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03EDITORIAL

En aquests vuit anys en què he tingut el privilegi de ser Alcalde de Peralada, he 
tingut ocasió de dirigir-me a vosaltres, a través de l’Editorial del Butlletí, quinze 
vegades. Això  m’ha permès exposar molts i diversos temes que he considerat 
d’interès per a tots els veïns i veïnes del Municipi. 

En aquest, l’últim d’aquest mandat, hi trobareu, en les darreres pàgines, el Pro-
grama de la Festa de Pasqüetes. Us animo a participar en els actes que s’han 
preparat i desitjo que siguin del vostre gust.

Us vull assabentar de la posada en funcionament de la nova WEB Municipal: 
www.peralada.cat, on hi podeu consultar  dos apartats, la WEB turística i la 
WEB administrativa. En la primera, hi podreu trobar editats tots els Butlletins 
dels que us he parlat, a més de molta altra informació. Esperem que sigui un mi-
tjà idoni de difusió i promoció i una eina eficaç ,útil i fàcil d’emprar per a l’usuari.

M’és grat recordar-vos que per Setmana Santa el Club de Futbol Peralada orga-
nitza per onzena vegada el torneig de futbol Vila de Peralada, un esdeveniment 
esportiu important en si mateix i que dóna a conèixer Peralada, terres enllà.

Us convido a visitar les obres que s’estan portant a terme a Sant Domènec,  
finançades per la Unió Europea dins el projecte Viure el Poble +, la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Peralada, que han de permetre millorar l’accessibilitat 
a la Sala Miquel Mateu i al Claustre, alhora que milloraran i conservaran aquest 
conjunt històric. 

Des d’aquí, vull agrair la col·laboració a totes les persones que han aportat con-
tinguts en aquesta publicació i també a tantes i tantes altres que de múltiples 
formes han ajudat a portar a terme tots els projectes endegats des del nostre 
Ajuntament.

I, per últim, Què us diré..., que Peralada dedicarà l’any 2015 a recordar i enaltir la 
figura del Cronista Ramon Muntaner, fill de la nostra Vila, amb un seguit d’actes, 
la programació dels quals trobareu en l’article que en aquest Butlletí es dedica 
a aquesta efemèride.  

Us desitjo el millor, 

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Març de 2015
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CRÒNICA DE PERALADA

MOSTRA GASTRONÒMICA
EMPORDANESA DE PERALADA 
(12 D’OCTUBRE)

La Mostra Gastronòmica d’enguany, que tingué lloc 
en les esplèndides instal·lacions cedides pel Casino 
Castell de Peralada, va començar amb l’exposició 
dels diferents platillos i postres concursants. A con-
tinuació es va fer l’aperitiu als jardins del Castell , 
on es van poder degustar tot tipus de productes de 
la comarca oferts per  diferents cases comercials. 
Tot seguit va tenir lloc el dinar, en el pavelló, en el 
qual es pogueren degustar els platillos  i les postres 
elaborats pels cuiners i cuineres no professionals, i 
d’altres cuinats de reconeguts restaurants de la co-
marca. La festa va finalitzar amb l’entrega de premis 
i el ball.

El primer premi en la categoria de platillo va ser 
per ‘Platillo de botifarres dolces de l’Empordà amb 
pomes’, d’Enriqueta Casadellà, i el primer premi de 
postres per ‘Pastís de xocolata amb conyac i mel-
melada de maduixa’, de Júlia Borrell. Els accèssits 
foren per  ‘Peus de porc farcits de carn de perol, ceps 
i trompetes de la mort’, de Fina Gorgals, i  ‘Flam de 
ratafia i nous’ de  Teresa Cros.    

Enguany el plat més cardiosaludable ha estat el 
‘Platillo de conill amb salsa d’ametlles i préssec’ 
de Margarita Sola, i el postres ‘Pastís de carbassa, 
nous i magrana’, de Carmen López. El jurat estava 
integrat per cuiners, restauradors i gastrònoms de 
reconegut prestigi.

En aquesta edició s’homenatjà el  Sr. Pere Mir Negre, 
secretari de la Mostra des del  seu inici, amb el Premi 
d’Honor. Aquest  nomenament, molt merescut per 
la bona feina ,la dedicació i la constància, portades 
sempre amb discreció i tacte per part d’en Pere, que-
dà inscrit en el Llibre d’Honor. 

El pintor Sr. Josep Sanllehy fou l’artista a qui cal 
agrair la bella ornamentació de les “EMES”, emble-
mes de la Mostra, que reberen com a distinció les 
persones premiades. 
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PASSEJADA POPULAR
A FAVOR D’ONCOLLIGA
(19 D’OCTUBRE)

El passat estiu es va presentar la nova delegació de 
l’Oncolliga de Peralada i Vilanova de la Muga.

La primera activitat que es va organitzar, a favor 
d’aquesta associació, va ser una passejada popular 
d’uns 3 kilòmetres, el passat 19 d’octubre. La recap-
tació aconseguida va ser de 550,50€, que anirà inte-
grament destinada a aquesta fundació que treballa 
per donar atenció  psico-social a persones amb càn-
cer i als seus familiars. 
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FESTA MAJOR
DE SANT MARTÍ 2014   
(7,8 I 9 DE NOVEMBRE)

Un any més, per Sant Martí es pogué gaudir de la Festa Major.  
Tres dies diferents, on hi tenen cabuda actes religiosos, culturals 
, lúdic i esportius pensat pel gaudi del vilatans però també de qui 
té a bé visitar-nos en aquests dies tan assenyalats. 

Aquest any, la Festa Grossa d’hivern arribà carregada d’activitats 
per a tots els gustos i per a totes les edats. 

El divendres els actes s’iniciaren amb la Comparsa dels Capgros-
sos de Peralada, que finalitzà amb tot el públic cantant i ballant 
en el jardí del Claustre de Sant Domènec.

Seguidament, els peraladencs Èlia Cabello i Marc Clos, Pubilla 
Comarcal de l’Alt Empordà i Hereu de les Comarques Gironines 
2014 respectivament, oferiren el pregó de Festa Major, encorat-
jant  tothom a participar de la Cultura de Peralada.

Per finalitzar la jornada, en la mateixa sala d’actes, tingué lloc la 
Inauguració de l’Exposició de pintura “Formes en Correspondèn-
cia” ,del gironí Jordi Martorano. 

El dissabte, a primera hora del matí, una trentena de persones 
participaren de la caminada popular per conèixer els Itineraris 
Saludables de Peralada i, en el Pavelló Municipal d’Esports, s’ini-
cià el Campionat Territorial de promoció de la Federació Catala-
na de Patinatge Artístic, campionat que durà tot el dia.

Els més menuts pogueren gaudir, a la tarda, de l’actuació d’El 
Pot Petit i la Melmelada Band, formació que va fer cantar i ballar  
tots els presents a la Sala. Seguidament es repartí la popular 
xocolata calenta.

L’endemà, tingueren lloc els actes de cultura popular i tradicional 
catalana.

La Colla de Capgrossos organitzà una cercavila amb la partici-
pació d’una setantena de Pubilles i Hereus d’arreu de Catalunya, 
que  també intervingueren en l’elecció dels nous representants 
del poble. Susanna Casellas Genís va obtenir el títol de Pubilla 
i Cinta Viladot Zalabardo el de Dama d’Honor. Per altra banda, 
Ferran Capallera Guirado va ser escollit el nou Hereu de la vila. 

Al vespre, l’Associació de Joves organitzà un gran concert que 
comptà amb les actuacions del mític Miquel del Roig, i el disc-
jòquei DJ Fauster.

La festa major finalitzà el diumenge, amb el toc més musical. La 
Missa en honor a Sant Martí, Patró de la Vila, fou cantada per 
la Coral de Peralada. La resta d’actes festius, sardanes, concert i 
ball van anar a càrrec de  La Principal de la Bisbal.

A la tarda, a la Plaça Gran, la Cobla la Principal de la Bisbal es-
trenà una sardana del mestre Cristau, que porta per nom de 
“Gentil peraladenca”. 
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“EFÍMER”,
DE MARINA DE ALTHAUS,
A PERALADA
(1,15,22 I 29  DE NOVEMBRE)

Els dissabtes de novembre, la companyia Experiments Teatrals 
Empordanesos, amb seu a Peralada, van fer la posada en escena 
de l’obra de teatre Efímer, de Mariana de Althaus. La seva propos-
ta, no convencional, convida al públic a fer un recorregut seguint 
les passes de Lunar, el personatge protagonista de l’obra. L pro-
posta teatral va tenir molt bona acollida. 

Els locals del Centre Sociosanitari van ser els espais escollits per 
fer aquest recorregut. 

A l’obra, Lunar ha estat abandonada pel seu gat Efímer. Així 
comença la seva cerca desesperada del gat i de si mateixa. En 
aquesta cerca podem conèixer les seves preocupacions, els seus 
desitjos, les seves frustracions i complexes, etc. i, a través de la 
trobada amb els diferents personatges, Lunar va descobrint as-
pectes de si mateixa que la porten fins a la seva alliberació.

L’argument d’Efímer, aparentment molt simple, amaga gran quan-
titat de missatges i metàfores sobre el sentit de la vida, l’amor, el 
desamor, els canvis, la llibertat... en resum: l’existència.

La Cia. Experiments Teatrals Empordanesos segueix en la seva 
línia d’endinsar-se i recrear l‘univers femení. En aquesta 2ona po-
sada en escena, aposta pel teatre de proximitat per fer gaudir al 
públic d’una experiència teatral diferent.

Mònica Bazán

Directora i actriu
Cia.Experiments Teatrals Empordanesos

PRESENTACIÓ LLIBRE
“CALLI I TREBALLI, RECUPERANT DALÍ  
(13 DE NOVEMBRE)

Sant Domènec va acollir la presentació a Peralada del llibre” Calli i 
Treballi, recuperant Dalí”, del peraladenc Joan Prat . 

Calli i Treballi és una ordre, un prec i la claudicació d’un home 
acostumat a fer la seva voluntat per sobre de tot, el pintor Salva-
dor Dalí , que després del greu accident ocorregut en el Castell de 
Púbol, en el qual patí greus cremades, accepta les dures sessions 
del fisioterapeuta Joan Prat que, a poc a poc, el van recuperant per 
a la vida.

L’acte va comptar amb la col·laboració del periodista Dídac More-
no, que va saber treure l’entrellat dels records de Joan Prat i cons-
truir un relat amè, divertit i apassionant, que es llegeix com si d’un 
relat cinematogràfic es tractés.
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FESTA DE SANTA EULÀLIA
I SANTA LLÚCIA,
A VILANOVA DE LA MUGA  
(12,13 I 14 DE DESEMBRE)

La festa Major de Vilanova va iniciar els actes el diven-
dres al vespre, amb el concert “Torna la veu de l’Empor-
dà” a càrrec del músic Sam amb acompanyament del 
mestre Josep Maria Sorrell i en Xavi de Roses

El dissabte va ser l’hora dels més petits amb una tarda 
d’inflables i , tot seguit, un berenar per a la mainada.

El diumenge varen continuar els actes amb la missa So-
lemne cantada, l’audició de sardanes a càrrec de la cobla 
els Rossinyolets i, a la tarda, varen finalitzar amb concert 
i ball amb el conjunt Swing Latino.

CONCERT DE NADAL 
(13 DE DESEMBRE)

El passat 13 de desembre es va celebrar ,a 
la Sala Miquel Mateu, el concert de Nadal 
a càrrec de l’Escola de Música Tons i de la 
Coral de Peralada. L’acte, que encetà les ac-
tivitats pròpies d’aquestes festes tan entran-
yables, va durar unes dues hores i comptà 
amb la presència d’un nombrós públic. 

Durant el concert, els alumnes de l’escola 
Tons executaren temes musicals amb di-
versos instruments i amb el cant coral .Tot 
seguit, la Coral de Peralada va interpretar un 
agradable repertori de Nadales.
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BATEGA EL COR PER LA MARATÓ  
(14 DE DESEMBRE) 

Al pavelló municipal, organitzat per l’Associació de Jo-
ves, l’AMPA, la Colla de Capgrossos, el Club de Bàs-
quet, el Centre Excursionista, Oncolliga i l’Espai Jove, 
van tenir lloc tot un seguit d’activitats, de les nou a la 
una del matí, on es recaptaren 613,85€, destinades in-
tegrament a benefici de La Marató de TV3. 

Les actuacions programades per aquestes hores d’ac-
tivitat foren: “Puja a la bici per a la Marató”, “Caminada 
popular”, Masterclass de Funky-Hip Hop”, Triangular 
de bàsquet”, Campionat de Brisca”, “Actuació dels 
Capgrossos i Grallers de Peralada” i “Jocs de Cucanya 
per als nens”

Des d’aquí totes les entitats volem agrair molt sincera-
ment a les empreses que hi participaren com a col·la-
boradors: l’Ajuntament de Peralada, la llibreria El Clip, 
l’Escola Projecte Dansa de Figueres i la Fructícola Em-
pordà de Sant Pere Pescador. A totes elles i a tots els 
participants, moltes gràcies. 
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TIÓ  
(20 DE DESEMBRE)

Com cada any, San Domènec va tenir el plaer 
de rebre la visita del Tió de Nadal que, ben ali-
mentat i calentó, es disposà a repartir regals 
entre els infants que acudiren a estovar-lo.

Per primera vegada, un grup de persones, 
organitzat pel Centre excursionista Perala-
da, anà al bosc a trobar el Tió. Cal dir que el 
trobaren petitó, però, el dia de la festa, els 
nens tingueren la sorpresa de veure´l gran i 
ufanós.  Es va fer evident que el personal de 
Sant Domènec l’havia  nodrit d’allò més bé. 
Gràcies a això cap nen es quedà sense rebre 
el seu present i, fins i tot, hi hagueren llami-
nadures per als més grans que, animats, de-
cidiren donar-li una allisada.

Al final el Tió quedà esgotat; sort que té un 
any per envigorir-se.

TIÓ I CONCERT DE NADALES
A VILANOVA   
(20 DE DESEMBRE)

La Comissió de Festes de Vilanova de la Muga va organit-
zar, un any més, el “Caga tió” i la Cantada de Nadales.

Els nens de Vilanova de la Muga van iniciar la festa amb un 
taller de manualitats nadalenques i, el Tió, a part de por-
tar-los un regal, va fer cagar un berenar per als assistents.

Seguidament, i com és de costum, l’Església de Santa Eu-
làlia va acollir el concert de nadales, enguany a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Temps de Música de Figueres. 
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PESSEBRE VIVENT
DELS OFICIS ANTICS
(NADAL 2014-2015)

Hem arribat ja a la trenta- tresena edició del nos-
tre Pessebre Vivent, una sentida manifestació 
religiosa i tradicional, que es representa en els 
jardins del Castell, essencial per a la nostra vila, 
arribades les festes de Nadal. 

Cal esmentar el gran nombre de persones 
que, any rere any, dediquen voluntàriament el 
seu temps i la seva il·lusió per portar endavant 
aquest magnífic espectacle del qual gaudeixen 
altres persones del municipi i molts visitants 
forans, que s’emporten amb ells un bell record i 
una grata impressió.



13CRÒNICA DE PERALADA



14 BUTLLETÍ PRIMAVERA

VISITA DEL PATGE MARTÍ   
(28 DE DESEMBRE) 

Puntualment, tot i venir de tan lluny, a les onze a 
Vilanova i a les dotze a Peralada, el diligent i amis-
tós Patge Martí, va fer acte de presència. Complint 
amb la tasca que li confien Ses Majestats els Reis 
d’Orient, recollí les cartes dels infants, ajudat pel 
pubillatge de la Vila que, al seu torn, lliurà els co-
rresponents resguards. 

ENNADALA’T. TALLERS DE NADAL    
(30 DE DESEMBRE) 

Aquest Nadal l’Associació de Joves va organitzar un any 
més, l’Ennadala’t. Aquest any, en la seva 4rta edició, hi va 
haver una participació de 44 infants, els quals, després 
de l’estona de tallers dirigits, van poder gaudir d’una xo-
colatada. 

L’Associació considera, tal i com expressen alguns in-
fants, que és una activitat a on els nens/es s’ho passen 
d’allò més bé preparant tot de manualitats directament 
relacionades amb el Nadal. Poc a poc l’activitat es va con-
solidant i això fa sentir d’allò més orgullosos als membres 
de l’Associació.    
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ELS REIS MAGS DE L’ORIENT     
(5 DE GENER) 

La nit més màgica de l’any arribà amb un temps me-
teorològic magnífic, que permeté que moltes famílies 
sortissin de casa per anar a rebre els Reis d’Orient. El 
Patge Martí tampoc es va perdre la cavalcada i hi par-
ticipà acomodat en la seva carrossa. El seguici que els 
acompanyà no deixà en cap moment de llançar cara-
mels per endolcir la rua.

Ja es va veure, només d’arribar, que serien generosos, 
puix les carrosses reials anaven acompanyades d’al-
tres vehicles carregats de regals.

El rei Blanc, Melcior, es dirigí a tots els assistents i agraí 
la rebuda brindada.  l’Alcalde, a Peralada, i la Regidora, 
a Vilanova, també els donaren les gràcies per l’esforç 
que els suposa cada any arribar a Peralada des de tan 
lluny, i a més, tan i tan carregats.  Així mateix, els feren 
entrega de les claus que els havia de permetre accedir 
a les  cases per  deixar-hi els presents.   
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QUINES DE NADAL  
(NADAL 2014-2015)

Del set de desembre al 6 de gener, en la sala de ball del Cafè 
del Centre, es celebraren nou Quines. D’aquestes, cinc a favor 
dels pabordes de Sant Antoni, dues del Club de futbol, una 
del Club de bàsquet Peralada i una de l’Associació de joves.

Totes elles comptaren amb l’assistència d’un nombrós públic.

SORTIDA CULTURAL
AL MUSICAL MAR I CEL 
(10 DE GENER)

El passat mes de gener, el Centre Cultural 
Sant Domènec va organitzar la primera 
sortida de l’any per anar al teatre, amb 
una proposta molt musical: Mar i Cel, una 
nova producció de Dagoll Dagom.

Ha estat l’espectacle musical de més 
ressò de la companyia. És una història de 
pirates i cristians enmig de la mar, que 
tracta d’un amor impossible.

FESTA DE SANT SEBASTIÀ 
(20 DE GENER)

La petita capella dedicada al Sant es va omplir de fidels pe-
raladencs que cada any assisteixen a la Missa que s’oficia en 
el seu honor.

En acabar va tenir lloc el besamà al Sant i es repartí el tradi-
cional pa beneït.

Fora de la capella, l’Ajuntament obsequià la concurrència 
amb un pica-pica servit pel Cafè del Centre i es pogué fruir 
d’una estona de grata conversa. 
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT 
(17 I18 DE GENER)

Els pabordes de Sant Antoni, un any més, prepararen una 
magnífica i molt completa  programació per celebrar la 
festa del seu Patró . El dissabte a la tarda tingué lloc una 
cercavila dels capgrossos de Peralada i, seguidament, en 
la Sala del Ball, els més menuts gaudiren de l’actuació del 
grup “El pot petit”. Per acabar, no va faltar el toc dolç; tots 
els assistents pogueren gustar la saborosa xocolata que 
prepara el Cafè del Centre.

L’endemà, diumenge, a dos quarts de dotze, hi hagué la 
concentració de bestiar, que fou seguida, davant de l’Es-
glésia de Sant Martí, de la benedicció tradicional. En aca-
bar, dins l’Església, fou celebrada la Missa, cantada per la 
Coral de Peralada, en honor al Sant.

En sortir de l’Ofici, a la Plaça Gran, l’orquestra  Ciutat de 
Girona interpretà unes sardanes i, a la tarda, en la Sala del 
Centre, n’oferí una audició completa. Per finalitzar la cele-
bració, en la Sala, tingué lloc el ball, amenitzat pel conjunt 
La Montecarlo: 
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FORMES EN CORRESPONDÈNCIA, 
JORDI MARTORANNO  
(DEL 7 AL 29 DE NOVEMBRE)

El Centre Cultural Sant Domènec va acollir en la sala 
d’actes l’exposició “Formes en Correspondència”, or-
ganitzada per  la Diputació, a l’entorn de l’obra de Jordi 
Martoranno.

La mostra es compon de peces de diferents formats 
realitzades al llarg dels últims tres anys, a través de les 
quals l’artista reflexiona sobre l’origen de l’univers i ana-
litza el desenvolupament de la vida.

Martoranno comença el projecte artístic «Formes en 
correspondència» mitjançant esbossos sobre paper, 
que amplia paulatinament fins a arribar a treballar amb 
pintures a l’oli de gran format. Amb totes aquestes pe-
ces l’artista pretén reconstruir les formes de l’univers i 
mostrar-nos les sinèrgies que ell hi entreveu, tant en el 
món biològic de l’ésser humà com en l’emocional.

PALANGRE,
JOSEP MIQUEL
GUASCH GALDÓN
(DEL 10 AL 31 D’OCTUBRE)

L’exposició fotogràfica: “Palangre”, del peraladenc Josep 
Miquel Guasch Galdón, s’ha pogut veure el passat mes 
d’octubre a la sala d’exposicions de Sant Domènec.

Aquest nou projecte és un foto reportatge d’una trente-
na de fotografies, on l’artista reflecteix el dia a dia d’un 
pescador amb la tècnica de pesca de palangre o també 
coneguda com a pesca amb ham. Els dies i hores que va 
passar el fotògraf a alta mar, han donat el seu fruit marí 
amb imatges d’un gran contingut artístic que et porten 
a descobrir un dels oficis artesanals més característics 
de la Costa Brava.

amb imatges d’un gran contingut artístic que et porten 
a descobrir un dels oficis artesanals més característics 
de la Costa Brava.

EXPOSICIONS
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MOSTRA DE
PESSEBRES I DIORAMES   
(DEL 20 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER)

Un any més, des de Sant Domènec s’organitzà 
aquesta mostra que té lloc en diferents espais 
públics i cases privades del municipi.

Enguany es pogué comptar amb deu creacions 
entre pessebres populars i diorames: el pessebre 
de l’any 1860, de la Casa Avinyó, el de la fines-
tra, de la Mònica i de l’Anton, el pessebres po-
pulars de can Pujol, de can Coll i de La Costa, el 
diorama del Naixement de l’Estudi d’Art Garrido 
Marqueño, el Naixement de la Casa de la Vila, 
els diorames de la infància de Jesús exposats en 
l’Església de Sant Martí, el diorama de La fugi-
da d’Egipte en el Museu del Castell i el pessebre 
que s’exposà en la Sala Miquel Mateu del Cen-
tre Cultural Sant Domènec, obra de l’artista olotí 
David López.

Cal agrair als concurrents a la Mostra llur partici-
pació i desitjar que aquesta tingui continuïtat en 
anys venidors.   

Si us agrada llegir,

A l’Aula del Claustre de Sant Domènec hi ha una recopilació 
de llibres, classificats en temàtica infantil, juvenil i per adult, 
procedents de donacions de particulars i d’adquisicions que 
es fan anualment per proveir la Bibliopiscina, que estan a la 
disposició dels vilatans. Podeu accedir a aquest servei, cada 
dia, durant les hores que resta oberta l’oficina de turisme. 

US VOLEM RECORDAR QUE:

 L’horari d’obertura del CAP Albera Salut de Peralada és de 
8 a 20h, tots els dies de l’any.

Si us trobeu malament i no podeu esperar a ser atesos en 
l’horari esmentat, us heu de dirigir al:

SANITAT A LLEGIR

Punt d’Atenció

Continuada de Figueres

Ronda Rector Aroles, s/n.

Tel. 972 512 400

o bé trucar al 112
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En la passada festa Major de Sant Martí, tingué lloc 
l’elecció dels nous representants del pubillatge de Pe-
ralada: Susanna Casellas, com a Pubilla, Cinta Viladot, 
com a Dama i Ferran Capallera, com Hereu.

Des d’aquestes línies, també es vol agrair a les empre-
ses que han col·laborat, fent entrega dels seus produc-
tes o serveis, al nou pubillatge de la vila; elles són:  Ar-
tesania Esther, Joieria Sandra Roura, Pastisseria la Vila, 
Pastisseria El Castell, Forn de Pa El Llonguet, Carnisse-
ria Can Navarra, Llibreria El Clip, La Botiga d’El Celler, 
Perruqueria Colours, Miron Perruquer, Ferran Fesachí 
Perruquers i Excavacions Quim Serrat, l’entrega d’ob-
sequis i dels seus serveis, als nous representants.

El nou pubillatge de Peralada, ha agafat amb força la 
tasca encomanada i, conjuntament amb els perala-
dencs Èlia Cabello, com a Pubilla de l’Alt Empordà i, en 
Marc Clos, com Hereu de les Comarques Gironines,  ja 
ha assistit a  diversos actes culturals i ha pogut visitar 
alguns pobles de Catalunya com Maçanet de la Selva, 
Vilassar de Mar, Castellvell del Vilar, Llançà i El Pont 
de Vilomara i Rocafort.

Pubillatge de la Vila
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CASA DE LA VILA

Octubre  2014 – Març 2015 

Aquest butlletí és el darrer d’aquest període 2011-
2015. La finalitat de l’apartat de la Casa de la Vila 
és fer-vos arribar la informació del que anem fent 
a l’Ajuntament, en aquesta secció hi trobareu 
reproduïdes íntegrament les actes dels plens 
que han tingut lloc des del darrer butlletí. També 
podreu llegir la veu dels grups polítics que formen 
part de l’Ajuntament i que disposen d’un espai on 
expressar els seus punts de vista, opinions i el que 
es cregui oportú. 

Esperem que aquesta secció us hagi ajudat a estar 
més a prop de nosaltres i que també hagi servit per 
que conegueu què es fa a l’Ajuntament. 

Us vull recordar que hem estrenat nova web 
municipal : www.peralada.cat on hi trobareu 
la part turística www.visitperalada.cat i la part 
administrativa www.peralada.org . És en aquesta 
darrera on hi trobareu tots els butlletins en 
format digital perquè sempre els tingueu en línia 
i podeu consultar-ho. Aquesta web cada vegada 
tindrà més funcionalitats per tal de facilitar-vos la 
informació i els tràmits municipals. Us recomano 
que hi feu una ullada per tal de veure’n les 
possibilitats.

En el www.visitperalada.cat hi trobareu un apartat 
on us podeu inscriure per rebre informació de 
l’Ajuntament. En cas de que desitgeu rebre 
informació per aquest mitja heu de complimentar 
el formulari i us podrem comunicar de forma més 
ràpida i fluida tot el que anem fent.

Us recordo que els plens ordinaris, que tenen lloc el 
darrer divendres de cada trimestre, són de control 
i en ells hi trobareu, entre d’altres, els informes de 
les regidories i les preguntes de control que es fan 
a l’Equip de Govern. 

Esperem apropar-vos una mica més l’Ajuntament 
a casa vostra i alhora us convido a assistir als plens. 

També us recordo que des de l’Alcaldia i les 
diferents Regidories estem a  la vostra disposició 
per qualsevol dubte, qüestió, suggeriment o el que 
creieu convenient de fer-nos saber, ho podeu fer 
personalment, per telèfon o correu electrònic que 
podreu trobar en les darreres pàgines d’aquest 
butlletí.

A continuació us passo un relació de les sessions 
plenàries, aprovades, amb els ordres del dia que es 
van tractar per tal de facilitar-vos la lectura d’allò 
que us sembli més rellevant. 

SESSIÓ DE 29 DE SETEMBRE DE 2014

1. Ratificació de la convocatòria.

2. Aprovació de les actes  de les sessions 
ordinària de 30 de juny de 2014 i extraordinària 
de 22 de setembre de 2014 (Exp. núm. 172/2014 
i 240/2014).

3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. 
Assabentats. 

4. Ratificació del Decret d’aprovació definitiva del 
PAES (Exp. núm. 162/2012).

5. nforme de la Intervenció sobre el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010 en 
relació amb el pagament a proveïdors (Exp. núm. 
130/2013).

6. Informes de les regidories.

7. Aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla especial de la unitat d’actuació 
RU-2A i RU-2B (urbanització Nova Peralada) 
(Exp. núm. 157/2014).

8. Propostes urgents.

9. Precs i preguntes.

SESSIÓ DE 30 D’OCTUBRE DE 2014

1. Ratificació del Decret núm. 277/2014, de 
nomenament de la responsable del Registre Civil 
del Jutjat de Pau de Peralada.

2. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a la 
constitució de la Junta de Govern local i la seva 
periodicitat.

3. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a 
l’aprovació de dedicacions parcials de càrrec 
electes i de les indemnitzacions per assistències. 

4. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a 
la delegació de competències en matèria de 
contractació administrativa. 

5. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a 
l’aprovació inicial de la modificació 7a. del 
Pressupost de l’exercici 2014. 

6. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de 
modificació dels Estatuts del Consorci de les 
Vies Verdes de Girona.

7. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per 
modificar provisionalment l’Ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

8. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per 
modificar provisionalment l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries.

Com sempre us animo a llegir amb deteniment 
aquesta secció.

 Esperant que us serveixi per estar ben informats, 
rebeu una cordial salutació

Pere Torrent i Martín
Alcalde
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GRUPS MUNICIPALS

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Continuem Pensant en Positiu.  
Preparem un nou projecte. 
En acabar aquest mandat i davant les properes eleccions municipals 
del  24 de maig toca fer un repàs de la tasca feta en els darrers anys. 
Per dues vegades ens heu fet confiança per gestionar els projectes i 
tirar endavant el municipi,  esperem haver-nos-en fet mereixedors.

Som un equip que hem treballat de manera honesta, amb seny, 
intentant consensuar els projectes, escoltant la gent, tenint en 
compte les diferents opinions i prenent les decisions, sempre, 
pensant en l’interès general de tots. De ben segur de vegades no ho 
haurem aconseguit, però també sabem rectificar en cas d’equivocar-
nos.  Com ja hem dit en altres ocasions el nostre grup municipal  està 
format per sis regidors i un grup de col·laboradors que ens ajuden 
i, gràcies a l’esforç de tots plegats, hem anat salvant els obstacles.

Us vam presentar els programes, amb tot un seguit d’accions. Podem 
dir que n’hem complert una gran part i algunes de les coses que no 
hem fet us proposarem fer-les en el proper mandat si ens torneu a 
fer confiança.

Hem procurat fer-ho tot, però en alguns casos no ha estat possible, 
en no dependre només de l’Ajuntament i, degut a la crisi econòmica 
de tots coneguda, no ha pogut ésser. En aquest cas podríem incloure-
hi el Centre de Dia, que tot i tenir l’equipament acabat, no s’ha obert; 
hi continuem treballant. Un altre cas seria la neteja dels rius, tot i 
fer-hi actuacions no han estat suficients i, ja sigui per la manca de 
recursos de les administracions o per criteris de neteja,  encara no 
estan com haurien d’estar.

Durant aquests darrers anys, des que tenim la responsabilitat de 
govern, el municipi ha canviat,  també les necessitats de les persones, 
tenim més habitants que han escollit viure a Peralada o a Vilanova i 
procurem donar resposta a les demandes.

En aquest període hem tingut la oportunitat de portar a terme 
diversos projectes molt importants pel nostre municipi, alguns d’ells 
ja iniciat abans. Aquest espai no dóna per enumerar-los tots però  
destacarem els següents:

- S’han posat en marxa les noves escoles i, amb la desafectació de 
les antigues, hem guanyat dos espais molt importants :

- L’Espai Jove, l’escola de música, correus i la zona de jocs infantils

- L’edifici sociosanitari amb el Centre de Dia i l’hotel d’entitats, amb 
espais per les associacions.

- El pavelló poliesportiu, que ha possibilitat nous esports i activitats.

- Can Sala a Vilanova amb el nou consultori i la nova seu de la 
regidoria, amb atenció un cop a la setmana, i també les sales 
polivalents.

- Amb el programa Viure el Poble +, que ha finançat el 65% de les 
actuacions, hem fet una nova web, una nova senyalització, hem 
reformat Sant Domènec, es farà nou el carrer Hospital, Albergueries 
i d’en Vic.

- També s’arreglarà enguany el primer tram del carrer del Carme

- Es reformarà el Centre Social : Restaurant, Sala i Llar de Jubilats.

- A Vilanova s’ha actuat en diversos carrers : Sant Joan, Nou, Eduard 
Pujol, Rosend Palmada, Roses i passeig de Dalt.

- Hem pogut fer moltes més actuacions : asfaltat i reparació de 
camins i carrers, camí de Cabanes, de Sant Joan Ses Closes, Baixada 
de Mollet, Vallgornera, de les Granges fins al cementiri, dels Horts, 
etc.

- S’ha intervingut ens diversos punts per garantir i millorar la 
seguretat de les persones instal·lant semàfors en els llocs amb més 
perill : escoles i cruïlla de la pastisseria. S’han posat esquenes d’ase 
i s’han canviat direccions de circulació. Hem arreglat el passeig del 
carrer Sant Joan.

- Hem procurat que el dia a dia dels pobles funcionés correctament i 
millorar els espais urbans fent-los més agradables i  acollidors.

 

Ara es presenta un nou període i nosaltres us tornarem a demanar 
que ens ajudeu a continuar amb el projecte de municipi que tenim, 
a millorar-lo atenent les vostres propostes i necessitats, que tenim 
molt presents, perquè Continuem Treballant per tothom !!!

Creiem sincerament que Peralada i Vilanova de la Muga és un 
municipi bo per viure-hi i, modestament, des del nostre grup 
treballem per fer-lo millor. Volem fer-vos sentir orgullosos de ser 
peraladencs i vilanovins. En agrada veure el got mig ple i pensar en 
positiu.

Us volem agrair les aportacions que ens feu,  perquè escoltem i 
procurem donar solucions, encara que no sempre sigui possible. 
Gràcies, també, de tot cor, a la crítica educada i constructiva, a qui 
envia correus amb propostes interessants i a qui ofereix solucions 
ben raonades.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment i us 
convidem a formar part del nostre projecte, on tothom hi té cabuda.

El nostre email és : peralada@cdc.cat

Convergència i Unió de Peralada
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AGRUPACIÓ LA MUGA
ALM 2007-2015

      
Aprofitem aquest espai per publicar el darrer escrit d’aquesta 
legislatura, a la qual hem participat durant els últims 4 anys i tot 
GRÀCIES a vosaltres, als que heu confiat en nosaltres, i que volem 
que hi seguiu confiant. 

Durant 8 anys, dos legislatures seguides, l’Agrupació la Muga ha 
treballat de valent com a oposició; ALM s’ha caracteritzat per ser 
un grup de moltes tendències, on tothom hi té cabuda, no soms 
polítics, som gent de poble que voldríem, si ens deixessin, treballar 
per aconseguir un entorn i una convivència propícia per desitjar viure 
en aquests municipis; amb la vostra confiança i recolzament, ALM, 
sembla que tornarà ha esser l’únic grup que planti cara perquè Peralada 
i Vilanova de la Muga NO segueixin amb el tarannà de sempre!

No volem ser, ni som, víctimes, hem intentant fer la feina el més 
bé que hem sabut i pogut, i això és el que hem de valorar, nosaltres 
estem orgullosos de la nostra tasca; alguns podeu pensar i això per 
què? doncs perquè malgrat totes les nostres mancances, tenim la 
percepció que els vilatans sabeu que hem treballat de valent, que 
hem sigut transparents i que us hem intentat informar de tot.

Voldríem demanar a l’Equip de Govern que el pròxim programa 
electoral que exposi, si surt escollit, el porti a cap, i que no es quedi 
simplement en el paper com han fet fins ara: van prometre posar en 
marxa el Centre de Dia, així com els pisos de protecció oficial; també 
prometeren ser més oberts a la població i tenir més comunicació 
(nul·la fins i tot per nosaltres). Tal com CiU va afirmar després de les 
darreres eleccions apostaven per la comunicació, la transparència i la 
confiança, per continuar treballant per a tothom. I la nostra pregunta 
és ... ¿Han treballat per a tothom?

Fem memòria d’aquests 8 últims anys; Resultats electorals per partits:

Podeu observar que l’any 2007 ALM va ser votada per 284 vilatans 
(per ser la primera vegada que ens presentàvem no va estar gens 
malament, i no pararem d’agrair-vos-ho mai!), 19 vots menys que 
UIVP; el 2011 UIVP s’agrupa amb CiU i algun vilatà més confia en 
ALM, guanyant més vots i conservant els nostres regidors.

Tal i com vam exposar fa un parell d’anys l´Agrupació la Muga 
encara treballa, i seguirem remugant, com diuen, perquè creiem en un 
projecte municipal de futur i no deixarem de treballar per convèncer 
a la gran majoria que això és possible; tot està a les vostres mans.

ALM
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CIU
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-
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-
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-

-

-
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-

-
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-

-

3

-

-

30,58

11,40

-

6,56
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-
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11,30
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3

1

-

0
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-

1

3

1

0
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
29 DE SETEMBRE DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 6/2014

Caràcter: pública ordinària

Data: 29 de setembre de 2014

Hora de convocatòria: 21.00

Hora d’inici: 21.00

Hora d’acabament: 22.30

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Juan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

Sr. Marcià Hernández Campos, secretari.

Cap absencia

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la convocatòria.

2. Aprovació de les actes  de les 
sessions ordinària de 30 de juny 
de 2014 i extraordinària de 22 
de setembre de 2014 (Exp. núm. 
172/2014 i 240/2014).

3. Resolucions de l’alcalde i dels 
regidors delegats. Assabentats. 

4. Ratificació del Decret d’aprovació 
definitiva del PAES (Exp. núm. 
162/2012).

5. Informe de la Intervenció sobre el 
compliment dels terminis previstos 
en la Llei 15/2010 en relació amb el 
pagament a proveïdors (Exp. núm. 
130/2013).

6. Informes de les regidories.

7. Aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla especial 
de la unitat d’actuació RU-2A i RU-2B 
(urbanització Nova Peralada) (Exp. 
núm. 157/2014).

8. Propostes urgents.

9. Precs i preguntes.

Abans d’iniciar la sessió, l’alcalde presenta a la corporació la senyora Anna Ortega Ferrer, 
convidada a estar present en aquest acte, i que prendrà possessió de la Secretaria-
Intervenció d’aquest Ajuntament el proper 1 d’octubre, en virtut de la Resolució de la 
Direcció General d’Administració Local de 23 de setembre de 2014. 

1. Ratificació de la convocatòria

L’alcalde sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha canviat per qüestions d’eficiència 
administrativa relacionada amb la tramitació d’expedients inclosos en l’ordre del dia, i el Ple 
l’aprova per unanimitat.

2. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 30 de juny de 2014 i 
extraordinària de 22 de setembre de 2014 (Exp. núm. 172/2014 i 240/2014)

L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 30 de juny de 2014, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i ningú 
no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat. 

Pregunta igualment si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 22 de setembre de 2014, distribuït amb la convocatòria d’aquesta 
sessió, i ningú no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per 
unanimitat. 

3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. 

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió ordinària (del núm.  
171/2014 al núm. 259/2014).
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4. Ratificació del Decret d’aprovació definitiva del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible  de Peralada (PAES) 
(Exp. núm. 162/2012)

PROPOSTA

Vist el Decret d’Alcaldia que es transcriu a continuació:

“DECRET núm. 209/2014

Peralada, 21 de juliol de 2014

Exp. Núm. 162/2012 

Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de 
Peralada definitiu

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 de desembre de 
2010 va aprovar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de 
Peralada;

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de febrer de 2012 
va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i que s’ha 
compromès a l’elaboració d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
(PAES).

Vist que el document del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de 
Peralada (PAES) i els corresponents annexos, redactats per l’Oficina 
Tècnica ICP seguint els criteris fixats per l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes i d’acord amb el model proposat per la Diputació de Girona, 
va ser aprovat per Decret de l’Alcaldia núm. 335/2012 de 29 de 
novembre de 2012 i ratificat per acord del Ple de 28 de desembre 
de 2012.

Vist que, d’acord amb el document de Metodologia per a la redacció 
dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible de les comarques 
gironines, la Diputació de Girona va revisar el document esmentat.

Vist que el procés de revisió ha comportat alguns canvis en el PAES 
lliurat inicialment, entre els quals consta que l’objectiu de reducció 
de les emissions ha passat del 20,072% al 20,094% i també ha 
variat el pressupost total del Pla.

Vist el document definitiu del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
de Peralada (PAES) i els corresponents annexos, a proposta de la 
regidoria de Medi Ambient,

RESOLC

Primer. Aprovar el document del Pla definitiu d’Acció per a l’Energia 
Sostenible de Peralada i els corresponents annexos del municipi de 
Peralada elaborat per l’Oficina Tècnica ICP.

Segon. Trametre un exemplar del Pla definitiu d’Acció per a l’Energia 
Sostenible de Peralada i els corresponents annexos en format digital 
a la Diputació de Girona.

Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en 
la propera sessió que tingui lloc a efectes de la seva ratificació.”

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 209/2014, d’aprovació 
del document del Pla definitiu d’Acció per a l’Energia Sostenible 
de Peralada i els annexos corresponents del municipi de Peralada, 
elaborat per l’Oficina Tècnica ICP.

Segon. Donar trasllat del present acord de ratificació a la Diputació 
de Girona.

DEBAT

Pren la paraula l’alcalde, i diu que la Diputació de Girona va detectar 
la necessitat d’introduir determinats canvis en el procés de revisió 
del PAES aprovat per l’Ajuntament, els quals van ser incorporats a 
la documentació; el document definitiu fou aprovat mitjançant el 
Decret de l’Alcaldia transcrit, i cal, seguint el procediment, que el Ple 
el ratifiqui. Pregunta si tothom hi està d’acord.

El senyor Enric Serra Planas diu que el seu grup hi votarà en contra.  

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord de ratificació, fou aprovada 
amb els sis vots a favor del grup municipal CiU i els tres en contra, 
del grup municipal ALM. 

5. Informe de la Intervenció sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010 en relació al 
pagament a proveïdors (Exp. núm. 136/2014) 

A proposta de l’alcalde-president, el Ple es dóna per assabentat de 
l’informe següent: 

“En virtut del que estableix Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
adjunt remet l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les 
obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i la quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el 
termini.

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l’Entitat 

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l’Entitat 
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Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

0  
 

0

0

0

0

0,00  
 

0,00

0,00

0,00

0,00

71,74 

41,98

31,34

0,00

57,05

Interessos de demora pagats en el període

Núm. pagaments Import total

74,24

2,00

0,00

0,00

73,10

287

8

2

0

297

22  
 

1

0

0

23

80.876,47 
 

1.294,70

0,00

0,00

82.171,17

132.690,07

206.459,56

282,00

0,00

339.431,63

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Informe corresponent a l’exercici: 2014

Trimestre: SEGON

En Peralada, a 25 de juliol de 2014

L’interventor, Marcià Hernández Campos”

Pagaments realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

Fora període legal pag.
Període mitjà 
pagament (PMP) 
(dies)

Període mitjà 
pagament excedit 
(PMPE) (dies)

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

25,01  
 

25,33

25,00

0,00

25,06

82,77  
 

0,00

0,00

0,00

82,77

123  
 

2

1

0

126

3  
 

0

0

0

3

415,89 
 

0,00

0,00

0,00

415,89

78.174,55 
 

14871,42

1.750,00

0,00

97.795,9

Factures o documents 
justificatius pendents 
de pagament al final 
del trimestre

Pendents pagament realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

Fora període legal pag.
Període mitjà  
pendent pagament 
(PMPP) (dies)

Període mitjà pendent 
pagament excedit 
(PMPPE) (dies)

6. Informes de les regidories

6.1 Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, 
Esports i Ordenació del Territori  

Formulació del Pla director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom 
d’Empuriabrava

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
ha comunicat la resolució mitjançant la qual s’acorda iniciar el 
procediment de formulació del Pla director urbanístic de referència, 

que afecta els termes municipals de Castelló d’Empúries, Roses, 
Peralada i Palau-saverdera. El Pla serà redactat per la Direcció General 
de Transports i Mobilitat, amb l’objectiu d’adequar les instal·lacions 
existents, iniciar la tramitació del planejament i permetre actualitzar 
el seu desenvolupament aeronàutic d’acord amb el escenari que 
va establir el Pla director aeronàutic, i amb la participació dels 
ajuntaments afectats, en compliment dels article 76.1 o 83.1 del text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
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Instal·lació de semàfors a la cruïlla de l’Avinguda de La Principal 
de Peralada amb els carrers Camí de la Garriga, Comte Zavellà i 
Sant Joan 

Com és sabut, es tracta d’un punt molt conflictiu que, a causa de la 
poca visibilitat, genera situacions de perill a vehicles i vianants. Per 
resoldre-ho, es van plantejar diverses solucions:

—Passos de vianants elevats i/o esquenes d’ase: la Generalitat, a qui 
pertany la carretera, no els va autoritzar. 

—Rotonda: es va desestimar pel seu alt cost (uns 300.000 euros) i 
perquè afectava quasi tot el pati del futur centre de dia; en altre cas, 
calia afectar part de les finques veïnes.

—Finalment, la solució donada per la Generalitat, els semàfors, ha 
estat finançada en un 90% per la Diputació de Girona, i ja està en 
funcionament.

Passeig del carrer Sant Joan 

S’hi ha fet una intervenció per millorar i garantir la seguretat dels 
vianants, que ha consistit a delimitar la carretera del passeig amb 
una vorada verda, canviar i incrementar els punts de llums, i canviar i 
incrementar el mobiliari urbà; també s’han suprimit els aparcaments 
i s’ha deixat el terra de sauló. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de les 
despeses de mobiliari urbà i enllumenat.

Parades d’autobús 

Aprofitant els canvis que s’han fet al passeig del carrer Sant Joan, 
s’han traslladat la marquesina i la parada de l’autobús a un lloc 
més adient i segur. En diversos plens, s’havia posat de manifest 
que la situació actual suposava un perill, en especial a l’arribada de 
l’autobús escolar.

S’han fet gestions amb Transports de la Generalitat i amb l’empresa 
concessionària de la línia, per implantar un nova parada i apropar 
l’accés del usuaris que viuen al centre històric. S’ha obtingut el 
compromís per instal·lar-la a la zona de la Fleca de Baix, i, en principi, 
hauria d’estar operativa el mes d’octubre.

 

Passeig del cementiri

El passeig que porta al cementiri de Peralada quedava tallat fins 
ara a l’alçada de la part del darrere de la llar d’infants i obligava els 
vianants a passar per la carretera C-252. 

S’ha obtingut una subvenció de 21.000 euros de la Diputació de 
Girona, dins la línia del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, i 
s’han destinat els diners al Projecte d’arranjament del passeig del 
cementiri, que té un import estimat de 22.000 euros. Les obres 
consisteixen a continuar el passeig a partir de la llar d’infants fins a 
la zona de la bàscula, seguint la mateixa tipologia d’acabats existent.

Any Muntaner

El 2015 es compliran 750 anys del naixement de Ramon Muntaner, 
fill il·lustre de Peralada. Per commemorar un fet tan assenyalat, 
s’estan preparant tota una sèrie de propostes a desenvolupar durant 
l’any vinent. Com que l’abast de la figura de Ramon Muntaner 

ultrapassa l’àmbit municipal, s’han fet diverses gestions amb 
entitats, ajuntaments i administracions per dur a terme actes que 
manera conjunta. Convidem tothom que hi vulgui col·laborar o 
aporta-hi idees que ens ho faci saber, per fer, entre tots, una gran 
commemoració d’aquest esdeveniment.

Jubilació del secretari-interventor

El 12 de juny passat, el secretari-interventor d’aquest Ajuntament, 
el senyor Marcià Hernández Campos, va sol·licitar la seva jubilació 
anticipada per al dia 30 de setembre, circumstància que fou 
declarada per Decret de l’Alcaldia de 15 de juliol de 2014.  

Un cop fetes les gestions per cobrir la vacant de manera provisional 
fins que no es resolgui la provisió definitiva del lloc de treball 
mitjançant concurs, la Direcció General d’Administració Local ha 
concedit a la senyora Anna Ortega Ferrer una comissió de serveis 
per ocupar el lloc a partir del proper 1 d’octubre, per un període 
màxim d’un any, prorrogable, amb sol·licitud prèvia, per un any més, 
en cas que no s’hagi cobert el lloc amb caràcter definitiu.

La senyora Ortega, funcionària amb habilitació de caràcter nacional 
de la subescala de secretaria-intervenció, ocupa, en virtut d’un 
nomenament definitiu, un lloc de treball de secretaria-intervenció del 
Servei d’Assistència de la Diputació de Girona. Des d’aquest Servei, 
ha pogut conèixer les peculiaritats de l’exercici del càrrec en pobles 
petits i ha acumulat l’experiència necessària per desenvolupar les 
seves funcions des del primer dia. En nom propi i de la corporació, li 
dono la més cordial benvinguda i li desitjo molt d’èxit en el seu nou 
lloc de treball. 

Tot seguit, l’alcalde fa una semblança de l’actual secretari i diu: 
“El senyor Marcià Hernández Campos va prendre possessió de 
la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Peralada el mes de 
setembre de 1981. Durant aquest període de 33 anys, Peralada ha 
canviat molt i a millor. És innegable la dedicació del nostre secretari 
al llarg d’un període de temps tan dilatat. A banda de la seva funció a 
l’Ajuntament, en Marcià ha estat veí del municipi (primer de Vilanova 
de la Muga i després, de Peralada) i els seus fills han nascut i crescut 
aquí; en definitiva, bona part de la seva vida ha transcorregut a 
Peralada i, professionalment parlant, també ha dedicat bona part de 
la seva vida al nostre municipi, com a secretari, com a veí i com a 
persona inquieta i amant de la cultura, la història, la natura i tantes i 
tantes coses en què, al llarg d’aquests anys, ha col·laborat i participat 
activament. Per tant, Marcià, en nom de tota la corporació, et vull 
donar les gràcies per la teva dedicació i esforç al llarg dels 33 anys 
que has estat secretari del nostre Ajuntament; espero que les 
teves inquietuds, els teus coneixements, la teva dedicació i la teva 
participació en els diversos actes i esdeveniments que tenen lloc al 
nostre municipi continuïn en la mesura que tu creguis oportú. Desitjo 
que aquesta jubilació no sigui un punt i apart, sinó un punt i seguit. 
Felicitats per la teva jubilació, i gràcies pels anys de bon servei a la 
nostra comunitat que, de ben segur, ha contribuït a tenir un municipi 
millor.”

El secretari agraeix a l’alcalde les seves paraules. 
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6.2 Àrea de Governació, Serveis, Medi Ambient i 
Promoció Econòmica 

No hi ha informes.

6.3 Àrea de Turisme, Cultura i Benestar Social

La regidora de Cultura i presidenta del Consell d’Administració de 
Sant Domènec dóna compte al Ple de les decisions preses en la 
sessió que han tingut lloc des de l’últim Ple ordinari.

“SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2014

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior

El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària que va 
tenir lloc el dia 18 de juny de 2014, i, trobat conforme, fou aprovat 
com a acta de la sessió sense esmenes.

2.  Informes

La senyora Núria Campa informa de les xifres de visitants d’aquest 
estiu i resumeix els actes que s’han realitzat durant els mesos de 
juliol, agost i principis de setembre.

Funcionament de l’Oficina de Turisme

El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec ha estat obert al públic 
cada dia de les 10 a les 14 hores  i de les 16 a les 20 hores, durant els 
mesos de juliol i agost; els diumenges s’ha obert de 10 a 14 hores.  

Com a personal de reforç, s’ha comptat amb les senyores Patrícia 
Aller, amb pràctiques de 30 hores setmanals durant el mes de 
juliol, i la Loredana Tetilla, amb un contracte de 40 hores setmanals. 
La Patrícia és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de 
Barcelona i la Loredana, estudiant de Turisme per la Universitat de 
Girona; totes dues parlen llengües estrangeres.

Durant el mes de juliol, el Museu ha organitzat visites guiades per la 
vila, amb molt bon acolliment per part dels visitants. 

Igualment, s’ha proveït el punt d’informació de la vela de vins i caves 
de l’Avinguda de La Principal de Peralada del material necessari 
perquè poguessin fer difusió als visitants de les activitats culturals 
que es duien a terme durant l’estiu al municipi, així com lliurar-los 
mapes, tríptics i revistes gratuïtes de turisme. 

El Bar Terrassa Sant Domènec ha obert només els dies en què hi ha 
hagut concerts o la II Mostra d’Art; l’horari ha estat des de les 7 de la 
tarda fins a l’acabament de cada activitat. 

Aquest estiu s’han instal·lat tòtems d’informació turística en 
diferents llocs d’interès històric del municipi (12 a Peralada i 2, a 
Vilanova de la Muga).

L’estiu en xifres  

El nombre total d’usuaris de l’oficina de turisme durant el mes de 
juliol ha estat de 1.872 persones, que suposen un augment del 10,31 
% respecte l’any 2013 (1.697). Durant el mes d’agost, el total de 

visites ha estat de 2.800, la qual cosa representa un descens del 
16,94 % respecte l’any anterior (3.371). 

Per tant, 4.672 visitants s’han acostat a Sant Domènec a demanar 
informació. Tot i que la nacionalitat dels visitants és bastant 
heterogènia, predominen els catalans i els de la resta del país, 
sobretot els de Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana. 
Quant al turisme estranger, s’ha detectat un augment dels visitants 
provinents dels països de l’est d’Europa, sobretot de Rússia.

Quant a les visites al Museu, durant el mes de juliol han estat 570 
persones, un 40 %  més que l’any 2013 (408); durant el mes d’agost, 
el total ha estat de 723, un 18 % menys que l’any 2013 (881). 

En tota aquesta informació, no s’hi compten els visitants que van 
demanar informació a la vela de l’Avinguda de La Principal de 
Peralada, perquè no es porta una estadística acurada. Caldria 
millorar la tasca informativa que s’hi du a terme, per tal d’augmentar 
el nombre de visitants al centre històric de Peralada. El personal de la 
vela d’estiu hauria de mantenir una actitud més comercial. De cares 
a propers estius, es veu necessària una bona formació del personal, 
que ha de conèixer bé els elements culturals del poble per poder 
oferir una bona informació al visitant. 

Actes estiu 2014

Cinema a la fresca

S’han fet tres sessions de cinema (Les Aventures de Tadeo Jones, 
Plan en Las Vegas i El mayordomo) i, com l’any passat, s’han 
projectat a la plaça Gran. El Consell coincideix en el fet que és una 
activitat que val la pena seguir fent perquè té força èxit de públic.

IV Pòdium de Petits i Joves Intèrprets

Va tenir lloc dissabte 26 de juliol. Hi van participar l’Escola Temps 
de Música (Figueres), l’Escola Municipal Antoni Agramunt (Castelló 
d’Empúries) i l’Escola Tons (Peralada i Llançà). L’assistència de públic 
fou notable. S’entregaren uns diplomes de participació als intèrprets 
i se’ls obsequià amb un petit refrigeri.

X Fira de Na Mercadera 

Va tenir lloc del 14 al 16 d’agost. Es van programar tres activitats: 
dijous, al passeig de l’Avinguda de La Principal de Peralada, es va rebre 
Joan Boher, un joglar vingut de l’època medieval que explicà contes 
als més menuts; l’endemà, els artesans de Blat i Foc oferiren un taller 
infantil d’elaboració de pa. L’última activitat, que serví per clausurar 
la festa, fou la I Trobada de Gegants i Capgrossos Medievals, que 
organitzà la Colla de Capgrossos del municipi, en la qual participaren 
les colles geganteres de Calella, Castelló d’Empúries, Castellterçol, 
Hostalric, les Borges Blanques, Talteüll i Vilajuïga. Els firaires, dinou 
en total, continuen demanant més ambientació i difusió; es queixen 
de la poca venda que aconsegueixen. 

XIX Cicle de Concerts Claustre de Sant Domènec 

Més d’un miler de persones han passat aquest estiu pels diferents 
concerts que s’han programat a l’entorn del claustre. La XIX edició 
del Cicle va tenir lloc del 18 de juliol al 16 d’agost, amb un total de 
cinc concerts; el sisè es va fer en col·laboració amb el Festival Castell 
de Peralada, dissabte passat, 16 d’agost, a la plaça Gran.
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II Mostra d’Art de Peralada i Vilanova de la Muga

Catorze artistes del municipi es van unir per exposar els seus treballs 
al costat del claustre de Sant Domènec. La Mostra es va concentrar 
els divendres i dissabtes de l’11 de juliol al 16 d’agost. Els artistes es 
cuidaven d’obrir i tancar, en un horari aproximat d’entre les 19 i les 
21 hores. Com en l’edició passada, aquest horari va comportar un 
petit problema d’incompatibilitat amb l’obertura del museu, ja que 
els turistes entraven de franc al claustre a partir de les 19 hores, quan 
des de l’oficina encara es podien vendre entrades.

Es parla de com trobar la manera que la Mostra rebi més visitants i es 
comenta la possibilitat que els organitzadors en canviïn el format o 
es facin activitats paral·leles per promocionar-la. També es comenta 
que el claustre presenta un aspecte de deixadesa quan la Mostra 
no està activa, com a conseqüència de les taules i les estructures 
que queden a fora; això perjudica la imatge de l’espai, ja que s’hi fa 
el Cicle de Concerts, hi ha els visitants del Museu i, fins i tot, s’hi 
fa alguna cerimònia de casament. Es tindran en compte aquestes 
consideracions de cara a l’estiu vinent.

Aplec de la Sardana

En aquesta 42a. edició es va comptar amb l’actuació de les cobles 
Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove; enguany el cartell ha 
estat elaborat per l’artista Eduard Serra Font. 

Pubillatge

A part dels diferents actes de representació als quals el pubillatge 
de Peralada i la pubilla de Vilanova de la Muga han assistit al llarg 
de l’any, també s’han presentat a l’elecció del Pubillatge Comarcal 
de l’Alt Empordà 2014, que enguany es va celebrar a Avinyonet de 
Puigventós. Els representants de Peralada, Marc Clos i Èlia Cabello, 
foren elegits hereu i pubilla de l’Alt Empordà, respectivament. 

Diada Onze de Setembre - Dinar d’homenatge a la gent gran

Aquest any, vuit veïnes i un veí de Peralada celebren el seu norantè 
aniversari. Cinc d’ells, varen ser homenatjats durant el dinar que 
s’ofereix a la gent gran del municipi i els altres quatre, que no hi 
pogueren acudir, reberen la placa a casa seva, de mans de l’alcalde.

Exposicions

Aquest estiu el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec ha acollit 
tres exposicions: Evolució, realitat i moviment, de Sergi Cadenas 
(del 4 juliol al 31 d’agost), una exposició itinerant de la Diputació 
de Girona que ha tingut una gran acceptació; Recordant Nureyev 
1984 (de l’11 de juliol al 16 d’agost), organitzada pel Festival Castell 
de Peralada i allotjada a la Sala de la Música del Museu, i La fi dels 
dies, de Iurian Quintanas (del 5 al 28 de setembre), una exposició 
fotogràfica itinerant també de la Diputació de Girona.

II Trobada d’Instagram

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Associació Empordà 
Turisme i l’Ajuntament de Peralada van organitzar la segona 
trobada d’Instagramers a Peralada. Va tenir lloc el 16 d’agost passat 
i hi van participar vuitanta persones. La Trobada va consistir en 
una visita guiada pel municipi que va coincidir amb la Festa de la 

Música, la Trobada Gegantera Medieval i la Fira de Na Mercadera; 
els participants anaven fent fotografies amb els seus telèfons i 
les penjaven a la xarxa amb diferents etiquetes (#instaPeralada i 
#instaCostaBrava). En total es van publicar més de 500 imatges de 
la vila a la xarxa, la qual cosa representa una important repercussió 
de cara a donar-la a conèixer. Els tres guanyadors podran gaudir de 
diverses activitats al municipi, ofertes pels comerciants.

El Consell coincideix en la conveniència de procurar no solapar les 
activitats, ja que, tot i que el 16 d’agost Peralada feia goig de veure, 
per dur a terme tants actes el mateix dia es requereix molt personal, 
que sovint treballa voluntàriament, la qual cosa els priva de prendre 
part en les activitats.

A banda de totes aquestes activitats, a Sant Domènec s’hi han 
celebrat dos casaments civils durant el període estival. 

Obres a Sant Domènec

La regidora de Cultura explica en quin punt estan les actuacions 
que s’han de portar a terme a l’edifici de Sant Domènec, de cara 
a millorar-lo i fer-lo més accessible. Les obres de paleta, que 
probablement començaran a principis d’octubre, seran a càrrec de 
l’empresa Pere Serra Ribas, SL. El fet que l’accés a les obres es faci 
des del carrer de l’Oli, afectarà menys del que es preveia tot el recinte 
del claustre i la Sala Miquel Mateu, i les visites i els actes que s’hi fan 
s’hi podran desenvolupar gairebé amb tota normalitat. 

3. Propostes

Exposicions

El proper 10 d’octubre, a les 20 hores, s’inaugurarà una nova 
exposició de fotografia a la Sala Miquel Mateu; es tracta de l’artista 
local Josep Miquel Guasch i porta per títol El Pescador; es podrà 
veure fins al 31 d’octubre. 

L’exposició següent s’inaugurarà dins els actes de la Festa Major 
de Sant Martí, i és una de les que ofereix la Diputació de Girona. 
Obra de l’artista gironí Jordi Martoranno, portarà el títol Formes en 
Correspondència, i oferirà al visitant pintura, diferents tècniques 
calcogràfiques, escultura i altres disciplines. 

XXIII Mostra de Gastronomia Empordanesa de Peralada

L’edició de la Mostra d’enguany té com a novetat la creació de 
les Jornades Gastronòmiques del Platillo, que duraran tot el mes 
d’octubre i aniran a càrrec dels restaurants del municipi que s’hi 
adhereixin. Aquesta campanya gastronòmica pretén oferir als 
visitants la possibilitat de degustar els tradicionals platillos cuits en 
cassola. A cada establiment els cuiners han escollit com a mínim una 
de les receptes guanyadores de les mestresses de Peralada que han 
participat en les diferents edicions de la Mostra, i les incorporaran 
a la seva oferta, ja sigui en el menú o a la carta. Com a restaurant 
participant, també tenen l’oportunitat de crear i promocionar els seus 
platillos i introduir-los a la campanya. Per promocionar les jornades, 
s’aportarà a cada restaurant participant un cartell desplegable (roll-
up) de les dues campanyes gastronòmiques que es duen a terme en 
aquest moment al municipi (la Cuina del Vi i la Cuina del Platillo), 
que hauran d’exposar, ben visible, a l’exterior, durant tots els dies que 
duri la campanya. També es farà difusió en premsa, xarxes socials i 
blocs gastronòmics. 
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Festa Major de Sant Martí 2014

Les activitats encara no estan del tot definides, i s’acorda de parlar-
ne en la propera reunió. La senyora Aina Cabello confirma que els 
joves preparen un concert per al dissabte a la nit. El Butlletí, que 
inclourà els actes programats per a l’ocasió, està gairebé enllestit, i 
arribarà a les cases uns dies abans de la Festa.

4. Precs i preguntes 

Obert el torn de precs i preguntes, no hi ha cap intervenció.”

6.4 Àrea d’Agricultura i Sanitat

Agricultura

S’ha acabat l’arranjament i la conservació dels camins de Triacs 
(des de el camí del terraplè del pont del Llobregat a la dreta anant 
a Cabanes fins a la carretera de Cabanes a Peralada), el de les 
Costes, el dels Vinyarets, el de la depuradora i el del pas d’Olives, del 
Llobregat fins al camí de la Tanca.

S’ha acabat l’arranjament dels camins inclosos en la convocatòria 
2013 d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat (el de Pixamill, el del 
pont del Gaus i el camí enllaç la Garriga –Vallgornera).

La Diputació ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a 
l’arranjament dels camins asfaltats del cementiri de Vilanova, del 
mas Pi i de Vallgornera. 

Sanitat

S’ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per 
a la realització de tallers de memòria i de gimnàstica del Programa 
d’Atenció i Prevenció a la Dependència any 2014.

S’han sol·licitat a Dipsalut les subvencions anuals per al control de 
plagues i la promoció de la salut.

6.5 Àrea de  Joventut

Aquest juliol es va organitzar una sortida familiar a un entorn molt 
proper al poble per veure el cel d’estiu; malgrat que el temps no va 
acompanyar, l’activitat va comptar amb una alta participació (unes 
vuitanta persones). 

Ara mateix s’està treballant per intentar trobar una formula perquè 
l’Espai Jove sigui molt més dinàmic, amb continguts més enfocats 
a l’àmbit esportiu, i dotant-lo d’activitats tant dins el mateix espai 
com fora. 

6.6 Àrea de Vilanova de la Muga

Actuacions realitzades en relació amb l’enfonsament d’una part 
del mas de les Torres

El 7 de juny passat, es va produir l’enderrocament parcial de la torre 
del mas de les Torres de Vilanova de la Muga, catalogat com a bé 
cultural d’interès nacional.

El dia 9 de juny, l’arquitecte municipal va informar sobre les mesures 
d’urgència i d’altres mesures a adoptar per la propietat. El mateix dia, 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia 160/2014, es va resoldre requerir 
la propietat perquè de manera immediata i amb caràcter d’urgència 

adoptés les mesures indicades en l’informe tècnic; aquesta resolució 
fou notificada a la propietat i al Servei Territorial de Cultura de la 
Generalitat.

En data 12 de juny, la propietat va presentar un escrit demanant 
que l’Ajuntament encarregués un informe a Bombers per assegurar 
la protecció civil de tots els riscos, petició que, amb l’informe previ 
de la Secretaria, fou desestimada mitjançant el Decret de l’Alcaldia 
163/2014; aquesta segona resolució fou notificada igualment a la 
propietat i al Servei Territorial de Cultura.

En data 22 de juliol, es va rebre un escrit del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural en el qual 
s’adjuntava el requeriment que havien adreçat a la propietària del 
mas, i en què se li demanava que urgentment adoptés les mesures 
oportunes per estabilitzar la part de la torre que resta dempeus, a 
més de presentar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Girona un projecte executiu que inclogui la reconstrucció de la torre 
i la consolidació d’aquelles parts de l’edifici que siguin necessàries.

Com que la propietat no ha portat a terme cap actuació de les que li 
han estat requerides, l’alcalde està fent les gestions oportunes amb 
el Departament de Cultura per emprendre les accions que siguin 
procedents de manera coordinada.

En data 10 de setembre, l’alcalde va mantenir una trobada amb el 
director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i li va 
posar de manifest la inquietud i la preocupació municipals sobre 
l’estat actual del mas de les Torres. El director el va remetre a una 
instància superior i, alhora, va fer gestions per buscar solucions. 
Estem a l’espera de poder parlar amb Patrimoni de la Generalitat a 
Barcelona.

Cessió del contracte de concessió per a l’explotació del bar del 
centre social La Sala de Vilanova de la Muga   

El dia 22 de setembre, la senyora Marta Sabrià Llort va sol·licitar 
autorització a l’Ajuntament per cedir el contracte de concessió 
demanial per a l’explotació del bar del centre social de Vilanova de la 
Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementàries que, com a 
adjudicatària, va formalitzar el 21 de juny de 2013, a la societat civil 
Rodrimars, SCP, constituïda pel senyor Javier Rodríguez Verdaguer i 
la senyora Titia Mars. Per Decret de l’Alcaldia de 25 de setembre es 
va autoritzar la cessió, amb els requisits exigits per l’article 226 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Nou servei d’atenció al públic a can Sala 

El proppassat 6 de juny es va posar en funcionament un nou 
servei d’atenció al públic a la primera planta de les dependències 
municipals de can Sala. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és 
donar un servei més còmode i pròxim als veïns i veïnes del poble 
en tot allò que tingui a veure amb els tràmits administratius amb 
l’Ajuntament. S’oferirà cada divendres, de les 13 a les 15.30 hores.  

Canvi de la parada de bus 

Atesos els reiterats problemes del bus escolar a l’hora de fer pujar i 
baixar els nens i nenes a la parada actual, s’està estudiant una nova 
ubicació que ofereixi més seguretat als usuaris. Sembla que la millor 
opció és davant de can Sala, tot i que falta confirmar-ho amb els  
Mossos d’Esquadra i el Consell Comarcal.
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7. Aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla especial de la unitat d’actuació RU-2A i RU-2B 
(urbanització Nova Peralada) (Exp. núm. 157/2014)

PROPOSTA

Atès que mitjançant la Resolució de l’Alcaldia núm. 186/2014, de 
8 de juliol, es va aprovar inicialment el Projecte de modificació de 
Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B, 
la finalitat del qual és la de girar el sentit de les parcel·les 8 i 9 de 
la unitat d’actuació desenvolupada UA-1, ja que confronten amb 
la unitat d’actuació no executada UA-3, sense que aquest canvi 
suposi la modificació de la superfície d’aquestes dues, que ha estat 
redactat pels Serveis Tècnics municipals en els termes que consten 
en l’expedient;

Atès que el Projecte de modificació es va sotmetre a informació 
pública durant el termini d’un mes*, mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 138 de 21 de juliol de 2014, 
al diari El Punt de 24 de juliol de 2014, als taulers d’anuncis i a la 
web municipal www.peralada.org, i es va citar personalment Nova 
Peralada, SL, com a propietaris dels terrenys compresos en aquest, 
sense que s’hagin presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de la Secretaria;

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat 
d’acord amb la legislació aplicable, i és procedent l’aprovació 
provisional pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local,

Per això, el qui subscriu proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

ACORD

Primer. Aprovar provisionalment el Projecte de modificació de Pla 
especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B, la 
finalitat del qual és la de girar el sentit de les parcel·les 8 i 9 de la 
unitat d’actuació desenvolupada UA-1, ja que confronten amb la 
unitat d’actuació no executada UA-3, sense que aquest canvi suposi 
la modificació de la superfície d’aquestes dues, redactat pels Serveis 
Tècnics municipals, en els termes de l’aprovació inicial.

Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 
Pla esmentat i una còpia de l’expedient administratiu, a l’efecte de la 
seva aprovació definitiva i publicació posterior al DOGC.

Tercer. Fer públic l’acord d’aprovació provisional a la web de 
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 8.5.c) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost.

Quart. Facultar l’alcalde-president per a la tramitació i execució 
d’aquest acords. 

*D’acord amb la disposició addicional 10a del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el 
termini per a la tramitació d’aquesta modificació s’amplia en un mes, 
ja que coincideix parcialment amb el mes d’agost.

DEBAT

L’alcalde diu que es tracta de donar una sortida a les dues parcel·les 
de la unitat d’actuació UA-1 (can Pous) que havien de tenir front a 
l’Avinguda de la Constitució i que han quedat sense la possibilitat 

d’edificar, per la manca d’execució de la unitat d’actuació UA-3. 
Amb aquesta modificació es canvia el sentit de les dues parcel·les, 
de manera que tindran front al Passeig de Catalunya, sense que es 
canviï cap altre paràmetre. Pregunta si tothom està d’acord amb la 
proposta i si hi ha algun aclariment a fer, i ningú no pren la paraula.  

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat.

8. Propostes urgents

Amb la declaració prèvia declaració d’urgència apreciada per 
unanimitat, s’acorda incloure en l’ordre del dia els assumptes 
següents:

8.1 Modificació de la proposta de fixació
de festes locals per a 2015

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de juny de 2014, 
va acordar fixar els dies 10 i 13 de desembre de 2015 com a festes 
locals de Vilanova de la Muga per a 2015;

Atès que el dia 13 de desembre és diumenge, per unanimitat, 
s’acorda:

Primer. Modificar la proposta de fixació de festes locals per a 2015 
del nucli de Vilanova de la Muga, que queden fixades els dies 10 i 11 
de desembre de 2015.

Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i 
Ocupació, als efectes que siguin procedents.

Tot seguit, pren la paraula l’alcalde, i diu que la singularitat de la 
proposta que es presenta a continuació no ho és tant per la urgència 
sinó pel caràcter especial del seu contingut, sentimentalment 
parlant, ja que es tracta d’un fet excepcional per reconèixer la 
trajectòria professional d’una persona que ha entregat bona part de 
la seva vida al servei de d’interès comú, moltes vegades més enllà 
de l’estricte deure. Preteníem que el darrer punt de l’ordre del dia fos 
aquest i, per tant, es tracta d’incloure la següent proposta d’acord en 
la sessió d’avui:
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8.2 Concessió del Roc d’Or al senyor Marciano 
Hernández Campos, secretari de l’Ajuntament de 
Peralada durant 33 anys (1981-2014) (Exp. núm. 
251/2014)

PROPOSTA 

El Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per 
part de l’Ajuntament de Peralada fou aprovat pel Ple en data 12 de 
març de 1999 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 81 de 
26 de juny de 1999 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 2959 de 24 d’agost de 1999. 

Aquest reglament va crear el distintiu honorífic del Roc, en les 
categories d’or i plata. El Roc és la insígnia que honora els membres 
electes de l’Ajuntament de Peralada.

Per acord motivat del Ple de l’Ajuntament, el Roc d’Or o de Plata es 
podrà lliurar també a les persones que ocupin o hagin ocupat càrrecs 
de responsabilitat al servei de l’Ajuntament, de les seves entitats o 
empreses dependents, o al servei de la comunitat.

El senyor Marciano Hernández Campos ha ocupat el càrrec de 
secretari de l’Ajuntament de Peralada des de l’any 1981 fins a l’any 
2014, primer (setembre de 1981-març de 1982) compartint la 
Secretaria amb l’Agrupació de Secretaries de Vilabertran i Peralada, i 
des de d’abril de 1982 fins ara, de manera exclusiva a Peralada. 

Durant aquests 33 anys de servei ininterromput a l’Ajuntament 
de Peralada, ha exercit el càrrec de secretari-interventor amb 
professionalitat, dedicació i lleialtat a la corporació, i s’ha distingit 
per la seva vocació de servidor públic, la seva disponibilitat, i el 
seu esforç i entusiasme per tirar endavant i participar en tot tipus 
de projectes municipals, especialment aquells relacionats amb la 
cultura i la història de Peralada i Vilanova de la Muga. 

Atès que, per tot això, resulta acreditat que el senyor Marciano 
Hernández Campos compleix el requisit previst en l’article 8 del 
Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per rebre 
el Roc d’Or;

Atès que el senyor Marciano Hernández Campos es jubila 
voluntàriament i de manera anticipada el proper 30 de setembre, 
i que el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec constitueix un 
marc ideal per al lliurament de la distinció, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents:

Primer. Atorgar al senyor Marciano Hernández Campos, secretari-
interventor de l’Ajuntament de Peralada durant 33 anys consecutius 
(de 1981 a 2014), el Roc d’Or de l’Ajuntament de Peralada. 

Segon. Fer-li el lliurament de la distinció al Claustre de Sant Domènec 
el proper dimarts, 30 de setembre, durant l’acte de comiat amb 
motiu de la seva jubilació.

Tercer. Inscriure al Llibre d’honors de distincions i nomenaments 
de l’Ajuntament de Peralada l’atorgament del Roc d’Or al senyor 
Marciano Hernández Campos.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat.

L’alcalde s’adreça al secretari i li diu que espera que aquest expedient, 
que, per raons òbvies, no ha passat per les seves mans, estigui ben 
tramitat. Aprofita per demanar-li disculpes si en alguna ocasió la 
seva actuació envers les seves funcions o la seva persona no ha estat 
la correcta, i li desitja en nom propi i en el de tota la corporació una 
feliç jubilació.

El secretari, emocionat, agraeix a la corporació aquesta distinció i diu 
que, al contrari, és ell qui demana disculpes per si alguna actuació 
o intervenció seves han molestat algun membre de l’Ajuntament. 
Ha  procurat sempre ser secretari de tots i cadascun dels regidors 
i regidores, però és ben conscient que, a part d’exercir el millor que 
ha sabut les seves funcions, s’ha implicat molt en molts assumptes 
que estrictament no formaven part de la seva feina, i això pot haver 
molestat algú. Diu que, personalment, creu que, sense implicació, 
les persones ben poca cosa poden fer. Acaba desitjant el millor per 
al municipi i per a tots els presents. 

9. Precs i preguntes

Obert el torn de precs i preguntes, pren la paraula el senyor Francisco 
Javier Llauró, el qual formula les següents:

1. Els treballs de regularització cadastral que s’estan duent a terme, 
han estat iniciativa de l’Ajuntament o ha vingut de fora? Quins 
criteris s’han seguit en el cas de les finques rústiques?

L’alcalde pren nota de la pregunta formulada pel senyor Llaurò, i diu 
que la contestarà per escrit.

2. On és la gàbia per a coloms que s’havia col·locat al mas de les 
Torres de Vilanova de la Muga?

Respon l’alcalde que la gàbia s’havia tret abans de l’enfonsament de 
la torre per col·locar-la a la granja de can Sués, on hi havia una gran 
quantitat de coloms.

I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta, de la qual, jo, el secretari, dono fe amb la meva 
signatura.



33CASA DE LA VILA

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
30 D’OCTUBRE DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 7/2014

Caràcter: pública extraordinària

Data: 30 d’octubre de 2014

Hora de convocatòria: 21.00

Hora d’inici: 20.00

Hora d’acabament: 21.50

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa.

Sra. Ana María Poch Pujol.

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez.

Sr. Juan Cros Ferraró.

Sra. Mònica Lladó Descamps.

Sr. Enric Serra Planas.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas.

Sra. Anna Ortega Ferrer

Cap absencia

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del Decret núm. 
277/2014, de nomenament de la 
responsable del Registre Civil del Jutjat 
de Pau de Peralada.

2. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per a la constitució de la Junta de 
Govern local i la seva periodicitat.

3. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per a l’aprovació de dedicacions 
parcials de càrrec electes i de les 
indemnitzacions per assistències. 

4. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per a la delegació de competències en 
matèria de contractació administrativa. 

5. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per a l’aprovació inicial de la 
modificació 7a. del Pressupost de 
l’exercici 2014. 

6. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
de modificació dels Estatuts del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona.

7. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per modificar provisionalment 
l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles. 

8. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
per modificar provisionalment 
l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries.

A Peralada, essent les vint-i-una hores del dia trenta d’octubre de dos mil catorze, es 
reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió extraordinària de 
Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:  

Presidits pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent Martín, i amb 
l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora Anna Ortega Ferrer. 

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

PRIMER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 277/2014. DE NOMENAMENT DE 
LA RESPONSABLE DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU DE PERALADA

“DECRET D’ALCALDIA núm. 277/2014

Peralada, 6 d’octubre de 2014

Expedient núm.: 255/2014

Assumpte: nomenament Responsable Registre Civil del Jutjat de Pau de Peralada.

Antecedents de fet:

Vist que mitjançant Resolució del Departament de Justícia 2554/2003, de 18 d’agost, es 
va aprovar, entre d’altres l’agrupació número 52, amb seu a Peralada, de les Secretaries 
de Jutjats de Pau de Peralada, Vilabertran, Cabanes, Pau, Palau-saverdera, Garriguella, 
Masarac, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Mollet de Peralada, Vilamaniscle, Pedret 
i Marcà.

Atès que el responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau de Peralada, el senyor Marcià 
Hernández Campos s’ha jubilat el dia 30 de setembre de 2014.

És per la qual cosa que és considera necessari nomenar una nova responsable del Registre 
Civil del Jutjat de Pau de Peralada essent la persona idònia per ser-ho l’empleada pública,  
administrativa, de l’escala d’Administració General de l’Ajuntament de Peralada la senyora 
MODESTA SUÑER GALCERAN, amb DNI núm. XXXXXXXXX, amb efectes a partir del dia 
1 d’octubre de 2014.
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Fonaments jurídics:

Ordre del Departament de Justícia de 28 de maig de 1991.

 

Per tot això, que RESOLC:

Primer.- Nomenar amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 
2014, a la senyora MODESTA SUÑER GALCERAN, amb DNI núm. 
XXXXXXXXX com a responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau 
de Peralada.

Segon.- Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya que aprovi l’esmentat nomenament. 

Tercer.- Trametre certificat d’aquests acords a la Subdirecció 
General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya (c/Aragó, núm. 332, 2a. 
Planta, 08009 Barcelona), i la resta de documentació requerida per 
l’esmentada Subdirecció.

Quart.- Notificar aquests acords a l’agrupació de les Secretaries 
dels Jutjats de Pau amb seu a Peralada, al senyor Marcià Hernández 
Campos i a la senyora Modesta Suñer.

Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària 
que se celebri.”

L’Alcalde-President de la Corporació explica el contingut del Decret 
fent constar que fins ara el responsable del Registre Civil havia estat 
el Secretari municipal, el senyor Marcià Hernández Campos, si bé al 
prendre possessió del seu càrrec la nova Secretària-interventora ha 
considerat més adient que la responsable del Registre Civil sigui la 
senyora Modesta Suñer Galceran perquè realment és ella qui tramita 
tota la documentació del Registre Civil.

Pren la paraula el senyor Enric Serra Planas per afegir que aquest 
càrrec de responsable del Registre Civil es retribueix amb una petita 
gratificació pel Departament de Justícia.

A continuació el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas pregunta 
si és veritat que els Registres Civils desapareixeran en els municipis.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora qui 
exposa que teòricament segons la nova legislació a partir del 15 de 
juliol de l’any que ve el Registre Civil serà assumit pels Registradors 
Mercantils, si bé hi ha força incertesa al respecte.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant ratificat el present Decret per unanimitat de tots els 
membres legals de la Corporació.

SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 
LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I LA 
SEVA PERIODICITAT

“Antecedents de fet:

El 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 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 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 quedarà 
integrada pels membres nomenats per l’Alcaldia.

Segon.- La periodicitat de la sessions ordinàries serà setmanal, i 
les sessions tindran lloc els  dimecres no festius, a les 14:00 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.”

L’Alcalde-President explica que s’ha considerat oportú crear la Junta 
de Govern Local a la qual se li delegaran determinades competències 
d’Alcaldia, que estarà integrada pels tres Tinents d’Alcalde i es 
reunirà cada dimecres.

Continua exposant que es va estudiar la possibilitat de crear 
Comissions Informatives i es va demanar opinió a la nova Secretària-
interventora, però el fet de què no pugui passar un assumpte per Ple 
fins que no hagi estat dictaminat prèviament per la Comissió fa que 
la tramitació es faci més farragosa, poc àgil, i per aquest motiu varem 
considerat adequat no crear-les.

Finalment conclou que es provarà el funcionament de la Junta de 
Govern Local fins a final de mandat i després ja es veurà la necessitat 
o no de la seva continuïtat.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
A L’APROVACIÓ DE DEDICACIONS PARCIALS DE CÀRREC 
ELECTES I DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES

“Antecedents de fet:

Atès que en base a la potestat d’autoorganització es considera 
oportú la creació de la Junta de Govern Local i a més l’establiment de 
dues noves dedicacions parcials dels regidors d’aquesta corporació 
que ostenten facultats delegades, i que no seran membres de la 
Junta de Govern Local. 

Aquest canvi organitzatiu comporta així mateix deixar sense efectes 
l’acord quart del punt 3.1.3 Retribucions als membres de la corporació 
i d’altres òrgans adoptat en la sessió plenària de data 22 de juny de 
2011, i que es transcriu literalment a continuació:
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“Quart. Els membres de la corporació local que exerceixin 
competències executives pròpies o per delegació com a responsables 
d’àrees rebran cadascun, en concepte d’indemnització, la quantitat 
de cinc mil set-cents vuitanta quatre euros anuals (5.784,00), que 
es liquidaran mensualment a raó de quatre-cents vuitanta dos euros 
(482,00 €)”

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa 
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre 
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin 
en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació.

Per tot això, l’Alcalde-President proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Deixar sense efectes l’acord quart del punt 3.1.3 Retribucions 
als membres de la corporació i d’altres òrgans adoptat en la sessió 
plenària de data 22 de juny de 2011, i que es transcriu literalment a 
continuació:

“Quart. Els membres de la corporació local que exerceixin 
competències executives pròpies o per delegació com a responsables 
d’àrees rebran cadascun, en concepte d’indemnització, la quantitat 
de cinc mil set-cents vuitanta quatre euros anuals (5.784,00), que 
es liquidaran mensualment a raó de quatre-cents vuitanta dos euros 
(482,00 €)”

Segon.- Establir que, amb efectes des del dia 1 de novembre de 
2014, els membres de la corporació que a continuació s’enumeren 
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació parcial per les 
tasques pròpies dels seus càrrecs:

1) Nom i cognoms: Sr. Juan Cros Ferraró.

Règim de dedicació: parcial (12 hores setmanals amb horari flexible) 

Càrrec: Regidor amb delegació de l’Àrea d’Agricultura i Sanitat 

2) Nom i cognoms: Sra. Mònica Lladó Descamps

Règim de dedicació: parcial (12 hores setmanals amb horari flexible) 

Càrrec: Regidora amb delegació de les Àrees de Joventut i de 
Vilanova de la Muga.

Tercer.- Establir a favor dels anteriors membres de la Corporació 
que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, les 
retribucions que tot seguit relacionen, que es percebran en dotze 
pagues, corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-
lo d’alta al règim general de la Seguretat Social, aquesta Corporació 
assumirà el pagament de les quotes empresarials que correspongui.

- El senyor Juan Cros Ferraró, regidor amb delegació en l’Àrea 
d’Agricultura i Sanitat percebrà una retribució bruta anual de 
5.251,68 euros.

- La senyora  Mònica Lladó Descamps, regidora amb delegació en les 
Àrees de Joventut i de Vilanova de la Muga  percebrà una retribució 
bruta anual de 5.251,68 euros.

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.

Quart.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de 
la Junta de Govern Local  per assistència efectiva a les seves sessions 
en 69 euros/sessió. 

Cinquè.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores 
interessats.

Sisè.- Publicar íntegrament en el BOP de Girona i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació l’esmentat acord, tal i com estableix 
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local.”

L’Alcalde-President explica la proposta fent constar que els tres 
membres de la Junta de Govern Local, llevat de l’Alcalde que té 
dedicació parcial, cobraran el mateix import per assistència efectiva 
a la Junta de Govern Local que l’establerta per l’assistència als Plens. 
I que els altres dos regidors de l’equip de govern que no formen part 
de la Junta percebran retribució per la seva dedicació parcial.

L’import de la retribució de les dues dedicacions parcials dels 
regidors Mònica Lladó Descamps i Joan Cros Ferraró, s’ha calculant 
prenent com a referència la d’Alcaldia que és d’un 50 per cent, i s’ha 
fet proporcional, essent l’import corresponent a un 30 per cent (12 
hores setmanals) la quantitat bruta anual de 5.251,68 euros, per 
cadascun, dietes i desplaçaments a part.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

“Antecedents:

Atès que l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP) estableix que l’òrgan de 
contractació un cop tingui la proposta d’adjudicació haurà de requerir 
al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dintre 
del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. I l’article 151.2 del TRLCSP estableix 
que un cop rebuda aquesta documentació l’òrgan de contractació 
s’ha de tornar a reunir per adjudicar el contracte dintre dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació pel licitador.
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Per tal d’agilitzar el procediment de contractació seria convenient que 
el Ple de la Corporació quan sigui òrgan de contractació competent 
delegui a l’Alcalde-President de la Corporació exclusivament la 
facultat de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar 
des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Reservant-se el 
Ple la facultat d’adjudicar el contracte.

Fonaments jurídics

- Article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. (LRJPAC).

- Article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
(LRJPAAPP de Catalunya), (que va entrar en vigor el 05.11.2010) que 
estableix que “1. Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de 
les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa 
administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament... 
2. La delegació pot ser general o per a un procediment administratiu 
concret...5. La delegació d’una competència pot ésser revocada en 
qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida. 6. La delegació de 
competències i l’extinció, per revocació o per qualsevol altra causa, 
s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu 
electrònica corresponents...”

- Article 151 i Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP)

- Article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
(LRBRL), no estableix que aquesta facultat de requerir documentació 
dintre del procediment de contractació sigui indelegable.

- Article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF)

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

Primer.- El Ple de la Corporació delega a favor de l’Alcalde-President 
de la Corporació la facultat continguda en l’article 151.2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP)  de requerir 
al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dintre 
del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. 

Segon.- Publicar aquest acord de delegació de competències en el 
BOP de Girona, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web de 
l’ajuntament de conformitat amb el que estableixen els  articles 13.3 
de la LRJPAC, 8.6 de la LRJPAAPP de Catalunya i 51.4 del ROF.”

L’Alcalde-President exposa que aquesta proposta ha estat recomanada 
per la Secretària-interventaria per tal d’agilitzar un dels tràmits dels 
procediments de contractació, i li dóna la paraula perquè ho expliqui.

Pren la paraula la Secretària-interventora per explicar que es tracta 
merament de què quan l’òrgan competent per adjudicar un contracte 
sigui el Ple, i la Mesa de contractació hagi proposat l’oferta més 
avantatjosa, que se li pugui delegar a l’Alcalde la facultat de poder 
requerir al licitador que presenti la documentació d’estar al corrent 
amb Hisenda, amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia 
definitiva, i així evitar haver de convocar un Ple només per acordar 
requerir aquesta documentació al licitador que hagi presentat l’oferta 
més avantatjosa. Ja que un cop hagi presentat la documentació el 
licitador en el termini de cinc dies el Ple s’ha de tornar a reunir per 
adjudicar el contracte.

Continua dient que la facultat d’adjudicació, en les contractacions en 
què el Ple sigui l’òrgan competent, la continua tenint el Ple, i aquesta 
no es delega, només es delega la facultat de requerir documentació.

L’Alcalde-President conclou que el que s’estava fent fins ara era el 
mateix però enlloc d’una delegació genèrica, era una específica per 
cada expedient de contractació.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

CINQUÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 7A. DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014

“Antecedents de fet:

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona en la seva sessió 
ordinària de data 22 de juliol de 2014 va concedir a l’Ajuntament de 
Peralada una subvenció del “Pla Especial d’Inversions Sostenibles” 
(PEIS) expedient AC/11744 per arranjar el passeig del cementiri de 
Peralada per import de 20.089,49 euros que no es trobava prevista 
en el Pressupost d’ingressos de l’exercici 2014, és per la qual cosa, 
que varen servir, juntament amb el Romanent líquid de tresoreria 
per suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostària 1.150.63900 
“Altres inversions reposició i manteniment”, que va ser la 5a. 
Modificació del Pressupost (exp. 171/2014)

Vist que en l’acord de concessió de l’esmentada subvenció PEIS es 
va fer constar que el codi del programa de l’aplicació pressupostària 
havia de ser el 155 “Vies públiques”, no podent ser el de l’aplicació 
1.150.63900, que és el 150 “Administración General de Vivienda y 
Urbanismo”.

És per la qual cosa, que resulta necessari per tal de poder acomplir 
amb el que derminen les bases i l’acord de concessió de l’esmentada 
subvenció minorar en l’import de 22.321,66 euros (que és l’import 
de la despesa que hem de justificar per percebre la subvenció de 
20.089,49 euros), de l’aplicació pressupostària 1.150.63900 “Altres 
inversions reposició i manteniment”, per tal d’habilitar crèdit en la 
nova aplicació pressupostària 1.155.61900 “Arranjament passeig del 
cementiri de Peralada” per aquest mateix import de 22.321,66 euros.

Es per la qual cosa, que es proposa la següent modificació 
pressupostària:
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 256/2014 (7a. MC)

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 256/2014 (7a. MC)

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Org.

Org.

Org.

Org.

1

1

1

1

Progr.

Progr.

Progr.

Progr.

155

155

150

150

Econ

Econ

Econ

Econ

61900

61900

63900

63900

Cr. definitiu

Cr. definitiu

Cr. definitiu

Cr. definitiu

22.321,66

22.321,66

60.000,34

60.000,34

Modificació

Modificació

Modificació

Modificació

22.321,66

22.321,66

-22.321,66

-22.321,66

22.321,66

22.321,66

-22.321,66

-22.321,66

Cr. inicial

Cr. inicial

Cr. inicial

Cr. inicial

0,00

0,00

82.322,00

82.322,00

Descripció

Descripció

Descripció

Descripció

Arranjament passeig del cementiri de Peralada 

Arranjament passeig del cementiri de Peralada 

Altres inversions reposició i manteniment 

Altres inversions reposició i manteniment 

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 16 d’octubre de 2014.

Fonaments jurídics:

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

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari finançat amb 
minoració de crèdit de despeses, modificació pressupostària 
número 07/2014. (Exp 256/2014) del pressupost de despeses de la 
Corporació, i el detall del qual és el següent:
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o 
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els articles 169 
i 177 del TRLHL.

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

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

L’Alcalde-President explica la proposta fent constar que es tracta de 
corregir un petit error en el la partida pressupostària, que en cap 
cas s’incrementa la despesa, i que s’ha de resoldre per tal de poder 
justificar i poder cobrar una subvenció de la Diputació de Girona per 
l’arranjament del Passeig del cementiri

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

SISÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES 
VERDES DE GIRONA

“Antecedents de fet:

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), 
ens públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic 
establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina 
que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del 
Consorci i per la normativa de règim local.

Atesa l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes 
dels estatuts, que hauran d’adaptar-se a l’esmentada normativa, 
determinant l’Administració Pública on quedin adscrits així com el 
seu règim orgànic, econòmic i financer, d’acord amb la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.

Atesa també l’entrada en vigor el dia 18 de setembre de 2014 de la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 
i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de 
separació dels membres del consorci administratiu i, quan això doni 
lloc a la seva dissolució, amb l’obligació d’adaptar els estatuts en 
aquells consorcis que ja estiguessin creats.

D’altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a 
entitat vinculada o dependent de la Diputació de Girona, ha quedat 
classificada per acord del ple de 23 de setembre de 2014, segons les 
previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a 
la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del 
consell d’administració i òrgans superiors de govern o administració.

Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que 
determina que el nombre màxim dels membres del Consell executiu 
és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els estatuts.

Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat 
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la 
tramitació de l’expedient de modificació de manera centralitzada.

Fonaments jurídics:

− Article 30 dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes.

− Articles 114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic 
i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

− L’art. 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en 
concordança amb l’article 313.2 del mateix Reglament, regulen el 
procediment i quòrum necessari de modificació dels estatuts dels 
consorcis.

− l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, que requereix majoria absoluta per modificar 
els estatuts.

− l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i de Procediment Comú de les Administracions Públiques de 
Catalunya, que regulen l’encomana de gestió.

Vist l’informe de Secretaria de data 22 d’octubre de 2014.

Per tot això, l’Alcalde-President de la Corporació, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell 
executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 33 dissolució, que 
queden redactats com segueix:

“ Article 3. Naturalesa

1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració 
d’ens local i està adscrita a la Diputació de Girona als efectes de 
la Disposició Addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, introduïda per la LRSAL, és de caràcter voluntari, de 
naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia 
i de plena capacitat jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis 
i activitats d’interès local o comú, dintre de l’àmbit de les seves 
finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar 
actes d’administració i de disposició de béns, formalitzar contractes, 
defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, 
dur a terme tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la 
legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els 
presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de 
serveis que preveu la legislació de règim local.
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Article 8. Consell Executiu

1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot 
ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de 
deu i un màxim de catorze vocals.

Dintre del mínim de vocals s’hi preveuen:

- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a 
proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells 
equivalent a tres vots).

- cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.

2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per 
delegació del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea 
General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.

3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats 
per l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.

4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense 
vot, les persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i 
Intervenció.

5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació 
durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir 
el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les 
zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període 
de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.

Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció

1. El gerent serà escollit d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i 
capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la 
concurrència. En cas que la persona designada en el càrrec no tingui 
la condició de funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la relació 
laboral de caràcter especial d’alta direcció.

2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els 
titulars de les quals els ha de nomenar el Consell Executiu d’entre els 
funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin 
llur càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats.

Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació

1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, 
sempre que doni un preavís al mateix Consorci amb un mínim de 
sis mesos d’antelació, que estigui al corrent en el compliment de 
les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el 
compliment dels pendents.

2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d’acord amb la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats 
pel Consorci, el municipi podrà separar-se’n.

3. El dret de separació s’haurà d’exercitar per escrit notificat a 
l’Assemblea General del Consorci.

4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci 
excepte que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat 
i segueixin pertanyent al Consorci, al menys dues administracions 
o dues entitats o organismes públics vinculats o que depenguin de 
més d’una Administració.

5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució 
del Consorci, la quota de separació es calcularà per part de la 
Intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar 

en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de procedir 
a la reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació 
d’un o varis membres, s’estarà al que disposi la legislació laboral, 
assumint en tot cas el membre o membres que se separin els efectes 
indemnitzatoris corresponents.

6. S’acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà 
lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui 
positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que 
correspongui a qui exercita el dret de separació si la quota és negativa.

Article 33. Dissolució

1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:

a) Per compliment de la seva finalitat

b) Per acord unànime dels ens consorciats

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament

d) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant

e) Per incompliment de l’objecte

f) Per transformació del Consorci en un altre ens

g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci

2. La dissolució del Consorci requereix l’acord de l’Assemblea General, 
adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de 
fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal de membres i 
la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si 
no s’assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva 
el seu dret de separació d’acord amb l’article anterior.

3. L’acord de l’Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha 
d’especificar la forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment 
de les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, 
d’acord amb la ponderació dels criteris de preservació de l’interès 
públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada 
ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.

4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació 
del Consorci, resultarà d’aplicació el que disposa l’article 14 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.”

Segon.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es 
presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant 
al Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom 
de l’Ajuntament de Peralada, dels tràmits d’informació pública 
de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una 
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el 
procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. També s’encomana 
al Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització del tràmit 
de remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de 
membres del Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General 
d’Administració Local a efectes d’inscripció de la modificació operada 
al Registre d’entitats Locals de Catalunya.
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Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a 
l’Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord.

L’Alcalde-President explica la proposta fent constar que es tracta 
d’adaptar els estatuts del Consorci de les Vies Verdes, del qual som 
membres perquè la ruta Pirinexus passa per Peralada, a la nova 
normativa, concretament a Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), i a 
la Llei 15/2014.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

SETÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
MODIFICAR PROVISIONALMENT DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

“Antecedents de fet:

Vist que la ponència de valors cadastrals del municipi de Peralada 
es va aprovar fa molts anys, concretament a l’any 1989, és per 
aquest motiu que aquesta Corporació es va acollir a l’actualització 
dels valors cadastrals dels béns immobles urbans, corresponent 
al nostre municipi l’aplicació del coeficient d’actualització d’un 1,11 
per l’exercici 2014, i preveient-se el mateix coeficient pel 2015, 
és per la qual cosa, que per tal d’evitar una sobrecàrrega fiscal en 
el  contribuent que es considera oportú per compensar aquest 
increment del valors cadastrals urbans, reduir el tipus de gravamen 
de l’Impost sobre Béns Immobles (en endavant IBI), de naturalesa 
urbana.

Havent consultat amb el Departament de Cadastre de Xaloc quin 
seria el tipus de gravamen de l’IBI urbana que s’hauria d’aplicar als 
valors cadastrals incrementats del 2015 per tal d’obtenir un import 
total del padró fiscal aproximat al de l’any 2014, ha resultat que 
aquest tipus hauria de passar d’un 0,75 per cent a un 0,69 per cent, 
és per la qual cosa, que es proposa la seva modificació per a l’exercici 
2015.

Així mateix es proposa simplificar el càlcul de la bonificació 
potestativa relativa a les famílies nombroses.

Fonaments de dret:

- Articles 17, 60 a 77, ambdós inclosos i DA13a del Reial Decret 

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

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

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

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

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

Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de data 27 
d’octubre de 2014.

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

Primer.- Aprovar provisionalment la reducció del tipus de gravamen 
de l’IBI de naturalesa urbana per tal de què comenci a ser aplicat en 
l’exercici 2015 i aprovar provisionalment la modificació de l’article 
9.2 de l’OF de l’IBI quedant el seu redactat de la següent forma, 
quedant inalterat la resta de l’article que no es modifica:

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

...

2. El tipus de gravamen serà el 0,69 % quan es tracti de béns urbans 
i el 0,68% quan es tracti de béns rústics.

....”

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 que 
regula les bonificacions de caràcter potestatiu:

“ARTICLE 7. BONIFICACIONS DE CARÀCTER POTESTATIU 

Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família 
nombrosa tenen dret a una bonificació sobre la quota líquida de 
l’impost corresponent al domicili habitual del percentatge següent 
que varia segons el valor cadastral de l’immoble.

Tram de valor

Més de 60.000 €

Fins a 60.000 €

Tipus de família nombrosa

Amb 1 o més 

membres 

discapacitats

45%

25%

Supòsit general

30%

20%
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Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació, la família nombrosa 
integrada per un o dos ascendents quan almenys un d’ells tingués un 
grau de discapacitat major del 33% i inferior al 65%, amb tres o més 
fills, siguin o no comuns, s’equipararà a les famílies amb un o més 
membres discapacitats.

A aquests efectes, s’entendrà com a domicili habitual aquell en el 
qual figuri empadronat el subjecte passiu en la data de meritació de 
l’impost.

El subjecte passiu titular de la família nombrosa per gaudir d’aquesta 
bonificació haurà de presentar davant l’ajuntament la corresponent 
sol·licitud de bonificació, on haurà d’acreditar el títol de família 
nombrosa en vigor. L’esmentada petició s’haurà de renovar 
anualment i no pot tenir caràcter retroactiu.”

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

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

L’Alcalde-President exposa que s’ha fet la consulta a Gerència del 
Cadastre i que preveuen que pel 2015, pel cas de Peralada, s’apliqui 
el mateix coeficient d’actualització d’un 1,11, que per aquest 2014.

I per tal de compensar en part aquest increment d’un 11 per cent 
dels rebuts de l’IBI urbana, que es proposa la reducció del tipus de 
gravamen de l’IBI urbana del 0,75 al 0,69 per cent.

Afegeix que es tracta d’una previsió i que el coeficient definitiu 
no sortirà publicat fins a finals d’any amb la Llei de Pressupostos 
generals de l’Estat pel 2015, però si al final es publica un altre 
coeficient diferent, la llei ens permet modificar el tipus de gravamen 
de l’IBI urbana fins al març del 2015.

Pel que respecte a la bonificació, i vista la seva aplicació durant 
aquest any, s’ha considerat oportú simplificar el seu escalat, per fer 
la seva aplicació més fàcil i entenible. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.

VUITÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
MODIFICAR PROVISIONALMENT DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

“Antecedents de fet:

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 23 d’octubre 
de 2014 ens ha comunicat l’increment del preu tona de l’abocador 
comarcal pel 2015, i que l’empresa concessionària del servei de 
recollida d’escombraries ens ha comunicat que també incrementarà 

els preus dels seus serveis pel 2015.

Havent analitzat els costos directes e indirectes de la taxa per 
recollida d’escombraries de Peralada, i per tal d’evitar que aquest 
servei acumuli un dèficit, es veu la necessitat d’incrementar les 
tarifes de la taxa, per tal de què es comencin a aplicar al 2015, 
l’increment es concreta en un 1,81 per cent.

Així mateix es fa constar que aquesta taxa no s’ha incrementat pels 
anys 2013, ni 2014.

És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article  4 
de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries, per tal de simplificar la determinació de la quota 
tributària i per tal de què inclogui l’increment de les tarifes.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

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

Atès l’estudi de costos i l’informe emesos per la Secretària-
interventora de la Corporació de data 27 d’octubre de 2014.

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

Primer.- Aprovar provisionalment l’increment per a l’exercici 
2015 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar 
provisionalment la modificació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de 
Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma: 

“ARTICLE 4. QUOTES

 1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada unitat 
d’immoble, habitatge, local o establiment susceptible de rebre el 
servei, determinada en funció de la naturalesa, destinació i superfície 
de l’immoble.

2. Les tarifes aplicables es divideixen en els epígrafs següents:

- Epígraf 1r. Habitatges

S’entén per habitatge als efectes d’aquesta taxa el que es destina, o 
pot destinar-se, a domicili o residència de caràcter familiar, així com 
els habitatges destinats a lloguer, sigui quina sigui la denominació 
que rebin.



Per classificar els habitatges dins la tarifa corresponent, es prendrà 
com a base el nombre de persones que hi estan empadronades. Si no 
hi consta, s’aplicarà la tarifa 1.3. Si romanguessin buits per un període 
superior a l’any, circumstància que s’haurà d’acreditar de forma fefaent, 
s’aplicarà la tarifa 1.1. Si es tracta d’habitatges destinats al lloguer, 
s’aplicarà en tots els casos la tarifa 1.2., l’acreditació de què l’habitatge 
es troba llogat l’ha de provar el subjecte passiu abans de la meritació 
d’aquesta taxa, i si s’acredita amb posterioritat s’aplicarà a partir de 
l’any següent, sempre que el contracte de lloguer estigui vigent. 

- Epígraf 2n. Professionals

S’inclouran en aquest epígraf els subjectes passius que exerceixin 
activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de 
serveis, sempre que tinguin l’obligació de formalitzar l’alta en l’ 
impost sobre activitats econòmiques i tinguin local o establiment 
obert al públic.

- Epígraf 3r. Establiments industrials, comercials o de serveis

S’inclourà en aquest epígraf qualsevol establiment o immoble obert 
al públic en el qual es desenvolupi una activitat per a l’exercici de 
la qual sigui necessari formalitzar l’alta en l’impost sobre activitats 
econòmiques i es tracti així mateix de botigues, comerços de tot 
tipus,  les oficines bancàries, els tallers, els bars, els establiments 
hotelers i assimilats amb una capacitat màxima de 25 places. I en 

general, qualsevol local, petit magatzem, o establiment de petites 
dimensions (fins a 75 m2) 

- Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

Es consideren usuaris diferenciats als efectes d’aquesta taxa els 
establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en 
l’epígraf 3r. S’inclouran en aquest epígraf els establiments hotelers 
i residències no inclosos en l’epígraf anterior, el restaurants i bars- 
restaurants, les sales de ball, les discoteques i els salons recreatius, 
les grans superfícies de tota classe d’articles, les indústries i els 
magatzems, els centres sanitaris i, en general, tots els establiments 
industrials, comercials o de serveis no inclosos en altres epígrafs. 

En aquells establiments o immobles on es desenvolupin diverses 
activitats classificades en diferents epígrafs de l’impost sobre 
activitats econòmiques, les superfícies afectades a les diferents 
activitats se sumaran i es consideraran afectades a l’activitat principal.

Quan en un mateix recinte o complex de característiques unitàries 
el subjecte passiu desenvolupi diverses activitats classificades 
en diferents epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques, 
l’Ajuntament podrà considerar-lo, d’ofici o mitjançant conveni, com 
a un únic establiment i establir-hi una tarifa única.

3. S’estableixen les tarifes següents:

Tarifa 1.1

Tarifa 4.1

Tarifa 3.1

Tarifa 2.1

Tarifa 1.2

Tarifa 4.2

Tarifa 4.6

Tarifa 3.2

Tarifa 2.2

Tarifa 1.3

Tarifa 4.3

Tarifa 4.7

Tarifa 1.4

Tarifa 4.4

Tarifa 4.8

Tarifa 1.5

Tarifa 4.5

Tarifa 4.9

Epígraf 1r. Habitatges

Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

Epígraf 3r. Establiments

Epígraf 2n. Professionals

91,63

Import €

795,14

238,24

166,97

115,05

1.193,21

9.542,65

238,24

238,24

137,44

2.385,41

11.928,06

1597,84

4.771,83

14,314.49

91,63

7.157,24

14.314,49 més 23,86€ per 
cada 4m2 d’excés

Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat

Establiments  fins a 100 m2 de superfície

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

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

Professionals amb local obert al públic amb una persona

Per habitatge amb 2-3 persones

Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície

Establiments amb  entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície

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

Per habitatge amb 4-5 persones

Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície

Establiments  entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície

Per habitatge amb més de 5 persones

Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície

Establiments amb capacitat  entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície

Per habitatge en disseminat

Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície

Establiments amb  més de 2.400 m2 de superfície
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Un habitatge es considera deshabitat, a efectes d’aquesta taxa, quan 
roman tancat durant un període superior a l’any. El titular ha de 
provar aquesta situació mitjançant sol·licitud i no tindrà efectes fins 
a l’any següent. Quan s’empadronin més d’una persona en l’habitatge 
deshabitat, s’aplicarà a partir de l’any següent al de l’empadronament 
la tarifa que correspongui.

Quan en un habitatge no consti cap persona empadronada, i no estigui 
en situació de deshabitat, s’aplicarà la tarifa 1.3. Quan s’empadronin 
més de tres persones en l’habitatge, s’aplicarà a partir de l’any següent 
al de l’empadronament la tarifa que correspongui. 

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

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

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

L’Alcalde-President explica que s’han analitzat els costos d’aquest 
servei i el que es tracta és de corregir el petit dèficit del mateix, que 
comporta un increment per 2015 d’un 1,81 per cent de les tarifes

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per preguntar 
com ha evolucionat les tones de l’abocador d’aquest any respecte a 
l’any 2013.

El senyor Francisco Javier Pérez Álvarez li contesta que més o menys 
igual però que ha pujat una mica més respecte l’any passat.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas pregunta què quins tràmits 
s’han de fer si es vol fer compostatge i acollir-se a la bonificació de la 
taxa.

L’Alcalde-President li respon que s’han d’apuntar a una llista de 
l’Ajuntament i llavors els tècnics del Consell Comarcal faran el 
seguiment de què s’estigui duent a terme correctament el compostatge, 
que si estan interessats truquin a la Mireia que ella sap la tramitació 
exacta. 

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta 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 vint-i-una hores i trenta minuts la Presidència 
aixeca la sessió.

President,       
Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, 

Anna Ortega Ferrer

M2 de jardí

Entre 51 i 250                   

Entre 1.001 i 2.500           

Fins a 50                             

Entre 251 i 1.000              

Més de 2.500                                           

Tarifa

J1

J3

J0

J2

J4

Suplement

17,31

67,19

0,00

34,62

101,81
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GENERALITAT DE CATALUNYA.
DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA
La gent Gran.cat  / Butlletí núm. 64

CONSELLS DE SEGURETAT PER A GENT GRAN
AL CAIXER I A L’OFICINA BANCÀRIA

1 Eviteu anotar el número secret a la llibreta o a la targeta, el podrien 
fer servir si us les roben.

2 Quan hagueu d’utilitzar els caixers automàtics procureu que 
siguin interiors i que es puguin tancar amb pestell. En tot cas, no 
deixeu que ningú se us acosti massa.

3 Si rebeu una pensió o paga mensual, es recomanable fer diversos 
reintegraments segons necessiteu els diners. En el cas d’haver de 
fer un reintegrament amb un import elevat :

- Busqueu algú de confiança que us acompanyi.

- Escolliu el millor camí      
(amb voreres amples, bona il·luminació, comerços...)

- Guardeu els diners en un lloc segur.

4 Estigueu atents que ningú us segueixi fins a casa, vulgui entrar  
amb vosaltres al vestíbul de l’edifici o truqui a la porta poc després 
amb qualsevol excusa.

SI SOU VÍCTIMA D’UN DELICTE

1 Recordeu denunciar tots els fets delictius, qualsevol informació 
que ens faciliteu ens ajudarà a combatre’ls.

2 si observeu que algú ha entrat a robar a casa vostra, no toqueu 
res, espereu-vos a fora i truqueu immediatament a la policia.

3 El número d’emergències 112 és gratuït, dóna resposta 
immediatament les 24 hores del dia i hi podeu sol·licitar qualsevol 
servei d’urgències: policia, bombers, ambulància, etc.

4 Les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) de les nostres comissaries 
donen servei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

CALENTS PERÒ SEGURS
Amb el fred cal tenir molta cura amb els aparells de 
calefacció.

Les calderes i els aparells de calefacció de la llar 
poden convertir-se en elements de risc si no estan 
en bon estat o no se’n fa un bon ús. Cal ventilar les 
estances on hi hagi llars de foc o estufes de gas, 
carbó, llenya o d’altres materials combustibles. I 
seguir aquestes recomanacions:
- Reviseu l’estat de les calderes, estufes i altres aparells 
de combustió

- No els feu servir si en encendre’ls fan una olor estranya.

- Si a casa vostra disposeu d’una llar de foc o una estufa 
de llenya, feu-ne revisar   anualment la xemeneia o sortida 
de fum.

- Per prevenir el risc d’intoxicació per monòxid de carboni 
derivat de l’ús d’estufes de llenya o altres combustibles, 
instal·leu un detector de fum i de monòxid de carboni.

- Si utilitzeu estufes elèctriques, desconnecteu els 
aparells els aparells elèctrics que no siguin necessaris.

- No acosteu les estufes a prop de les cortines, els mobles 
o llits i matalassos.

- Eviteu col·locar roba per assecar a prop de les estufes.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
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112
EMERGÈNCIES

Recordeu que,    
De tant en tant, persones no autoritzades 
per la Companyia de gas, vénen al Municipi 
per tal de fer la revisió periòdica a les 
instal·lacions. Tal i com es va explicar a 
la xerrada  del Mossos d’Esquadra i del 
Municipals, que tingué lloc a Sant Domènec,  
s’ha de demanar sempre la identificació 
al personal i comprovar el servei trucant 
a la companyia. S’ha de desconfiar del 
telèfon que faciliti el possible instal·lador. 
Com a norma general, no deixeu entrar a 
persones desconegudes fins a identificar-les 
convenientment.

Tel Municipals: 609 715 108

Tel Mossos d’Esquadra: 088

Emergències: 112
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Cicle Inicial
Tallers d’educació Infantil
Aquest curs, hem implantat en l’etapa d’Educació Infantil 
tallers intercicle, barrejant alumnes de P3, P4 i P5, quatre 
sessions setmanals. D’aquesta manera, hem aconseguit 
realitzar 4 grups diferents de les tres edats. 

Pensem que és una experiència positiva, ja que els grans 
ajuden als petits i aprenen tot junts.

Els tallers són d’experimentació, d’emocions, d’expressió 
corporal i dramatització i de jocs de taula.

Per què són importants?

Els tallers afavoreixen l’aprenentatge interactiu, i la interrelació 
entre els alumnes del mateix cicle. Estimulen l’autonomia, 
tenen en compte la diversitat i desenvolupen les capacitats 
manipulatives i intel·lectuals. 

Un aspecte fonamental és que trenquen la rutina habitual del 
funcionament de l’aula  i s’enfronten a noves situacions, amb 
altres companys i amb altres adults que no són la seva mestra. 

En definitiva, aprenen a relacionar-se, a comunicar-se i a 
desenvolupar habilitats socials. Tot i el fred, va ser un dia 
complet i ens ho vam passar molt bé.

Escola Ramon Muntaner



Cicle Infantil
El carnaval a l’escola
El divendres 13 de febrer vam celebrar el carnaval a l’escola. 
Va ser una festa divertida i especial amb una zona de ball on 
tots els alumnes van poder ballar, i un “fotocool “ on l’alumnat 
es va fer fotos amb el rei Titus, amb la resta de companys de 
classe i de l’escola, i també amb els germans.

De tota manera, el rei Titus ja feia una setmana que ens 
vigilava. Va venir el divendres dia 6 i va visitar totes les 
classes. Ens va donar les consignes per a anar a l’escola d’una 
manera diferent i original tots els dies de la setmana. Així 
doncs, el dilluns vam haver d’anar a l’escola amb un pentinat 
estrafolari; el dimarts amb pijama i sabatilles; el dimecres els 
nens s’havien de disfressar de nenes i les nenes de nens; el 
dijous tothom s’havia de pintar la cara i portar una sabata 
de cada color, i el divendres cadascú havia d’escollir la seva 
disfressa. Vam tenir prínceps i princeses, policies, cowboys, 
pallassos i clowns, dimonis, ninjas i tortugues ninja, super-

herois, pirates, bufons i altres vestimentes estrafolàries. 

El dia abans a la tarda celebràrem el dijous gras i tots els 
cicles van anar als seus respectius parcs apadrinats a berenar. 
Aprofitant la sortida es van realitzar activitats de medi. Els 
alumnes de cicle inicial va fer un repàs visual del parc buscant 
desperfectes (uns ho deixaven anotat i els altres en feien 
un dibuix). Els de cicle mitjà van fer inventari, van valorar 
els aspectes que els agradaven i els que no els agradaven, i 
també enumeraren coses que es podrien millorar. El cicle 
superior va fer una activitat consistent en analitzar l’estat 
del parc, estudiar els diferents tipus de contenidors de la 
zona d’aportació (observant els diferents tipus de residus), 
identificar els elements de la zona de pícnic i gaudir de la zona 
dels jocs.

Des de l’escola volem agrair la col·laboració de l’Eulàlia 
Sànchez, per les fotografies que ens va fer, i d’en Dani Ferrer, 
per la seva sessió de música de ball.

ESCOLA RAMON MUNTANER 47
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Cicle Mitjà
Anem al Circ
El dijous 26 de febrer, els nens i nenes del cicle mitjà 
i superior de l’escola Ramon Muntaner, vàrem anar a 
veure l’espectacle blau del festival internacional de circ de 
Figueres. Aquesta era la quarta edició. 

A les deu del matí va començar l’espectacle. La primera 
actuació va ser la d’una parella russa que es penjava 
d’unes cintes a gran  alçada. Hi van haver moments de 
molta tensió en els que només s’aguantaven amb els peus 
o amb el coll.

També vam veure un grup d’artistes de Corea del Nord, 
que feien malabars amb els peus i amb unes pilotes. Era 
molt emocionant i no van caure cap cop a terra.

Va actuar com a convidat un mag de Figueres, que es 
diu “Raül Black”, fent aparèixer i desaparèixer les seves 
ajudants.

Un pallasso va actuar dues vegades. Era molt graciós i va 
fer participar al públic.

L’actuació d’unes noies d’Ucraïna, que eren molt guapes i 
molt elàstiques, va ser impressionant. S’enfilaven per una 
barra i es doblegaven molt.

La penúltima exhibició era la d’un equilibrista argentí que 
oscil·lava a sobre d’uns cilindres en un gronxador penjat a 
molts metres d’altura. 

Va acabar amb una actuació on hi participaven uns genets 
russos a cavall.

Tot l’espectacle va ser molt divertit i emocionant. A més a 
més aquest any estaven a les primeres files i ho vam veure 
molt bé, sobretot perquè no hi havia columnes.
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Cicle Superior
Bicicletada a l’abocador
El dijous 6 de novembre, els nens i nenes de cicle superior vàrem 
anar a visitar l’abocador comarcal de Pedret i Marzà. Aprofitàrem 
que era un lloc proper a Peralada per anar-hi amb bicicleta.

El primer que vàrem fer, abans de sortir, va ser revisar les 
bicicletes, les motxilles i l’equipament necessari (casc, 
guants...). Un cop enllestit tot, vam sortir de l’escola en 
direcció a l’abocador, tot deixant tres metres de distància, com 
a mínim, entre bicicleta i bicicleta, i amb el cotxe escombra, 
un camió conduït per en Dani, tot darrera.

L’itinerari que vam seguir pel poble va ser el que considerem 
més segur: passàrem  primer pel pavelló i vam baixar després 
pel carrer del CAP fins arribar a la urbanització de la Coromina 
i al Mas de Sant Llàtzer. Un dels objectius de la sortida és 
conèixer alguns masos de Peralada. Més endavant, ja en el 
camí de terra, vàrem creuar el Torrent de la Montserrada i 
trobàrem un pont, on per sota, hi passen les aigües del Canal 
Gros. Vam avançar uns metres i vam passar al costat de Can 
Maset de Vallgornera i a prop de Can Modest de les Torres. 
Quan vam arribar al dipòsit de terres i runes, aprofitàrem  
per fer una petita parada per beure aigua i explicar les 
característiques del lloc on érem. Vàrem seguir pedalant fins 
arribar a la carretera de Llançà. Vam creuar un pont que per 
sota hi passa la carretera i la via del tren. Després del pont, 
vam seguir per un camí asfaltat amb una baixada molt llarga i 
molt divertida. Llàstima que a la tornada la vàrem haver de fer 
de pujada i amb el un vent molt fort en contra! Al cap de pocs 
metres arribàrem a les instal·lacions de l’abocador.

A l’abocador es van fer tres grups (amb una guia per a 
cadascun dels grups) i visitàrem els diferents espais que 
hi ha. Ens van explicar, que els residus passen per diferents 
fases abans d’enterrar-los. Per enterrar els residus es fa un 
forat molt gran anomenat vas d’abocament. Les deixalles 
s’empaqueten en forma de cub (primer han estat aixafades 
i ben lligades amb plàstic en una planta de premsatge) i són 
enterrats als costats del forat seguint un ordre, de baix a dalt. 
Al mig del forat s’observaven vàries capes d’escombraries 
cobertes amb terra, plàstics (protegeixen el subsòl) i tubs, 
que recullen i filtren els líquids contaminants que deixen els 
residus, anomenats lixiviats. 

A més a més, ens van ensenyar com pesaven els residus 
que portaven els camions provinents dels pobles de l’Alt 
Empordà. Hi havia una bàscula, que era com una plataforma 
molt gran, situada a l’entrada de l’abocador. El procediment 
que segueixen per pesar els residus és fer pujar el camió a la 
plataforma i pesar-lo ple. Per saber la quantitat de residus que 
porta cada camió cal restar al pes del camió amb la càrrega 
el que pesa el camió sense residus (la tara). A classe havíem 
analitzat uns dies abans de l’excursió l’evolució de les tones 
de residus de Peralada transportats a l’abocador. 

També vàrem veure com una petita bassa on s’hi acumulaven 
els líquids contaminants de les deixalles. Aquests líquids, els 
transporten a una planta per depurar-los i després poder-los 
utilitzar per regar i netejar.

A l’entrada hi vam veure una deixalleria amb uns contenidors 
enormes que permeten classificar les deixalles segons 
la tipologia dels diferents materials: mobles i fustes, 
electrodomèstics i aparells, pneumàtics, piles, paper i cartró, 
i plàstics.

Una vegada acabada la visita, esmorzàrem. Més tard donàrem 
una volta pel perímetre de l’abocador amb una de les guies i 
vam poder observar els diferents sectors o parts. Finalment 
tornàrem a l’escola en uns trenta minuts.

En conclusió, pensem que és molt important saber la gran 
quantitat de tones de residus que es produeixen a l’Alt Empordà 
i a Peralada. Nosaltres estem segurs que aconseguirem reduir 
les deixalles! Això es pot aconseguir fàcilment si entre tots 
fem l’esforç de reduir, reutilitzar i reciclar més en el futur. Us 
animem a dipositar les deixalles al contenidor corresponent!  
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PERALADA CREIX

ESPAI FISIO PERALADA
C/ Docotor Clos, 16
T.616 565 208 / 627 561 133
www.fisioperalada.com 

Espai Fisio Peralada neix amb la intenció d’oferir un servei complet, dinàmic 
i de plena confiança a la cura i manteniment de la salut d’una manera global 
des de les disciplines sanitàries de la Fisioteràpia i l’Osteopatia, Podologia 
i Homeopatia. 

En un local rústic i molt acollidor, que disposa de dos espais amplis i 
totalment independents per fer els tractaments, una sala polivalent per 
realitzar exercicis i classes dirigides, un servei adaptat i sala d’espera. I 
tot això procurant proporcionar la màxima comoditat i intimitat amb una 
ambientació senzilla i pràctica, sense oblidar l’estètica i el bon gust.

ARTESANIA ESTHER
C/ Sabateria, 7
T.972 67 14 91 / 626 18 22 70 
artesaniaesther@gmail.com

Botiga d’artesania i manualitats, especialitzada en bijuteria (Swarovski), 
pasta polimèrica, vidre decorat, nines de goma eva, fusta i complements 
amb llana i trapillo.

EL CARME, BEURES I TASTETS
C/Plaça del Carme, 7  · Tel. 620 30 82 98

El bar El Carme ofereix, al centre històric de la vila, una nova oferta 
gastronòmica al municipi.

El local s’ha especialitzat en una oferta variada d’esmorzars i berenars, com 
també d’hamburgueses i entrepans, elaborats amb productes de proximitat: 
pa del Forn El Llonguet i embotits i carn de la Carnisseria Can Navarra.

La seva terrassa i acurat interior, conviden a gaudir del tradicional aperitiu 
amb una varietat de tastets i el vermut tradicional. 

FERRAN FESACHI PERRUQUER
C/Doctor Clos, 14 · Tel. 972 53 83 56
Fer d’errades: Es demana disculpes a l’establiment Ferran Fesachi Perruquer,
per l’errada en el número de telèfon, en el Butlletí anterior.
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Damià Mateu Bisa (1864-1935)
Promotor, empresari i col·leccionista

El mes d’abril es clausura l’exposició anual de la Biblioteca del 
Castell de Peralada, enguany dedicada a commemorar els 150 
anys del naixement de Damià Mateu Bisa (1864-1935) – avi de 
l’actual propietària Carmen Mateu -, un dels personatges més 
significatius de la burgesia catalana del primer terç del segle 
XX, i figura clau del destí del Castell de Peralada, ja que ell 
realitza la compra l’any 1923, pel seu fill Miquel.

La mostra monogràfica de la Biblioteca del Castell de Peralada 
ha gaudit de catàleg per recordar aquest personatge pluridis-
ciplinar, el qual ha comptat amb les valuoses aportacions de 
Jordi Nadal catedràtic emèrit d’Història Econòmica, Miguel 
Canal-Elias Brusi, historiador, Jaume Barrachina, historiador 
de l’art i Inés Padrosa. La monografia va ser presentada a la 
Biblioteca peraladenca el 29 de novembre de 2014 i a Llinars 
del Vallès, vila nadiua de l’homenatjat, el 12 de febrer de 2015.

Damià Mateu empresari
L’homenatjat, que va sobresortir com a un dels empresaris més 
rellevants de la seva època, va iniciar el recorregut amb “Hijo de 
Miguel Mateu”, empresa familiar dedicada al negoci del ferro, 
de la qual va haver de fer-se’n càrrec a l’edat de vint-i-quatre 
anys degut a la inesperada mort del seu germà Miquel. Va ser 
una de les més importants d’Espanya del ram del metall, amb 
dues seus principals a Barcelona i a València. Tant fou així que li 
va garantir una liquidesa econòmica que li va permetre projec-
tar les seves idees en la creació de noves empreses. 

Una de les construccions emblemàtiques realitzada per la casa 
Mateu foren les torres del telefèric, la de sant Sebastià i la de 
Jaume I, que comunicarien el Port de Barcelona amb Montjuïch.

La Hispano Suiza
De totes maneres, l’empresa que donarà més renom i prestigi 
a la indústria catalana i espanyola, serà la que inicia l’any 1904, 
juntament amb l’empresari Francesc Seix i l’enginyer suís Marc 
Birkigt, la Hispano Suiza, primer amb tallers al carrer de Flo-
ridablanca de Barcelona i, posteriorment, amplien les depen-
dències a La Sagrera (1911). Amb els anys, la Hispano es va ex-
pandir a Levallois (França), posteriorment a Bois de Colombes 
(Paris), i a Guadalajara. 

La Hispano va ser líder en tecnologia automobilística i aeronàu-
tica durant més d’un quart de segle (entre les dues guerres 
mundials), i va esdevenir un dels elements decisius de la su-
premacia aèria aliada de la I Guerra Mundial.

Inés Padrosa Gorgot · Lda. en Història de l’art i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació

La família Suqué-Mateu el dia de la presentació del catáleg
amb dos dels autors del llibre (2014.XI.29)

Presentació a Llinars del Vallès (2015.02.12). L’alcalde Martí Pujol,
Inés Padrosa en representació dels auttors, Josep Aixandri, tinent d’alcalde

i Albert Gómez, arxiver municipal (© JL Torres)

Els fills de Damiá Mateu (Arxiu Palau de Peralada-Fot. E.Puig)
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FHASA
A la dècada dels anys 30, la visió empresarial de 
Damià Mateu traspassa fronteres i és a Andorra on 
juntament amb el seu fill Miquel i altres socis creen 
F.H.A.S.A. (Forces Hidroelèctriques d’Andorra S.A.), 
la qual representa un gran revulsiu social i econò-
mic pel Principat, amb l’arribada d’una impressio-
nant onada de treballadors forans i la millora de les 
comunicacions amb la construcció de les primeres 
carreteres asfaltades, com a contraprestació a la 
concessió hidroelèctrica.

Damià Mateu, la família
i els seus espais vitals
En contraposició a la vessant empresarial, l’especta-
dor es podrà apropar a l’aspecte humà i a l’ambient 
familiar. L’homenatjat era pare de família nombrosa 
(cinc filles i un noi), a qui dedicava el temps lliu-
re i les vacances que es traduïen en excursions pel 
Montseny i viatges arreu d’Espanya i Europa. 

Damià Mateu mai va conduir, de manera que els 
seus desplaçaments si eren per ciutat els solia fer 
en tramvia; si eren viatges llargs en tren o vaixell i, 
amb els anys, els viatges familiars per Europa els 
realitzava amb un Hispano i chauffeur.  

En apropar-nos als seus espais vitals, de seguida 
ens adonarem que tenien un punt en comú: el mo-
dernisme, moviment pel qual Mateu tenia una es-
pecial predilecció. Així, la casa pairal de Llinars del 
Vallés, d’on ell n’era originari, disposava de la torre 
modernista La Miranda i el Mas Rifer, lloc d’estiueig 
familiar al Montseny, presentava la façana en estil 
neogòtic i en un edifici proper una torre modernista 
amb cúpula de trencadís; ambdues construccions 
dissenyades per Francesc d’Assís Berenguer (1866-
1914). Era modernista, també, la residència barcelo-
nina de la Diagonal, la Casa Comalat, un esplèndid 
edifici obra de l’arquitecte Salvador Valeri Pupurull 
(1873-1954).

La torre del telefèric, Jaume I, construïda per l’empresa Mateu 
Construcciones Metálicas, en l’actualitat (Inés Padrosa)

Damiá Mateu acompanya Alfons XIII a Montserrat.
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Damià Mateu, col·leccionista
Sens dubte, aquesta afició ha estat una de les menys conegu-
des del personatge, probablement eclipsada per la del seu fill 
Miquel. De fet, no és fins després de la compra del Castell de 
Peralada (1923) quan Damià Mateu, influït pels seus coetanis, 
especialment pel seu amic Francesc Cambó, s’apassiona per 
l’art i n’esdevé un vertader mecenes fins a convertir-se en un 
dels grans col·leccionistes particulars del segle XX a Catalunya.

Les seves adquisicions foren valuoses i variades. Per una part, 
va posar especial èmfasi en l’adquisició de peces d’art xinès 
fins el punt de deixar-les en dipòsit per a la creació del Museu 
d’Art Xinès de Pedralbes, - projecte que no va prosperar degut 
a l’esclat de la Guerra Civil -, per altra part, foren reiterades les 
compres de camafeus, quadres i tapissos, a diferents antiqua-
ris coetanis com Apolinar Sánchez, Miguel Borondo o Gustavo 
Moreno de Madrid o Josep Porta a Barcelona i Paris, a B. Ge-
ladakis, a Paris, o Constantino Lluch qui operava a Móstoles. 

Però hi ha altres aspectes molt importants de Damià Mateu a 
tenir en compte, com les seves relacions polítiques, l’empara 
que facilità al reconegut rotatiu “Diario de Barcelona”, i la seva 
amistat amb el Rei Alfons XIII, de les que es deixa constància 
a l’exposició.

El visitant haurà tingut l’oportunitat de veure el quadre de Ra-
mon Casas titolat ”La dama del visó”, que presideix l’entrada 
de l’exposició i que va ser encarregat a l’artista per il·lustrar les 
futures accions d’Hispano Suiza. Així haurà tingut el privilegi 
de poder gaudir de la visió de la creu visigòtica del s. VII del 
tresor de Torredonjimeno (Jaén); d’una selecció de glíptica 
mesopotàmica, grega i neoclàssica; d’unes extraordinàries pe-
ces d’art xinès de les dinasties Ming i Tsai-Tsing, i  escultures 
hispanoflamenques de la col·lecció adquirida a  Manuel Pidal, 
marquès de Valderrey.

Damiá Mateu col·leccionista (Inés Padrosa)

El quadre de Ramon Casas en el centre i, a cada  costat, les accions de la Hispano.
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Per a més informació podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres al correu electrònic:   

ceperalada@gmail.com  

CENTRE EXCURSIONISTA PERALADA

El Centre Excursionista de Peralada ha arrencat amb força la 
seva aventura, després de la seva presentació davant el poble 
el passat 25 d’octubre de 2014, amb una castanyada popular. 

El temps no ha acompanyat al CEP en l’organització de les se-
ves primeres excursions, ja que han hagut de ser posposades 
degut a les fortes pluges i fortes tramuntanades però, quan el 
temps ha millorat, hem aconseguit fer-les amb gran èxit! 

Vàrem inaugurar la temporada amb l’excursió al Castell de 
Montgrí, que va haver de ser posposada al dia 6 de desembre 
però, tot i caure en dies de festa, va ser molt ben rebuda pels 
socis i, tots junts, vàrem pujar al magnífic Castell , podent així 
admirar les meravelloses vistes de la plana empordanesa.  

Al dia següent, varem organitzar una matinal al poble per tal 
de que els nens i nenes trobessin el Tió  per portar-lo a Sant 
Domènec, una excursió plena d’il·lusió i màgia, tant per petits 
com per grans.

El 2015 l’hem començat amb força, organitzant un Camí de 
Ronda de l’Escala a Montgó, que va haver de ser aplaçada de-
gut a la forta tramuntana i el risc que això suposava, però els 
socis estaven tant entusiasmats amb la idea de gaudir de la 
naturalesa que, entre tots, es va decidir sortir igualment el dia 
25 de gener i anar a fer una matinal al voltant de l’Estany de 
Banyoles, una matinal ben moguda pel vent, tot s’ha de dir! 

Així que, finalment, el dia 1 de febrer vàrem poder fer el Camí 
de Ronda i, tot i que el vent no havia amainat del tot, va ser 
possible fer l’excursió sense incidents i, tots junts, gaudir 
d’unes vistes increïbles. 

Les últimes excursions que hem programat des del Centre Ex-
cursionista, han estat dues sortides a la neu; la primera amb 
raquetes el passat dia 15 de febrer. Per aquesta ocasió es van 
organitzar dues rutes, una per a famílies amb nens petits i una 
segona fins al Pic de la Dona per als més atrevits i valents!. I, a 
mitjans de març, vàrem passar una jornada esportiva esquiant 
a Font Romeu.

El Centre Excursionista de Peralada proposa tot tipus d’excur-
sions, tant per a famílies amb nens com per a persones més 
experimentades. 



CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC
DE PERALADA
El passat 3 de gener es va realitzar a Girona la Gala de Campions 
de patinatge artístic, on va participar en KEVIN BORDAS LI, pa-
tinador del CPA Peralada. En el sopar que es va celebrar després 
de la gala, al restaurant el Cabrit , es van lliurar les Medalles 
d’Artístic aconseguides pels nostres patinadors/res, on en Kevin 
va rebre el reconeixement per la medalla d’Or en Combinada, i 
Bronze en lliure, que va aconseguir en el Campionat d’Europa 
Sènior. La mateixa nit la federació catalana de patinatge artís-
tic de la territorial de Girona va atorgar al CLUB DE PATINATGE 
ARTÍSTIC PERALADA (CPA PERALADA) el 2on lloc com a club 
amb més participacions a competicions.

També el passat 15 de novembre a Alcovar (Tarragona), en el 
campionat de Catalunya de Iniciacions, els patinadors del Cpa 
Peralada, Magí Sanchez Salas i Elena Caballero Planells van ser 
proclamats campions de Catalunya en la categoria de parelles d’ 
artístic en iniciació C.

Cal destacar en la trajectòria d’en Kevin Bordas com a patinador 
del CPA PERALADA la seva participació el 25/26 de Juliol del 
passat any 2014 en el Campionat d’Espanya que es va celebrar a 
Coslada –Madrid, obtenint el primer lloc en figures obligatòries, i 
un 4t lloc en la modalitat de lliure, el ja esmentat 1er lloc en com-
binada i 3er en lliure en l’Europeu, i un reconeixement  a Madrid 
per el “Consejo Superior de Deportes”, el passat 13 de gener. 
Cal mencionar que aquest any en Kevin no ha pogut participar 
al campionat del Món per una lesió, però actualment ja es troba 
entrenant dur i a ple rendiment per al campionat d’aquest any.

Recentment, la Julia Cullell Homs, la patinadora del club pe-
raladenc, ha aprovat el nivell de certificat, motiu pel qual ja va 
debutar el passat 7de desembre, i  està entrenant per les pro-
peres competicions en les que participarà representant al CPA 
Peralada.

El passat cap de setmana,  21 i 22 de Març, el club celebrà el seu 
II Trofeu Ciutat Comtal de Peralada, on diversos clubs de Cata-
lunya hi participaren. El nostre club també ha estat convidat en 
diferents Trofeus que es realitzen a Catalunya i on es participarà 
amb alguna representació de diferents nivells. Aquest any el car-
tell del trofeu l’encapçala la Sussi Caselles Genís, actual pubilla 
de Peralada i patinadora del club.

El proper 18 Abril, a partir de les 08’30h, el CPA Peralada  par-
ticiparà en la Fase Comarcal d’aquest 2015 que es celebrarà al 
pavelló Municipal de Llers.

El club, actualment, es troba preparant i organitzant el proper 
festival d’estiu que tindrà lloc a finals de Juny.
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Per a més informació, podeu posar-vos en contacte 
directament amb el Club, a través del correu electrònic:    

cpaperalada@gmail.com   



CLUB DE BÀSQUET
L’ALBERA-PERALADA

En aquests moments el C.B. Albera-Peralada està format 
per un equip de nens i nenes, d’edats entre els 5 i els 11 anys. 
Tenim una escoleta  amb una vintena de petits i petites que 
gaudeixen i aprenen el bàsquet a través de jocs, i un equip de 
categoria Mini femení, el qual està actualment en competició.

Com a coordinador esportiu hi ha en Jordi Comerma, que 
compagina la coordinació del club amb els entrenaments 
de l’escoleta, juntament amb en Marc Clos i l’Eva Valero. En 
Xavier Punset i l’Eva són  els entrenadors de l’equip Mini, als 
quals felicitem per haver aconseguit, el passat dissabte 28 de 
febrer, la primera victòria de la història del club, davant el C.B. 
Sant Feliu.

Des de la Junta, animem a tothom qui vulgui, a venir a veure 
algun partit de l’equip Mini femení per tal d’animar-les.  Ju-
guen els dissabtes al matí, cada quinze dies, al pavelló muni-
cipal, a les 12:30. Partit rere partit estan mostrant una millora 
que ens omple d’orgull a tots. 

A partir de març comença la temporada de trobades per 
l’escola de bàsquet. Seran matins de diumenge on els nens i 
nenes gaudiran de l’esport que més els agrada, així com d’al-
tres activitats entretingudes. El C.B. Albera-Peralada també 
n’organitzarà una. Aquesta es realitzarà el dia 17 de maig al 
nostre pavelló. Es preveu que vinguin a jugar les escoles dels 
principals clubs de la comarca. Us convidem a venir i  gaudir 
de la il·lusió de la mainada del nostre poble. També hi haurà 
inflables pels nens i nenes, així com algun taller de pintura.

Durant els primers mesos de la temporada hem organitzat 4 
partits amistosos, contra el Bàsquet Vilafant i Les Escolàpies. 
Ambdós clubs ja han visitat les nostres instal·lacions i nosal-
tres les seves. D’aquesta manera han gaudit del que més els 
agrada, jugar partits.

PRESENTACIÓ EQUIPS C.B.ALBERA-PERALADA

El dissabte dia 20 de desembre va tenir lloc al pavelló munici-
pal la presentació dels equips del club.

La jornada festiva va començar amb una sèrie de partits entre 
diversos grups del nivell d’escoleta  per, posteriorment, seguir 
amb la presentació de tots els jugadors i jugadores del club.

Després dels parlaments del president de l’entitat, de l’alcalde 
i del coordinador esportiu del club, així com de les capitanes 
dels dos equips, va començar el partit de competició terri-
torial gironina de la categoria mini, que va enfrontar l’Albera 
- Peralada amb el club bàsquet Verges.

Abans de l’inici del partit va tenir lloc un dels moments sor-
presa i més emotius de la jornada: la presentació de la mas-
cota del club, LA CIGONYA, animal emblemàtic en aquests 
últims temps a la zona de l’Albera i, molt en concret, en el 
nostre poble que, a més, té els mateixos colors del club, el 
blanc, el negre i el taronja.

La jornada es va concloure amb un dinar de germanor entre 
tots els jugadors, jugadores, pares i mares, que formen el club.

Junta del Club de Bàsquet Albera-Peralada
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Per a qualsevol informació us podem posar en contacte
amb nosaltres a través del correu electrònic 

basquetperalada@gmail.com,
o bé a través dels telèfons 607 188 310 – 619 023 015

CLUB D’ESCACS PERALADA  

Els dies 25 i 26 d’Octubre es va disputar el Campionat de 
Catalunya d’escacs d’edats per equips.

Un total de 281 jugadors/es representant 67 equips d’arreu de 
Catalunya van disputar aquest torneig.

L’equip del Club d’escacs Peralada A, format per David Ace-
vedo, Lluc Ferrer i Andrey Koshelev van assolir el Sots-cam-
pionat de Catalunya, en categoria S8. 

David Acevedo en va resultar el campió absolut de la cate-
goria en ser el millor 1er tauler, guanyant totes les partides. 
Andrey Koshelev va ser el 3er millor tauler.

En la seva primera participació en aquest torneig, el “novell” 
club d’escacs Peralada va presentar 4 equips en les categories 

S8, S10 i S12 amb un total de 15 “guerrers/es” que van llui-
tar de valent totes les partides i van representar, de manera 
exemplar, el municipi de Peralada.

Els dissabtes 24,31 de Gener, 7 i 14 de Febrer s’ha disputat el 
campionat de Girona individual per edats.

Les dues primeres rondes es van jugar a Peralada, al pavelló 
la 1ª i al cafè del centre la 2ª. Han disputat el torneig un total 
de 177 jugadors (record històric) de les categories S8 a S16. 
Peralada va estar representat per 22 jugadors i jugadores.

En categoria S8 Estel i Laia Ansón, Oriol Caldas, Jan Cornejo 
i Pau Suñer. Els més petits s’estrenaven en competició oficial, 
s’ho van passar molt bé. La Laia Ansón va acabar 7a. tot i ha-
ver de jugar la darrera ronda amb Joan Moles, que va resultar 
campió de Girona.



Podeu assistir a les classes dels dissabtes al matí per 
un preu mòdic, també de dilluns a divendres a la tarda. 

Contacteu mitjançant el telèfon 636 000 999

Per a més informació,
podeu contactar amb el Club

al telèfon: 972 53 84 95 
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CLUB DE FUTBOL PERALADA  

Enguany el Club de Futbol Peralada, organitza els 
dies 3, 4 i 5 d’Abril la 11ª edició del Torneig Vila de 
Peralada de futbol aleví, un referent ja a les nostres 
contrades i que dada any presenta un cartell de luxe i 
que en la present edició serà la del FC.Barcelona, Real 
Madrid CF, Vila-Reial CF, Sporting de Gijón, Avilés, 
Inter de Mèxic, Llança i CF. Peralada, en format futbol 
11 com ja es tradició en aquest torneig.

Des d’aquest butlletí us animem a fer vostra també 
aquesta festa del Torneig Vila de Peralada que om-
plirà de gent la nostra vila amb persones d’altres 
punts de l’Estat i que estem segurs que marxaran 
amb un gran record de la seva estància a Peralada.

Per últim, fer esment un cop més a la gran campanya 
que va fer la darrera temporada el primer equip del 
C.F. Peralada, assolint el campionat de Catalunya de 
Primera Catalana i l’ascens a la tercera divisió nacio-
nal, competint aquesta temporada amb els altres dos 
clubs que estan a la mateixa categoria  de la província 
de Girona, que son Palamós i el Figueres.

Junta del Club de Futbol Peralada.

En categoria S10 onze dels 62 jugadors foren del Peralada: David 
Acevedo va ser el sots-campió de Girona. 2 jugadors més, Martí 
Insa i Martí Villén van quedar entre els 10 primers, Carlos Sanz, 
Josep Martí, Guillem Rico, Lluc Ferrer, Alger Bouau, Biel Subirós, 
Judit Ansón i Marc Vertut van completar l’elenc de jugadors.

A S12 el Peralada va situar 3 jugadors entre els 10 primers, Biel 
Ferrer 6è, Aniol Cortada 7è i Roger Soteras 9è. Nel Àlvarez i Pau 
Villén van fer 4 punts, a mig punt va quedar Eudald Caldas. Els 
nostres S12 estant agafant embranzida per a grans fites en els per 
equips que disputarem properament.

El Peralada participa, per primera vegada a la lliga de 3ª divisió, 
on actualment anem segons. L’equip titular està format per Enric 
Serra, Ferran Capallera, David Acevedo, Martí Villén i Aleix Güell.

Tenim com a objectiu la popularització dels escacs entre els in-
fants, com a eina “lúdica-pedagògica-esportiva” i estem en el 
camí de formar una gran “pedrera”, mitjançant la sabiduria que 
imparteix el Mestre Internacional M.I. René Alonso.

Xavier Capallera Gibert
President del Club d’Escacs Peralada.

ESPORTS
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MUNTANER 750 
TRET DE SORTIDA DE L’ANY MUNTANER

Per tal de donar a conèixer les actuacions que s’han prepa-
rat per commemorar els 750 anys del naixement de Ramon 
Muntaner (Peralada, 1265 – Eivissa, 1336) es va fer una roda 
de premsa de presentació als mitjans de comunicació el 16 
de febrer. Aquesta presentació va tenir lloc al Centre Cultural 
Sant Domènec i va anar a càrrec del Sr. Pere Torrent, Alcalde 
de Peralada, el Sr. Eudald Casadessús, Delegat Territorial del 
Govern a Girona, el Sr. Xavier Soy, Vicepresident de la Dipu-
tació de Girona i Meritxell Garrido, coordinadora de la com-
memoració.

L’acte institucional d’obertura de l’Any Muntaner va tenir lloc 
el passat 23 de febrer al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de 
Barcelona. Hi van assistir nombroses autoritats i especialistes 
en la figura de Muntaner, que participaran al llarg de l’any en 
els diferents actes programats. Aquesta sessió d’obertura va 
consistir en una conferència del Doctor Josep Antoni Aguilar, 
de la Universitat Catòlica de València, que va estar acom-
panyat per Pere Torrent, Alcalde de Peralada, Jaume Ciurana, 
Tinent Alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innova-
ció de l’Ajuntament de Barcelona, i el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila. Com a cloenda es va poder escoltar 
un petit recital, a càrrec de Toni Xuclà i Judit Nedderman, de 
l’espectacle que estan preparant pel proper 31 de juliol a Pe-
ralada, que formarà part del Cicle de Concerts del Claustre de 
Sant Domènec.

D’aquesta manera es va donar el tret de sortida a les més de 
quaranta actuacions que s’han preparat des de l’Ajuntament 
de Peralada en col·laboració amb més de vint institucions per 
tal de commemorar aquesta efemèride.

El proper 28 de març a les 11 del matí tindrà lloc la primera 
actuació a la nostra vila. Consistirà en la presentació de tots 
els actes programats per tal que els peraladencs i les perala-
denques puguin conèixer de primera mà el que s’ha preparat. 

Aquesta presentació obrirà el Cicle de Conferències dedi-
cades a Muntaner, i tindrà com a ponent l’Historiador Josep 
Maria Gironella, que explicarà com es vivia a Peralada en 
l’època de Muntaner: “Viure en una vila catalana baixmedie-
val. Peralada (1285-1348)”. A través d’aquest historiador es 
podrà ubicar la casa de Muntaner al capdamunt de la plaça, 
tal i com ell mateix explica a la Crònica, a més de moltes al-
tres aportacions històriques i curiositats de l’època.

Aquesta serà la primera de moltes activitats que tindran lloc 
a Peralada, com la Ruta Literària Ramon Muntaner, les acti-
vitats escolars dedicades als més petits i  el concert de Toni 
Xuclà i Judit Nedderman, que consistirà en un espectacle de 
cançons i textos basats en els fets, les terres i llocs de les crò-
niques, els poetes del seu temps i la influència del seu llegat, 
entre d’altres.

Us convidem a tots i a totes a assistir a la primera conferèn-
cia i a la presentació de les activitats el proper 28 de març 
i, sobretot, a participar en les diferents actuacions que ens 
permetran acostar-nos a la figura de Muntaner i conèixer a 
través del peraladenc més il·lustre la història de la nostra vila.

Us adjuntem les actuacions que tenim programades a Perala-
da, però podeu ampliar la informació i conèixer més activitats 
que es faran a d’altres indrets de Catalunya i dels territoris de 
parla catalana, a la pàgina web: www.visitperalada.cat
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2015 | Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Activitats escolars adreçades als alumnes de primària amb l’objectiu de 
donar a conèixer la figura de Ramon Muntaner, partint del context his-
tòric de l’època. Ruta pel casc antic i taller al finalitzar.
Difusió de les activitats als centres de primària.
Organitza Ajuntament de Peralada 

28.03 | 11.00 h | Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Conferència: Viure en una vila catalana baixmedieval. Peralada (1285-
1348)
Ponent: Josep Maria Gironella
Organitza Ajuntament de Peralada

11.04 fins a primavera 2016 | Peralada | Museu del Castell
Exposició dedicada a Ramon Muntaner
Organitza Museu del Castell de Peralada

11.04.2015 fins a 04.2016 | Peralada | Restaurant del Castell
Menú Ramon Muntaner (amb reserva prèvia i segons horaris de temporada)
Organitza Castell de Peralada

11.04 | 11.00 h | Peralada | Biblioteca del Castell
Conferència: Què us diré? Ramon Muntaner narrador: els models i el públic
Ponent: Lola Badia
Organitza Biblioteca Castell de Peralada

09.05 | 11.00 h | Peralada | Biblioteca del Castell
Conferència:  La creuada de 1285. La invasió de l’Empordà i els fets de 
Peralada a la crònica de Ramon Muntaner.
Ponent: Robert Vinàs
Organitza Biblioteca Castell de Peralada

06.06 | 11.00 h | Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Conferència:  La projecció exterior de Catalunya a l’edat mitjana, el paper 
dels consolats d’ultramar
Ponent: Toni Riera
Organitza Ajuntament de Peralada

10/11/12.06 | Peralada i Girona | Centre de Turisme Cultural Sant Do-
mènec i Universitat de Girona
Jornades científiques internacionals sobre la figura de Ramon Muntaner,  
amb ponències de diferents experts sobre literatura i història medieval

11.06 | Concert de música medieval: En un miralh, cançons de Bernat 
de Ventadorn.

12.06 | Conferència de clausura sobre gastronomia medieval a càrrec 
de Paul Freedman, de la Universitat de Yale, i posterior àpat ofert per 
la Cuina dels Vents.
Organitza Ajuntament de Peralada, Universitat de Girona, Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes, Ajuntament de Girona i Patronat de Turisme 
Costa Brava Pirineu de Girona.

14.06 | Peralada i Monestir de Sant Quirze de Colera
Bicicletada i caminada fins al Monestir de Sant Quirze de Colera i el Coll 
de la Maçana en record de la ruta que va fer  l’exèrcit francès per arribar a 
Peralada el 1285, que Ramon Muntaner relata en la seva Crònica.
Organitza Ajuntament de Peralada, Patronat de Sant Quirze de Colera i 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Juliol | agost | Peralada
Visites guiades pel casc antic medieval de Peralada
Organitza Ajuntament de Peralada

07.07 | Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Jornada Curs d’Estiu “El Patrimoni Literari, un recurs educatiu”
Organitza Espais Escrits, Xarxa del patrimoni literari català

31.07 | Peralada | Claustre Romànic Sant Domènec
Cicle de Concerts Claustre de Sant Domènec de Peralada.
A propòsit de Muntaner. Espectacle de cançons i textos basat en els fets, 
les terres i llocs de les cròniques, els poetes del seu temps i la influència 
del seu llegat. Textos de Ramon Muntaner, Giraut de Bornelh, Ramon 
Llull, Ramon Vidal de Besalú, Ausiàs March, Rois de Corella. Cançons 
de Catalunya, València, Eivissa, Mallorca, Sicília i Sardenya. Cant: Judit 
Neddermannn. Guitarres i direcció: Toni Xuclà. Organitza Ajuntament de 
Peralada

14/15/16.08 | Peralada | Fira Medieval Na Mercadera
Presentació i bateig del nou gegant Ramon Muntaner.
Organitza Ajuntament de Peralada

18.07 | Ruta multimèdia
“Buscant Ramon Muntaner”. Presentació de la ruta multimèdia per a 
dispositius mòbils.
Organitza Ajuntament de Peralada

07.11 | Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
IX edició de l’Espai Despuig a Peralada. Taula rodona sobre temes locals, 
vinculada a Ramon Muntaner aquest any.
Organitza l’Institut d’Estudis Empordanesos amb el suport de l’Ajunta-
ment de Peralada. 

19.12 | 20.30 h | Peralada | Església de Sant Martí
Concert de l’Escolania de Montserrat a Peralada
Organitza Ajuntament de Peralada 

Actes pendents de confirmació de data
Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Presentació de la monografia Peralada, realitzada per la historiadora Inés 
Padrosa Gorgot, editada per la Diputació de Girona
Dels 43 capítols de l’obra, un està dedicat a  Ramon Muntaner. Fa re-
ferència a les vivències de Muntaner al costat de personatges històrics 
de relleu i a la importància de la Crònica com a testimoni dels fets de 
l’època.
Organitza Diputació de Girona i Ajuntament de Peralada

Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Presentació de la Ruta Literària
Calendari: abril – setembre, amb reserva prèvia per a grups concertats.
Organitza Ajuntament de Peralada i Càtedra Maria Àngels Anglada 

Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Presentació, edició i estudi de la Crònica a càrrec del professor Josep 
Antoni Aguilar.
Organitza Ajuntament de Peralada i Institut d’Estudis Catalans

Peralada | Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Conferència: Muntaner, constructor de personatges
Ponent: Josep Antoni Aguilar
Organitza Ajuntament de Peralada
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INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA
CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

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

Sanajement (inundacions i desembussos)
Hores d’oficina: 972 450 887
Urgències: 902 136 013

Servei de recollida d’escombraries (Sersall 95, SL)
972 158 742

Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

Abocadors de terres i runes
618 827 841

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
Jutjats de Pau: 972 538 617

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

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

Hospital de Figueres
Hospital: 972 501 400
Urgències: 972 677 452
Consultes externes: 972 677 474

Servei d’Ambulàncies: 061

Punt d’Atenció Continuada Figueres: 972 512 400

Emergències:
Mossos d’Esquadra: 088

Vigilants Municipals
609 715 108 - 972 538 114

Centre d’Emergències de Catalunya: 012

Bombers: 085

SERVEIS
Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

Des de l’Àrea de Benestar Social recordem que l’Ajuntament 
de Peralada té a disposició, de tothom que ho desitgi, una 
assistent social i un educador social els dies següents:

- cada tercer divendres de mes a la Casa de la Vila
- cada dijous al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(Carrer Nou, 48 de Figueres)

Les visites s’atendran prèvia cita concertada
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
o al telèfon 972 677 050
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ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

Àrea d’Ordenació del Territori, Esports,
Comunicació i Règim intern

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

669 811 477 · alcaldia@peralada.cat

ANNA MA. POCH PUJOL 2a TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Turisme i Benestar Social

hores convingudes

699 568 772 · benestarsocial@peralada.cat

JOAN CROS FERRARÓ

Regidor d’Agricultura i Sanitat

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.cat

SERVEIS ADMINISTRATIUS

De dilluns a divendres, de 8 a 15h
972 538 006 · ajuntament@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

De dilluns a divendres, de 8 a 23h
Dissabte, de 10 a 14h i de 15 a 19h

681 180 206 · esports@peralada.cat

A fi de poder atendre-us millor,
per parlar amb els diferents serveis

i càrrecs públics podeu demanar cita prèvia
a la casa de la vila

972 538 006

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Anna Ortega Ferrer

De dilluns a divendres, de 11 a 13h
972 538 006 · secretaria@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006 · arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006 · aparellador@peralada.cat

CENTRE DE TURISME CULTURAL
SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h

Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840 · cultura@peralada.cat
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat

JOAN ITXART ROMAGOSA 1r TINENT D’ALCALDE 

Àrea de Governació, Serveis, Medi Ambient
i Promoció Econòmica.

hores convingudes

699 568 764 · governació@peralada.cat

F. XAVIER PÉREZ ÁLVAREZ 3r TINENT D’ALCALDE 

Àrea d’Hisenda, Ensanyament i Patrimoni

hores convingudes

626 060 574 · hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS 

Regidora de Joventut
i Regidoria de Vilanoca de la Muga

hores convingudes

699 568 756 · vilanova@peralada.cat

ATENCIÓ AL PÚBLIC
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Peralada
Maria Esther Manzano Jubiña  ·  26/10/2014
Albert Casanovas Agulló  ·  25/12/2014
Martí Mont Castelló  ·  26/12/2014
Gregori Bech Bech  ·  2/01/2015     
Maria Serra Amat  ·  9/01/2015
Ricardo Albreda Corominas  ·  1/02/2015

EN MARTI ALGANS VIST AMB
ELS ULLS DE LA SEVA FILLA

Aquest any 2015 es celebra a la 
nostra vila el 750è aniversari del 
naixement de Ramon Muntaner,
fill il·lustre de Peralada i conegut

per les seves Cròniques.
 També aquest any hauria estat

el teu centenari. Vas ser una persona 
bondadosa i de pau, pare, i és per 
això que et vull homenatjar com 

s’homenatja als grans personatges 
de l’àmbit cultural i social.

M’hauria agradat molt poder  
celebrar-ho amb tu, però el record 
dels bons moments viscuts al teu 

costat fan que em conformi
de tenir-te present, sempre,

en el meu pensament.

Núria  Algans Argelés

LLUC PLANAS MARTÍNEZ
16/10/2014  ·  Peralada

ALBA ANEIROS POCH 
16/01/2015  ·  Peralada

LAIA PLANAS CERDÀ 
13/11/2014  ·  Peralada

PAU LLORELLA CLOS 
9/02/2015  ·  Peralada

CLARA MILLAN GARRIGA 
27/11/2014  ·  Peralada

JANA LÓPEZ PLA  
19/11/2014  ·  Vilanova de la Muga

MARC SALA BORRELL  
5/01/2015  ·  Peralada

EMMA SITJÀ VERT    
13/10/2014  ·  Peralada

ANNA SAVINKOVA   
8/12/2014  ·  Peralada

ÀNGELA MALAK
ANGLADA FAKHR 
19/01/2015  ·  Peralada

Joaquim Llinás Alsina
i Llúcia Escapa Portell 
11/01/2015 · Vilanova de la Muga

José Marco Torres
i Carmen Massey Ruiz 
11/01/2015 · Vilanova de la Muga

Joan Perarnau García
i Vinyet Aznar López 
23/01/2015  ·  Peralada

Gregori Aznar Vera  ·  17/02/2015
Josep Clos Bech  ·  22/02/2015

Vilanova de la Muga
Jaume Reig Alabau  ·  18/10/2014

Antonio Trujillo García
i María Ángela Cabañó Pla
24/12/2014  ·  Peralada



Divendres, 10 d’abril

20.00h · Inauguració de l’exposició “Ipnosi”, d’Adrià Ciurana
En el Centre Cultural Sant Domènec

Dissabte, 11 d’abril

10.00h · Bicicletada popular (Ruta circular de 9km) · Concentració a Sant Sebastià
Cal portar casc, esmorzar i aigua

11.00h · Conferència “Què us diré? Ramon Muntaner narrador: els models i el públic”
A càrrec de Lola Badia, catedràtica de la Universitat de Barcelona. A la Biblioteca del Museu del Castell.                               
Durant l’acte es podrà visitar una exposició dedicada a Ramon Muntaner. Accessible fins la Primavera del 2016, en horari de visites.  

16.30h · Espectacle familiar “Pirates de Circ”, a càrrec de la companyia Tot Circ · A la Plaça Gran 
 Tot seguit, berenar per a la mainada

                 
Durant tot el dia: Atraccions i Parc Multiaventura · En el pati de l’Espai Jove

 (quads, karts, toro mecànic, llits elàstics, inflables, etc.)

Diumenge, 12 d’abril

9.30h · Plantada de Gegants i Capgrossos a l’Avinguda de la Principal de Peralada
Amb les Colles Geganteres de l’Estartit, Figueres, Girona, Montesquiu, Roses i Peralada

A partir de les 10.00h · Tómbola a benefici de la Fundació Oncolliga · A l’Avinguda de la Principal de Peralada

11.00h · Ofici Solemne cantat per la Coral de Peralada · En l’Església Parroquial de Sant Martí

11.30h · 2a Trobada de Gegants i Capgrossos
Passeig de la Principal de Peralada, Carrer Sant Joan, Carrer i Plaça del Carme, Plaça Peixateria,

Plaça de l’Església, Plaça Ramon Muntaner, Plaça Barceloneta i Plaça Gran

12.00h · Ball de Gegants · A la Plaça Gran
             

12.45h · Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Maravella · En el Centre Social

17.00h · Audició de Sardanes interpretada per l’Orquestra Maravella · En la Plaça Gran  
         

19.30h · Ball de fi de Festa Major amenitzat per l’Orquestra Maravella · En el Centre Social

Durant tot el dia: Atraccions i Parc Multiaventura · En el pati de l’Espai Jove
 (quads, karts, toro mecànic, llits elàstics, inflables, etc.)

* En cas de mal temps l’espectacle de Circ i les Sardanes es farien en el Centre Social, 
i els actes de la 2a Trobada de Gegants i Capgrossos  es traslladarien al Pavelló Municipal d’Esports.

FESTA MAJOR DE PASQÜETES  
10,11 i 12 d’abril de 2015
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