat atorgada la medalla d’or i un diploma d’honor. Segurament per un calze enviat al Vaticà per commemorar el 50è aniversari de la consagració de Pius IX. Aquest era de
forma bizantina, tenia esmalts i pedreria, medallons a la copa i detalls
iconogràfics religiosos en el peu.
2. L’any 1881 a Barcelona, obtingueren una medalla de plata.
3. El 1882 van rebre una menció honorífica a l’Exposició Regional de
Vilanova i la Geltrú.
Sabem que la casa Cabot havia participat, entre d’altres, a l’exposició
d’Arts Sumptuàries de 1877, que la sra. Viuda de Cabot e Hijos, llavors
ja amb seu a l’esmentat carrer Fernando VII, va participar a l’Exposició d’Arts Decoratives de 1881, amb un quadre amb fotografies d’objectes d’argenteria executats per la casa expositora.

Francisco Cabot Ferrer
(Foto gentilesa família Soler-Cabot)
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Els joiers Cabot han passat a la història pels treballs relacionats amb l’orfebreria litúrgica. Queda constància que
van treballar, tal i com ja s’ha esmentat, en el calze d’or
de Pius IX, en el pectoral del bisbe Urquinaona, en la corona de la Mare de Déu de Montserrat i la del Sagrat Cor
de Jesús, en nombrosíssimes custòdies, calzes, pectorals,
anells, creus processionals, instruments musicals i escrivanies. La clientela de la major part d’aquests objectes residia a Catalunya, però la fama es va expandir i sorgiren
encàrrecs que s’enviaren a diferents punts d’Espanya: Comillas, Bilbao o Palma de Mallorca i, altres, a l’estranger:
Roma, Filipines o l’Havana.

Van obrar objectes litúrgics en estils historicistes: bizantí, romànic, gòtic…però donada la seva experiència i bona
execució, també van ser sol·licitats per a restaurar peces
antigues com és el cas de les de la parròquia de Peralada.
A finals de s. XIX el taller de la Vídua i Fills de Francesc
Cabot (1877-1899), es troba entre els més reconeguts joiers
de Barcelona del període juntament amb el de Masriera i
fills, el dels Oñós, el de Francesc d’Assís Carreras o el de
Francesc Suñol.
L’establiment va ser continuat pels fills de Francesc Cabot
Ferrer: Francesc Cabot i Rovira (Mataró, 1848-Barcelona,
1918), Emili Cabot i Rovira (Barcelona, 1854-1924), dissenyador i col·leccionista d’art –va cedir la seva col·lecció de
vidres al Museu de Barcelona—, i Joaquim Cabot i Rovira
(Barcelona, 1861-1951), orfebre, escriptor i polític.
Joaquim, el petit dels germans, tenia 13 anys quan va morir el seu pare. Amb el temps, a més de fer les funcions
d’orfebre i joier va esdevenir un dels personatges més rellevants de Barcelona. Va ser president de la Fira de Mostres de Barcelona, de la Cambra de Comerç i Navegació, de
l’Orfeó Català, diputat i fundador de la Veu de Catalunya.
Va obrar diverses peces pel Monestir de Montserrat i per
nombroses esglésies. I, sens dubte, ell va ser el responsable
del bon resultat de la restauració de la creu peraladenca.

Corona per a la Verge de Montserrat.
Imatge extreta de la monografia de Santiago Masferrer
La Joia catalana (1930)
Joaquim Cabot Rovira
(Foto gentilesa família Soler-Cabot)
Calze de Casa Cabot, regalat a Pius IX.
Imatge extreta de la monografia de Santiago Masferrer
La Joia catalana (1930)
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Factura de la Vda. Cabot al comte de
Peralada. ARM-MTORRE (P)

EPISTOLARI DE LA
VIUDA DE FRANCISCO CABOT E HIJOS
AMB EL COMTE DE PERALADA

CARACTERÍSTIQUES DE
LA CREU PROCESSIONAL

Introduïts en la trajectòria profesional dels Cabot, focalitzem
aquest apartat en la relació mantinguda amb D. Tomàs. Veiem
que qui manté correspondència amb el comte de Peralada és
la vídua de Fco. Cabot Ferrer (1818-1877), qui signa “Vda. de
Fco. Cabot e Hijos”, i que gràcies al seu rebesnét, el sr. José Luis
Soler Cabot, sabem que es tracta de la sra. Rosa Rovira Balanzó (Mataró, 1826-Barcelona, 1914).
L’origen d’aquestes missives prové de la diferència entre el
pressupost emès abans de la restauració: 1.125,00 pts. i el cost
final: 1.335,00 pts. Aquesta circumstància, benvinguda sigui!
ens ha permès saber alguns detalls de la restauració que, de
no haver estat així, amb tota seguretat desconeixeríem.
Els treballs que encariren el cost foren tres: la substitució de
l’ànima de fusta de la creu -per estar completament corcada-,
l’execució de les planxes de plata dels laterals i l’estoig.
A la factura de la restauració de la creu s’especifica:
Restauración de una cruz gótica
con dorados y piezas nuevas

1225

Palo dorado para la misma

30

Estuche caja

80

Total

Inés Padrosa Gorgot
Peralada,talaia entre l’Albera i el mar,
Girona: Diputació, 2007, pàg. 140.
Segle: XIV. Plata sobredaurada.
Mides: 126 x 70 cm
Església parroquial de sant Martí de Peralada

Creu processional gòtica. Executada a Perpinyà (el punxó
hi apareix diverses vegades) entre 1370 i 1410. Presumiblement, va ser obsequi del vescomtes de Rocabertí a la
parròquia del poble.
Tant la variació de tècniques (repussat, cisellat, burinat,
sobredaurat i esmalt), com la riquesa figurativa la situen,
després de la d’or de la seu de Girona, en una de les millors creus processionals del bisbat gironí.
Les principals figures representades són, en una de les
cares, Crist, amb la Mare de Déu i Sant Joan, als costats; a
l’altra cara, el Crist apocalíptic i el tetramorfos. Aquestes
escenes estan complementades amb altres en les quals
els protagonistes són personatges de l’Antic Testament
com profetes i sants.

1335

Ja hem vist com mn. Miquel Lapedra es meravellava del resultat aconseguit i de la similitud de les noves peces amb les antigues. En el mateix sentit, la vídua Cabot, per ressaltar el bon
treball del seu taller, explica que el col·leccionista Francesc
Miquel i Badia (1840-1899), en veure-la no va saber distingir
quines eren les peces noves. Per suposat, el comte de Peralada
no va posar cap obstacle en costejar la diferència sorgida.

Detall de la creu processional.
(Foto Pere Duran)
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LA CREU DE PERALADA
INÉS PADROSA GORGOT,

PUBLICAT AL DIARI DE GIRONA-COMARQUES, AGOST 2002
Durant aquest mes de maig i juny, s’han dut a terme tres cicles de conferències, dels cinc projectats per l’Institut d’Estudis Empordanesos i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Com a ponent he tingut ocasió d’anar a Lladó, Peralada
i Sant Mori i parlar, tal com estava previst, dels monuments
medievals de la comarca. En cadascun dels indrets, he recordat les vicissituts a les quals han estat subjecte els diferents monuments de la comarca empordanesa al llarg de
la història, ja fossin guerres, apropiacions indegudes dels
senyors feudals, depredacions dels habitants propers o
l’afectació de la Llei de Desamortització durant el segle XIX.
Val a dir que tot i les destrosses viscudes, durant la segona
meitat del passat segle XX s’ha aconseguit, en bona part, recuperar el patrimoni arquitectònic a base de restauracions,
més o menys afortunades. Hi ha però, altre patrimoni que
no ha estat tan afortunat, avui irrecuperable, seria aquest
el documental, l’escultòric, el pictòric i el mobiliari litúrgic.
La imatge que avui ens ofereixen la major part de les esglésies, despullades de tota ornamentació, no era la que
presentaven en el seu moment d’esplendor. Pel que a la
documentació respecta alguns dels arxius conventuals i
parroquials han desaparegut totalment, mentre que d’altres parcialment; pel que fa a les escultures, sense tenir en
compte les irremeiablement desaparegudes, quantes no són
les imatges escapçades a façanes, retaules o capitells; si ens
fixem en la vessant pictòrica és una llàstima veure el minso
patrimoni mural i les escadusseres escenes pertanyents a
antics retaules. Però, és obvi que el més atractiu per a l’enemic ha estat el mobiliari litúrgic – o sigui els estris emprats
per al culte diví—, generalment treballat amb materials
preuats, com l’or o la plata i que podien disposar d’altres
elements afegits com incrustacions de pedres precioses. Evidentment, aquests objectes exercien un poder irresistible.
Tot i el cúmul de circumstàncies adverses, algunes poblacions han preservat unes peces d’orfebreria fantàstiques,
de les quals posaré l’atenció en les creus d’altar o processionals d’època medieval. Aquest és el cas de Vilabertran amb
una creu d’altar romànica, o Lladó i Peralada amb creus
processionals gòtiques.

ELS JOIERS CABOT

La creu de Peralada va ser executada a Perpinyà per un artesà, que encara avui resta en l’anonimat, durant la dècada
de 1370 a 1380. I fou, amb tota probabilitat, obsequi dels
vescomtes de Rocabertí a la parròquia del poble. Aquesta
peça d’orfebreria és considerada com una de les més rellevants del bisbat gironí, després de la d’or de la Seu de Girona. Fet que queda palès en haver estat seleccionada per
formar part de dues exposicions en una época en què no
eren freqüents aquestes manifestacions artístiques.
L’any 1937, quan ja havia esclatat la guerra civil, la Generalitat va decidir portar a terme una exposició d’art català
medieval a París. Es seleccionaren les peces i, entre les elegides es va incloure el retaule i baldaquí de l’altar major de
la catedral de Girona, el retaule de sant Tomàs procedent
de Lladó, la Creu de Vilabertran i la Creu de Peralada, entre altres; el consistori peraladenc va rebre la sol·licitud de
prèstec i, aquest, reunit amb data 10 de febrer de 1937, en
sessió extraordinària, acordà per unanimitat la cessió temporal de la creu.
L’exposició s’inaugurà el 20 de març de 1937 al Jeu de Paume i el 22 de juny al castell Maisons Lafitte. La creu, igual
que la resta de les peces, no retornà de París fins el 19 de setembre de 1939, després d’haver estat en perill de ser venudes totes les peces catalanes, conflicte en el qual fins i tot va
haver d’intervenir el Vaticà.
Al cap d’uns anys, el 1965, la mateixa creu fou exhibida en
una altra exposició d’art medieval, aquesta vegada a la Casa
de Cultura de Girona i organitzada per la Comissió Diocessana d’Art Sacre, sota el patrocini de la Diputació.
Des de fa uns anys, es troba exposada al lloc al qual pertany,
a l’església parroquial de Sant Martí, juntament amb altres
peces d’orfebreria que han aconseguit sobreviure els avatars històrics.
Amb posterioritat a la publicació de l’article del DdGirona
(2002), la creu va tornar a Girona, en aquesta ocasió a la
Fontana d’Or per a l’exposició “Germinabit” (2003).
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ESCOLA RAMON MUNTANER

EDUCACIÓ INFANTIL

TALLERS

Hem encetat un nou curs 2019-20 amb molta il·lusió i entusiasme. La mainada de P3 ja
és a l´escola i es van adaptant al nou espai
tot jugant i fent noves amistats.

Aquest curs, a l’escola també fem tallers: d’experimentació, de
jocs matemàtics, de biblioteca i de dramatització.

P4 i P5 s´han retrobat i fan noves descobertes i aprenentatges a través del joc i la interacció amb els companys /es.

En el taller de biblioteca es llegeixen i s’expliquen diferents contes amb els que desenvoluparem la imaginació i ens educaran
sobre els valors de la vida. Farem un treball a partir del conte i el
compartirem amb la resta dels nostres companys i companyes.
En el taller de dramatització volem representar una petita obra
teatral ja sigui amb mim, amb titelles o en forma de dramatització; és per això que treballarem diverses tècniques pel coneixement del nostre cos, la veu, l’expressió corporal,….
En el taller d’experimentació realitzarem experiments relacionats amb el medi que ens faran plantejar-nos preguntes i buscar
diferents solucions pràctiques.
En el taller de jocs de taula fomentarem l’aprenentatge matemàtic a través de jocs de lògica, deduccions, construccions, robòtica, raonament, sudokus, ...

140

BUTLLETÍ TARDOR

NOTÍCIA

JAIR DOMÍNGUEZ
VISITA L’ESCOLA
RAMON MUNTANER
DE PERALADA
El passat divendres 4 d’octubre l’Escola Ramon Muntaner de Peralada va rebre la visita del periodista,
guionista i escriptor Jair Domínguez. Durant onze
anys va ser un dels components del programa de ràdio
la Segona Hora a RAC1. Actualment, és un dels presentadors de l’informatiu satíric de TV3 Està passant.
Aquest curs, l’escola vol iniciar l’alumnat en el món de
la ràdio i per això s’ha pensat que en Jair Domínguez
és un bon referent en aquest mitjà de comunicació.
També vam comptar amb l’ajuda d’en Dani, el conserge de l’escola, que és tècnic de so i té molta experiència
en aquest àmbit.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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ELS GEGANTS DE PERALADA

NA MERCADERA
I MUNTANER
BUSQUEN PORTADORS

Com cada any la Colla Gegantera em participat a diferents
trobades d’arreu del nostre país i part de la Catalunya Nord.
Pels llocs on anem, portem a conèixer els nostres amfitrions,
en Muntaner i Na Mercadera acompanyats de la Cigonya i
els capgrossos.
Son moments enriquidors perquè coneixem pobles nous,
que mai hi hem estat, gent nova, cançons noves i tot això
forma part de la nostra manera de ser, de la nostra cultura.
Gràcies a la participació i esforç dels components de la
colla podem portar a terme aquesta tasca. Ens ho passem
molt bé, ballant i fent ballar a les figures, tocant cançons
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que hem après, en definitiva gaudint del que aquest món
geganter representa.
Tal com hem dit abans, tot això ho aconseguim gràcies a l’es
forç de les persones que formem part de la Colla, tot i així
mai som prous per poder realitzar-ho. Actualment ens falten portadors (sobre tot pels gegants), pel que fem una crida
a la gent que tingui les mateixes inquietuds i ganes de pas
sar-ho bé, a que vingueu i formeu part de la nostra Colla.

APUNTAT-HI!
Si algú de vosaltres vol formar part de la nostra
colla, fent de portador de gegants, de capgrossos
i/o tocant la gralla o el timbal, poseu-vos en contacte amb nosaltres a traves del correu electrònic
gegantsperalada@gmail.com

BUTLLETÍ TARDOR
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CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
Des del Centre Excursionista de Peralada, aquest 2019 hem
volgut apostar per més sortides d’alta i mitja muntanya i canviar alguna activitat que portàvem anys fent!
Malauradament, tot i tenir vàries sortides planejades, hem
hagut d’anul·lar-ne alguna o canviar-la pel temps! Quina novetat, el CEP haver de canviar sortides pel temps! Així, aquest
any ens hem trobat que, per exemple, la sortida a Lles de Cerdanya del mes de març no es poder dur a terme degut a les
altes temperatures i falta de neu.
Tot i així, de febrer a setembre, hem pujat al Pic de l’Àliga, el
Turó de l´home per la Cresta de les Agudes, al Puig Pedrós de
Llanós, al Pic de Sallafort i finalment, a l’esperada Pica d’Estats,
que portava tres anys resistint-se i s’ha dut a terme d’una forma
ben aventurera, dormint a una altitud de 2.000m en tendes!
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Com a novetat, hem canviat la tradicional sortida en caiac
per una aventura fent barranquisme per la Garrotxa que ens
va deixar a tots i totes amb ganes de més. L’Acampada, activitat que ja és un clàssic a l’agenda del CEP, no es va poder dur a
terme per les fortes pluges d’aquell cap de setmana, una llàstima perquè aquesta vegada estava organitzada amb moltes
sortides i aventures al riu.
Ens agradaria destacar la 5a Camí de Carros, celebrada el
passat 12 de maig i que un any més i gràcies a tots/es que confieu en nosaltres ha estat possible i un èxit rotund!
Com sempre, per a més informació de les nostres sortides o
si voleu veure més fotografies, ens podeu trobar a Facebook
i Instagram.

BUTLLETÍ TARDOR

CLUB DE FUTBOL
PERALADA

CLUB PATÍ SPORT
EMPORDÀ PERALADA

Benvolguts,

Ja hem iniciat aquesta temporada els entrenaments
de tots els grups del club, els dilluns 17h a 19.30h, els
dimarts 17h a 20.30h i els dijous 17h a 20.30h.

Com molts de vosaltres ja sabeu, el fet més destacat de la darrera
temporada va ser el descens del primer equip del CF Peralada de
Segona B a Tercera divisió, amb totes les conseqüències que aquest
fet ha suposat per la nostra entitat. Era un conveni d’afiliació amb
el Girona FC que tard o d’hora tenia data de caducitat, però el fet
més notori, -i que sempre quedarà a la història del club i del poble-,
és que hem estat un any a la categoria de bronze del futbol nacional, i això no ho pot dir tothom.

No dubteu si voleu obtenir més informació de grups,
modalitats i horaris podeu amb la Junta del Club.
Donem la benvinguda a les noves incorporacions
al club, i a tots i totes us desitgem que gaudiu d’una
bona temporada sobre rodes.

Actualment en aquesta nova temporada 2019-2020 hem recuperat
la identitat pròpia en el nom i en la gestió del primer equip, incorporant com a entrenador a un exjugador de casa com és l’Albert
Carbó i com a director esportiu a un ex entrenador com és en Nitus
Santos. Així mateix, a nivell de futbol base, també s’ha apostat per
joves talents peraladencs com ara en Borja Garcia, com a coordinador de futbol base, i a en Sergi Barco com a coordinador de futbol 7.
Estem agraïts que hagin acceptat aquest nou repte i, juntament
amb els jugadors, se sentin orgullosos de poder defensar els colors
de la samarreta i el nom de Peralada allà on vagin.
Des de la Junta del CF Peralada els hi desitgem molta sort en aquest
nou projecte. Us animem a que vingueu els caps de setmana a la
zona esportiva municipal a gaudir dels partits de futbol.
La Junta del CF Peralada

ÀREA D’ESPORTS
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CLUB DE BÀSQUET
ALBERA PERALADA
El CB Albera-Peralada, va acabar la temporada passada de la
millor manera, molts dels seus equips van culminar una gran
temporada, que van millorar molt, on alguns equips van acabar entre els 3 primers de lliga. Després d’acabar la temporada, el club es va centrar en la realització del IV Torneig de
la Flama del Canigó on Peralada va acollir la part femenina,
amb dos equips que actualment juguen la segona lliga nacional. Després del torneig des del club vam veure que l’acord
amb el CB Adepaf havia funcionat molt bé, aquest any l’hem
reforçat en l’àmbit masculí, amb la col·laboració de jugadors
entre plantilles, que permet jugar als nens amb rivals de més
alt nivell. En l’àmbit femení, tots els equips femenins passen
a formar part del nou projecte creat amb l’Adepaf anomenat,
UCAP (Unió de Clubs Adepaf Peralada).
UCAP és un projecte que es proposa per part dels dos clubs
per donar continuïtat a les nenes de la comarca, ja que crea
una alternativa a totes les noies que vulguin jugar a un alt nivell, sense haver-se de desplaçar a Girona. Estem molt il·lusionats de com va el club, actualment tenim 4 equips femenins,
dos Pre-Mini, un Mini i un Pre-Infantil. D’equips masculins
tenim un Pre-Mini i un Infantil. Seguim treballant per donar
les millors condicions i experiències als nens de tota la comarca i de tota l’Albera.
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CLUB D’ESCACS
EMPORDÀ-PERALADA
El Club d’Escacs Alt Empordà segueix donant suport
als escacs de base.
Durant el curs 2018-2019 vam impartir l’activitat
extraescolar d’escacs a l’escola Ramon Muntaner,
vam organitzar el Campionat de Girona d’escacs per
edats a Peralada i els nostres jugadors i jugadores
han obtingut molt bons resultats als diferents tornejos i campionats que van disputar, sent el més destacat d’aquest estiu el primer lloc a categoria femenina
al Campeonato de España juvenil de la ONCE assolit
per la Iraida Casadevall, així com el primer i tercer
lloc al grup B del Torneig Internacional Miquel Mas
de Martí Insa i Blai Higueras o els múltiples primers
llocs a les categories sub-12 i sub-10 al Campionat de
Girona d’escacs actiu per part de l’Arnau Vives i en
Guillem Campos.
A més, estem organitzant el tradicional Torneig
d’Escacs Vila de Peralada, que arribarà a la XI edició
aquest tardor.

POL GUILLAMET,
CAMPIÓ DE CATALUNYA DE TRIAL DE NENS
i 3a POSICIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE BICI DE TRIAL 2019.

El peraladenc Pol Guillamet Reimann va guanyar la vuitena
prova del Campionat de Catalunya de Trial de Nens en la categoria Aleví+8 Elèctrica, el passat 8 de setembre a Ripoll, proclamant-se així campió de Catalunya matemàticament a falta
de dos proves.
Guillament es va imposar per vuitena vegada aquesta temporada en la categoria Elèctrica nivell verd, on de moment està
firmant un espectacular ple de victòries.
Gran temporada, on també ha assolit la tercera posició en el
campionat de Catalunya de Bici de trial, el 5 de maig passat,
a l’Esquirol (Osona), la prova mes important de l’any dins el
calendari de la Federació Catalana de Ciclisme.

MOLTES FELICITATS!

Si teniu ganes de formar part del nostre club, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon
618.22.3768 o bé enviant un correu a:
escacsaltemporda@gmail.com

ÀREA D’ESPORTS
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INFORMACIÓ
TELÈFONS

CASAL D’AVIS / 972 538 246
CENTRE SOCIAL
RESTAURANT EL CENTRE
972 538 207
ESCOLA RAMON MUNTANER / 972 538 084
LLAR D’INFANTS ORLINA / 972 538 980
REGISTRE CIVIL / 972 538 006

SERVEI MÈDICS I EMERGÈNCIES
CAP ALBERA SALUT / 972 538 587
HOSPITAL DE FIGUERES / 972 501 400
SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES / 061
FARMÀCIA URSULA IÑARRA / 972 538 327
VIGILANTS MUNICIPALS / 609 715 108
INFORMACIÓ CIUTADANA / 012
CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA

SERVEIS ADMINISTRATIUS
De dilluns a divendres, de 8 a 15h
972 538 006 / ajuntament@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna

112

SERVEIS SOCIALS ALT EMPORDÀ
De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h.
972 522 000 (Concretar entrevista prèvia)

secretaria@peralada.cat

ARQUITECTE

Servei de recollida de trastos vells
972 538 006

APARELLADOR

Servei d’Aigua i Clavegueram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA / 972 454 610
URGÈNCIES / 902 136 013

dimecres, de 9 a 14h
972 538 006 / arquitecte@peralada.cat

dimecres, de 10:30 a 14h
972 538 006 / aparellador@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
De dilluns a divendres, de 8 a 23h
Dissabte, de 10 a 14h i de 15 a 19h
681 180 206 / esports@peralada.cat

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

Servei de recollida d’escombraries
(Sersall 95, SL)
972 158 742
Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h
Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

Abocadors de terres i runes
618 827 841

972 538 840

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU / 972 538 617

Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
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Sanejament (inundacions i desembussos)
HORES D’OFICINA / 972 450 887
URGÈNCIES / 902 136 013

BUTLLETÍ TARDOR

ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES
ATENCIÓ AL PÚBLIC

PERE TORRENT I MARTÍN
ALCALDE

ROSA CORTADA SÁNCHEZ

Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga,
Hisenda, Governació, Règim Intern
i Ordenació del territori.

Àrea d’Ensenyament,
Turisme i Medi Ambient

1A TINENT D’ALCALDE

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

hores convingudes

608 979 064 / alcaldia@peralada.cat

669 811 477 / turisme@peralada.cat

MIQUEL BRUGAT VILANOVA

JOSEP TOR PRUNELL

2N TINENT D’ALCALDE

3R TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana

Àrea de Salut, Serveis
i Usos Públics

De dilluns a divendres, de 10 a 14h, i hores convingudes

hores convingudes

681 167 500 / cultura@peralada.cat

696 075 382 / serveis@peralada.cat

ERNEST PRATCORONA CANELA

AINA CABELLO PALAHÍ

REGIDOR

REGIDORA

Àrea de Promoció Econòmica,
Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni

Àrea de Benestar Social
Infància i Joventut

hores convingudes

699 568 772 / regidoria.promocio@peralada.cat

DAVID BIGAS VARGAS
REGIDOR
Àrea d’Agricultura i Esports
hores convingudes

hores convingudes

699 568 756 / benestarsocial@peralada.cat
joventut@peralada.cat

AJUNTAMENT DE PERALADA
ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
De dilluns a divendres de 9h a 14h

626 060 109 / agricultura@peralada.cat

INFORMACIÓ
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SOCIETAT
DE L’1 DE FEBRER AL 30 DE SETEMBRE DE 2019
NAIXEMENTS

JÚLIA POMÉS CIARROCCHI
14/05/2019 · Peralada

JAN POUS FERRÀ
17/05/2019 · Peralada

CASAMENTS

MARC COSTA SOLER
I BERTA-LLÚCIA SOLANO VILA
25/05/2019 · Peralada

EDUARD TABOAS ANTON
I GEMMA CUADRAT EJARQUE
6/07/2019 · Peralada

BERNAT ESPIGULÉ PONS
I IRENA GALCERAN NOU
29/07/2019 · Peralada

ALEX MILAN BENEDICTO I VANESA SOLER LAIRISA · 6/04/2019 · Peralada

DEFUNCIONS
PERALADA

VILANOVA DE LA MUGA

Maria Serra Batllori (3/02/2019)

Martí Llanta Carbó (21/07/2019)

Josep Sanllehy Pérez (25/03/2019)

Margarita Galceran Oliveras (25/07/2019)

Pere Salleras Bech (4/04/2019)

Isabel Paterna García (30/07/2019)

Joaquim Serra Expósito (29/04/2019)

Venanci Rosell Martí (2/05/2019)
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA
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amb el suport de

