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Apreciats veïns i veïnes, 

Volia començar aquesta editorial amb unes paraules dirigides a un peraladenc il·lus-
tre en Pere Costa Johera. En Pere farà 100 anys el proper 6 de novembre i a tots ens 
fa molta il·lusió poder-lo felicitar i compartir-ho amb ell. En Pere és molt apreciat 
per tot el poble, persona entranyable i gran coneixedor de la nostra història. Aprofito 
aquesta tribuna per desitjar-li moltes felicitats !!!

Voldria dedicar unes paraules a totes les entitats del poble i als col·laboradors que 
ajuden en les diverses activitats, als quals ja des d’ara els agraeixo la seva dedicació. 

Venim d’una pandèmia que ens ha deixat més de dos anys sense les activitats habituals 
o en format molt reduït, això ha portat en alguns casos, que algunes encara no s’hagin 
reprès. Des de l’Ajuntament us encoratgem a tornar-vos a activar i us oferim tot el su-
port que us calgui per ajudar-vos a tornar-les a fer, canviar-les o el que es necessiti.

Moltes vegades he dit que tant Peralada com Vilanova som grans gràcies al nostre 
teixit associatiu que ara hem de potenciar i ajudar per continuar i millorar el ventall 
d’activitats que disposem.

Tenim algunes activitats que organitzava l’Ajuntament que amb els dos anys sense 
fer-se costarà de tornar a activar si no tenim nous col·laboradors/es. Com poden ésser 
els casos del Pessebre i de la Mostra Gastronòmica, que enguany no hem fet però que 
procurarem activar-la pel 2023. 

Us volia parlar del pessebre d’aquest 2022. Són 39 anys de representacions, per on hi 
hem passat quasi tots els veïns/es, i hem de procurar que no es perdi aquesta tradició 
tan nostra. Plantegem traslladar-lo al cas antic de Peralada, aprofitant els espais que 
ara disposem i que no teníem en les primeres edicions. Pensem que pot ésser una 
oportunitat per engrescar a la gent, fent-lo diferent i demanant la col·laboració dels 
veïns i veïnes perquè ens cedeixin espais on ubicar-hi els quadres. Us animo a partici-
par-hi i ajudar a mantenir i fer créixer el Pessebre Vivent de Peralada.

En les darreres pàgines del butlletí hi trobareu el programa de la festa de Sant Martí 
amb tots els actes que hi tindran lloc, esperem que us animeu a assistir-hi i ens hi 
podem retrobar i gaudir de nou de la Festa.

Us recomano que estigueu pendents de les xarxes socials de l’Ajuntament, dels avisos, 
activitats i convocatòries que fem arribar perquè n’estigueu assabentats del que es fa 
i pugueu participar entre d’altres la Festa Major de Vilanova, les quines, les activitats 
de Nadal i tot allò que us anem comunicant. 

També a les darreres pàgines podreu veure tots els telèfons d’interès i els horaris de 
l’Alcalde i els regidors. Estem a la vostra disposició, feu-ne ús. 

Aprofito l’avinentesa per fer-vos arribar la meva més cordial salutació i per desit-
jar-vos molt bona salut a tots i totes!!! 

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, novembre de 2022
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CRÒNICA DE PERALADA

CICLE DE CONTACONTES
19 de febrer, 12 de març, 8 i 14 de maig de 2022  

El 19 de febrer va començar el cicle Contacontes amb Bel 
Contes i el seu teatre japonès kamishibai, va il·lusionar molt 
els nens i nenes del poble amb els contes populars retrobats 
i musicats.  El següent contacontes va ser el dia 12 de Març 
a la Sala d’actes de Sant Domènec amb Cacauet Teatre, amb 
una funció que va fer somriure totes les famílies que van 
assistir-hi per gaudir de l’espectacle ‘’El mico i la tortuga’’ 
adaptació d’un conte tradicional filipí, amb teatre d’ombres. 

La tercera sessió va esdevenir el 8 de Maig a les 11 h pel cen-
tre històric. La Mula Baba de Girona va iniciar el dia amb una 
cercavila pels carrers del poble i tot seguit es va convertir en 
un teatret de titelles “Llegendes de Girona” a la Plaça Gran.

Finalment, el dissabte 14 de maig es va tancar el cicle a l’en-
torn del claustre, amb “Va d’ecologia”, contes per salvar el 
planeta, a càrrec de la companyia Vadecontes.

BUTLLETÍ TARDOR
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RESTAURACIÓ FIGURES 
PESSEBRE MONUMENTAL
16 de març de 2022

El pessebre monumental, propietat de l’Ajuntament de Pera-
lada, ha complert 50 anys acabat de restaurar.

El 16 de Març, l’Ajuntament va restaurar per segon cop (la da-
rrera vegada va ser l’any 2003) les cinc figures del pessebre 
monumental, creat l’any 1971 pel taller de sants Arte Cristiano 
d’Olot. Des de l’any 1985, el conjunt s’instal·la als baixos de la 
Casa de la Vila durant les festes de Nadal. En aquesta ocasió, la 
restauració ha anat a càrrec de l’empresa Acomodo Peralada.

PROCESSÓ 
DELS DOLORS
8 d’abril de 2022

Com marca el calendari, el primer acte de Setmana Santa va 
tenir lloc el dia 8 recuperant la Processó dels Dolors, preludi 
de la Setmana Santa, després de dos anys sense poder-la ce-
lebrar pels efectes de la pandèmia. Un centenar de persones 
van participar aquell vespre d’aquest acte tradicional amb 
més de 800 anys d’antiguitat que, com és habitual, es va cele-
brar inicialment amb la missa a l’església de Sant Martí per, 
posteriorment, procedir a la Processó del Silenci pels carrers 
del centre històric. Finalment, es va cloure la vetllada amb 
la popular brunyolada. Els participants van ser encapçalats 
pels priors Antoni Casellas Trilla i Eva Genís Bueno. Els 1rs 
comissaris en Pere Carbó i la Montse Rigau i els 2ns comis-
saris en Joan Bigas i la Sol Vargas.
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“GARNATXA VERSUS 
CARINYENA: BATALLA
DE VINS” DINS ELS ACTES 
DEL FESTIVAL VÍVID
9 i 30 d’abril de 2022

Com en les darreres edicions, Peralada no va voler per-
dre’s el Festival Vívid, un recull de propostes enoturísti-
ques singulars a la Costa Brava impulsada pel patronat de 
turisme Costa Brava i el Consell Regulador de la DO Em-
pordà, participant-hi amb un tast en un espai singular.

En aquest cas el sommelier local Josep Miquel Guasch, va 
oferir una “batalla” de vins, garnatxa i carinyena, les dues 
varietats de ceps més polivalents de l’Empordà. El tast 
d’aquestes dues varietats en totes les seves versions (blan-
ca, roja i negra) va tenir tan bona acollida que es va cele-
brar en dues ocasions amb el màxim d’assistents previstos.

CARAMELLES
16 d’abril de 2022

El dissabte Sant, la Coral de Peralada va recuperar la can-
tada de Caramelles pels carrers de la vila en un recorregut 
que es va iniciar a la Coromina i va acabar a Cal Sagristà. 
Així doncs, seguim preservant la tradició religiosa dins de 
la cultura popular també peraladenca. Gràcies!

VISITES GUIADES DE 
SETMANA SANTA
del 9 al 16 d’abril de 2022

Durant la Setmana Santa hi va haver un seguit de visites 
guiades per la Peralada Medieval, les quals es van realitzar 
en català i castellà entre els dies 9 i 16 d’abril.

A través d’un recorregut pels indrets més emblemàtics de 
la vila, els visitants van conèixer com era la vida en l’època 
medieval i descobrir el llegat del fill més il·lustre de Pera-
lada: Ramon Muntaner.

BUTLLETÍ TARDOR
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FESTA DE 
PASQÜETES
22, 23 i 24 d’abril de 2022

La Festa de Pasqüetes aquest any va esdevenir un seguit 
de festes i activitats per celebrar de nou una de les festes 
de Peralada. Els seus actes van comptar amb una molt 
nombrosa participació.

Inicialment, el divendres 22 va tenir lloc un escape room 
a l’Espai Jove. Més tard, la sala d’actes del Centre de Tu-
risme Cultural Sant Domènec va quedar petita per la 
presentació del llibre ‘’Una nissaga de majordoms del 
Castell de Peralada. La mirada fotogràfica de Josep Costa 
Serra (1875-1976)” de Marc Faro Costa, Anna Teixidor Co-
lomer i Josep Teixidor Planas. L’acte va comptar amb tots 
els autors i el darrer majordom del Castell de Peralada, 
entre molts d’altres.

L’endemà va destacar per l’espectacle del Mag Lari, que 
va sorprendre als peraladencs i peraladenques amb l’es-
pectacle ‘Una nit amb el Mag Lari’. Va oferir dues sessions 
on el públic va rendir a la màgia i l’humor del mag, om-
plint de gom a gom. Durant el matí, s’havia fet un espec-
tacle d’animació infantil amb Pep Puigdemont a la ma-
teixa sala.

Els actes de la festa van acabar diumenge amb el seu par-
ticular toc musical. 

Al matí va tenir lloc, la missa amb acompanyament de 
la coral, la 7a Trobada Gegantera amb la participació de 
les colles de Pineda de Mar, Roses, Sant Pere de Torelló 
i la colla local de Peralada i seguidament el concert amb 
l’Orquestra Selvatana. La mateixa orquestra va ser l’en-
carregada a la tarda d’interpretar l’audició de sardanes i 
d’amenitzar el ball de fi de festa. 
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DIADA DE
SANT JORDI
23 d’abril de 2022

Enguany per a celebrar Sant Jordi,  vam poder gaudir de pa-
rades de roses, llibres i manualitats a càrrec dels alumnes de 
5è de l’Escola Ramon Muntaner, de la Delegació local d’On-
colliga, la participació d’autors locals i d’un taller familiar 
de punts de llibre a càrrec de l’AFA de l’Institut Peralada. 

Les participants del Tallat Social de Vilanova de la Muga tam-
bé van col·laborar en la celebració de la diada amb la seva 
parada de venda de roses, manualitats i intercanvi de llibres. 

VISITA-CONCERT A SANTA 
EULÀLIA DE VILANOVA
1 de maig de 2022

Organitzat per la Delegació de la Pastoral de Turisme del 
Bisbat de Girona, el dia 1 de maig es va fer una visita guia-
da i concert a l’església de Santa Eulàlia, un esdeveniment 
amb entrada lliure convocat per viure i compartir una esto-
na d’experiència turística. La visita-concert es va esdevenir a 
càrrec del Dr. en història de l’art Miquel Àngel Fumenal i el 
conjunt Duet Líric Empordà, que va omplir l’església. Final-
ment a la plaça es va gaudir d’un petit piscolabis.

BUTLLETÍ TARDOR
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9a FIRA 
DEL CLOWN
28 de maig de 2022

La Cia. Filigranes va donar el tret de sortida a la novena 
edició de la Fira del Clown de Vilanova de la Muga. 

En el decurs de la fira es van oferir més d’una quinzena 
d’espectacles i tallers relacionats amb el món del clown, 
del circ i de l’animació.

Per acollir tots els muntatges, professionals i amateurs, es 
van instal·lar quatre escenaris: un a la Plaça de l’Església, 
un a la Plaça Major, un al Carrer del Fort i un al Passeig 
d’Empordà. En aquest darrer escenari, s’hi va entregar el 
premi Pallasso de l’Any, que enguany va recaure al pallas-
so Jordi Saban. També hi va haver espectacles itinerants i 
diversos tallers per tota la canalla i les seves famílies.
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XVI FIRA MEDIEVAL 
DE NA MERCADERA
5 de juny de 2022

Enguany es va celebrar la XVI edició de la Fira Medieval 
de Na Mercadera, també recuperant l’esperat esdeveni-
ment anual després de la pandèmia. El mercat medieval, 
les atraccions medievals, l’escola d’herois i heroïnes, el 
campament del Rei Pere el Gran, les titelles medievals, les 
lluites de cavallers i els diferents espectacles que van tenir 
lloc durant el dia van donar molta vida al centre històric 
en la seva època d’origen. El Museu de la Vila va celebrar 
una jornada de portes obertes i visites guiades, tant aquell 
dia com l’anterior.

BUTLLETÍ TARDOR
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CAMINADA PELS DRETS 
DE LES PERSONES GRANS
15 de juny de 2022

“A Peralada diem prou al maltractament a les persones 
grans”. Amb aquest lema es va celebrar una caminada, la 
lectura del manifest corresponent i una exhibició de balls 
en línia el 15 de Juny en el Dia Mundial de la Presa de Cons-
ciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans. 

El tret de sortida es va donar davant del Centre Social, on 
tots els participants van sortir a fer una caminada per la vila.

12a TROBADA 
DEL MOTOR CLÀSSIC
19 de juny de 2022

Més de 70 vehicles antics i clàssics van participar en 
aquesta 12a Trobada del Motor Clàssic de Peralada.

La trobada com cada any va tenir lloc a l’Avinguda de la 
Constitució, per després iniciar la cercavila al llarg de di-
ferents pobles de l’entorn. Un cop finalitzada, els cotxes 
antics es van mantenir exposats i els assistents que ho van 
desitjar van participar del dinar popular.

REVETLLA DE 
SANT JOAN
23 de juny de 2022

Prop de 250 persones van celebrar la revetlla, la nit més espera-
da per donar la benvinguda a l’estiu. 

Durant el sopar es va gaudir d’una sardinada popular al pati de 
l’Institut. Tot seguit va tenir lloc el castell de focs i finalment 
el ball amb el conjunt ‘’La Montecarlo’’ per celebrar la nit més 
curta de l’any.

El nostre agraïment al grup de veïns i veïnes de Peralada que, 
any rere any, s’encarreguen de coure les sardines, i al Club de 
Futbol Peralada, que s’ocupà del servei de bar.

CRÒNICA DE PERALADA
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25è CICLE 
DE CONCERTS 
DEL CLAUSTRE 
DE SANT DOMÈNEC
del 3 de juliol al 18 d’agost de 2022

Enguany s’ha celebrat la 25a edició del cicle de concerts de 
Sant Domènec, amb un programa ben divers, tal com s’ha 
anat realitzant les darreres edicions.

El 3 de juliol Jon Robles, Marjo Lohikari i Ramon Ángel 
Rey Trio van encetar aquesta programació. Amb tan sols 
una bateria, un contrabaix i un saxo, el grup va amenitzar 
la nit de jazz amb un conjunt original de cançons variades. 

El diumenge 17 de juliol Chopin, Debussy, Mompou i Blan-
cafort, van formar part del repertori del concert d’Emili 
Brugalla, que va retornar al Cicle de Concerts de Sant Do-
mènec, després de la seva actuació l’any 2000, per comme-
morar la 25a edició del cicle.

El següent concert va ser el 24 de juliol amb la cantautora 
Gemma Humet que va interpretar el seu últim disc “Rere 
tot aquest fum”.

L’últim concert del mes de juliol va ser el de la Coral de 
Peralada amb Alauda Duett, el tenor Albert Deprius i, per 
sorpresa, també el Cor Harmonia de Calella. 

El divendres 12 d’agost l’escenari es va traslladar a la te-
rrassa de dalt del Claustre per acollir el grup de Terra 
Endins. Els amants de les havaneres van poder gaudir del 
concert juntament amb el típic cremat que van preparar 
diferents col·laboradors del poble.

El Cicle va concloure el 18 d’agost amb entrades exhauri-
des amb el grup Northen Cellos. El grup format per quatre 
violoncels elèctrics i una bateria van posar dempeus al pú-
blic interpretant versions de Queen, Adele, David Guetta, 
AC/DC, Michael Jackson, Sangtraït, etc.

Per commemorar l’efemèride dels 25 anys, han passat per 
l’escenari diferents artistes que ja havien actuat en edi-
cions anteriors.
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MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI 
MULTIPLE
10 de juliol de 2022

El 10 de juliol ens vam sumar novament a la piscina Muni-
cipal, a la campanya del ‘’Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’’. 
L’activitat va consistir en vendes de marxandatge o realitzant 
un donatiu. Tots els diners recollits van ser destinats íntegra-
ment a la campanya.

El 25 de juny, els veïns i veïnes del 
Carrer Vilella van celebrar amb un 
sopar, que va aplegar al voltant d’un 
centenar de persones, la festa del seu 
barri. Per la seva part, com ja és ha-
bitual, els veïns i veïnes del barri de 
La Coromina van celebrar el dia 2 de 
juliol la 18a festa-sopar al Parc de la 
Coromina. Novament, peraladencs i 
peraladenques celebren festes dels 
seus barris i fan poble amb el bon 
temps estiuenc.

FESTES 
DE BARRI
25 de juny i 2 de juliol

CRÒNICA DE PERALADA
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A LA FRESCA!
13 de juliol al 13 d’agost de 2022

La programació ‘’A la fresca’’ d’aquest estiu va ser tot un 
èxit: un seguit d’activitats a l’aire lliure van resultar un 
atractiu per tot aquell/a que no s’ho va voler perdre. Cami-
nades nocturnes a Peralada i a Vilanova, concerts, sarda-
nes, havaneres i nits de piscina, a més de la ja 4a “Mojito’s 
chill out pool party’’ a la piscina municipal, organitzada 
per l’Associació de Joves de Peralada, van nodrir l’estiu de 
la vila com s’acostuma a fer durant aquests mesos tan in-
tensos i celebrats per tothom.

BUTLLETÍ TARDOR
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FESTA DE 
SANT NAZARI 
30 de juliol de 2022

El barri de Sant Nazari de les Olives va acollir, un any més, 
la tradicional festa de Sant Nazari, la més antiga que es 
conserva de les festes de barri a Peralada, en què la po-
blació pagesa, ja en l’època medieval, es reunia per de-
manar als seus patrons la protecció de les collites en èpo-
ques de mal temps i la bona salut en períodes de pesta. 

Enguany, va consistir en una missa en honor al Sant i en un 
aperitiu popular a l’exterior de la petita capella, que es troba 
enmig del veïnat. 

APLEC DE 
LA SARDANA 
28 d’agost de 2022

Com és habitual, l’últim diumenge del mes d’agost, té lloc a 
Peralada l’aplec de la sardana sota la pineda del parc de la 
Coromina, que enguany ha arribat a la 49a edició. Les cobles 
que hi van participar foren les cobles Ciutat de Girona, Bis-
bal Jove i Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

Durant la jornada, en coordinació amb l’Associació de la 
Lluita Contra el Càncer, es va dur a terme la postulació.

Novament, cal donar les gràcies a l’Associació de Jubilats i 
Jubilades del municipi per la col·laboració en l’organització 
d’aquest esdeveniment.

CRÒNICA DE PERALADA
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ROMERIA A LA SALUT
DE TERRADES
3 de setembre de 2022

El primer dissabte de setembre va tenir lloc la tradicional 
Romeria a la Salut de Terrades. Una vintena de partici-
pants van sortir del Portal del Pont a les 6 del matí direc-
ció al Santuari Mare de Déu de la Salut Terrades. Aquest 
pelegrinatge anual s’esdevé ja des d’abans del 1912, quan 
els peraladencs i peraladenques feien la romeria.

L’esdeveniment també compta amb els vilatans i vilata-
nes que arriben amb vehicle propi o autocar fins la Sa-
lut, dels que pugen fins a l’ermita de Santa Magdalena o 
que assisteixen a la missa de les dotze.

REVETLLA DE LA DIADA 
A VILANOVA
10 de setembre de 2022

Els veïns i veïnes de Vilanova de la Muga van celebrar la 
Diada, la vesprada de la seva vigília. A la tarda, hi van haver 
inflables per a tots els infants, i a la nit ball amb el Grup Ge-
nion’s. Durant la mitja part, es van repartir coques que van 
fer una vintena de col·laboradors/es del municipi.

BUTLLETÍ TARDOR
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FESTA HOMENATGE 
A LA GENT GRAN
11 de setembre de 2022

CRÒNICA DE PERALADA

Com és tradició, en aquest dia tan assenyalat, l’ajuntament 
ofereix un dinar a la gent gran del municipi. Durant l’acte 
s’aprofita per homenatjar les persones que celebren el norantè 
aniversari en el transcurs de l’any. Enguany el municipi comp-
ta amb set persones nonagenàries: Roser Diudé Riera, Francis-
co Ferrer Amorós, Joan Font Lagresa, Anna Maset Carbó, Tere-
sa Moré Roca, Jose Nieto Fernández i Valentí Vidal Descamps.
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
“UNA NISSAGA 
DE MAJORDOMS 
DEL CASTELL 
DE PERALADA. 
LA MIRADA 
FOTOGRÀFICA DE 
JOSEP COSTA SERRA 
(1895-1976)
( 22 D’ABRIL DE 2022 )

BUTLLETÍ TARDOR

Una nissaga de majordoms del Castell de Pera-
lada. La mirada fotogràfica de Josep Costa Serra 
(1895-1976), de Marc Faro Costa, Anna Teixidor 
Colomer i Josep Teixidor Planas, publicat per 
Llibres del Segle, amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament de Peralada, la Fundació Castell 
de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà, és una acurada selecció de les més de 
4.000 instantànies, majoritàriament inèdites, 
de la gent i del paisatge de Peralada que Costa 
va fotografiar durant la primera meitat del se-
gle XX. Va arribar a fer un miler de fotografies 
de carnet de bona part dels habitants de la vila.

El llibre, que també va rebre el guardó al millor 
projecte de comunicació periodística dels XIII 
Premis Carles Rahola de Comunicació Local, es 
va presentar en motiu de la Festa de Pasqüe-
tes de Peralada i coincidint amb la vigília de 
Sant Jordi, en un acte a la sala d’actes de Sant 
Domènec, al qual assistiren Pere Costa Johera, 
de 99 anys, el seu germà Emili, de 97, així com 
el seu cosí, Pere Costa Batllori, de 89. Tots tres 
apareixen retratats amb diferents edats en el 
llibre al costat d’altres desenes de peraladencs 
i peraladenques.
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ANTONI CAMPANYÀ. 
L’ENDEMÀ DE 
LA RETIRADA: 
PORTBOU, 1939
( DEL 6 DE MAIG AL 12 DE JUNY DE 2022 )

En col·laboració amb el Museu Memorial de l’Exili 
de la Jonquera  (MUME) i del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, la Sala d’actes de Sant Domènec va 
acollir aquesta exposició de fotografies d’un dels 
fotògrafs de guerra més importants del país, Anto-
ni Campañà. 

L’acte d’inauguració va anar acompanyat d’una 
conferència i d’una visita comentada a càrrec del 
comissari de l’exposició i Prof. de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, Arnau Gonzàlez i Vilalta.

A més a més, com a activitat paral·lela, el divendres 
20 de maig, es projectà el documental la “Capsa 
Vermella. La guerra infinita d’Antoni Campañà”.

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

“EXPERIÈNCIES”,
DE ROSA GRAU
( DEL 9 AL 24 D’ABRIL DE 2022 )

L’exposició de pintura, escultura i tapís de la bar-
celonina Rosa Grau es va inaugurar el passat 9 
d’abril. Fetes amb les pròpies arrels trobades a mar 
i bosc, defineix les seves escultures com a aquestes 
arrels provinents d’arbres que aguanten amb l’es-
perança de futur, relacionant-hi el seu treball amb 
l’observació i el sentiment. Es complementen amb 
el tapís, l’aquarel·la i el collage sobre paper que 
conformen les pintures, de voluntat emocional: 
“un anar i venir en la memòria”.
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
“BOCINS DE PELL” 
D’ISABEL GUZMAN
( 2 DE JULIOL DE 2022 )

La Sala de Vilanova de la Muga va ser espai de pre-
sentació del llibre “Bocins de pell” d’Isabel Guzman 
(Edicions Forment), amb l’acompanyament de les 
actrius Anna Turró i Magda Bosch. Es tracta de la 
primera novel·la de l’autora, un recull de set contes 
de temàtiques com la violència psicològica, la pe-
dofília o l’homosexualitat.

CONFERÈNCIA 
“LES PINTURES 
DE SANTA EULÀLIA 
DE VILANOVA 
DE LA MUGA”
( 21 DE MAIG DE 2022 )

Catalonia Sacra va organitzar una conferència da-
vant l’obra per conèixer la iconografia de les pin-
tures murals romàniques de Santa Eulàlia, així 
com els processos de conservació i restauració que 
s’han dut a terme aquests darrers anys per preser-
var aquest magnífic element patrimonial per a les 
generacions futures.

La conferència va a anar a càrrec del Dr. Miquel Àn-
gel Fumenal i les restauradores Imma Brull i Núria 
del Toro, de 4Restaura.

BUTLLETÍ TARDOR
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MEDITERRÀNIA 
“LLUM I COLOR” 
DE CARLES BROS
( DEL 29 DE JULIOL AL 28 D’AGOST DE 2022 )

Durant l’estiu, la sala d’actes de Sant Domènec 
va acollir l’obra de Carles Bros. L’artista va pre-
sentar el seu darrer conjunt de pintures “Medi-
terrània Llum i Color”, una mostra basada en els 
accidents naturals. Bros fabrica la pintura a par-
tir de pigments naturals i sorra o pols de marbre, 
per aplicar-la de forma matèrica.
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ENTITATS LOCALS

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 
I JUBILADES DE PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA

Una nova Junta s’ha estrenat el darrer 
mes de març al capdavant l’Associació de 

Jubilats i Jubilades de Peralada i Vilanova 
de la Muga i que es presentà en públic el 
passat 11 de setembre dins els actes de la 

Festa d’Homenatge a la Gent Gran.

D’esquerra a dreta: Ferran López Jaen, tresorer, Imma Sàbat Puchol, vicepresidenta, Núria Algans Argelés, vicesecretaria, Anna Ejarque Muñoz, vocal, 
Ramon Coll Descamps, president, Asun Zalabardo Larraza, vocal, Jordi Camacho Mendez, vocal, i Julià Fernàndez Quesada, secretari.

Des del Casal, amb la nova junta, hem engegat un club de 
petanca dinamitzat per l’Anna Ejarque. A més, per poder fo-
mentar la lectura, s’ha creat un club de lectura promogut per 
l’Asun Zalabardo i la Núria Algans. Aprofitem l’avinentesa 
per oferir-vos la possibilitat de presentar pro postes i dema-
nar la nostra col·laboració per dur-les a terme: per qualse-
vol activitat en la que estigueu interessats/des, ens ho podeu 
consultar i veure’n la viabilitat segons la quantitat de perso-
nes que s’hi apuntin.

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte i tenim mol-
tes ganes de fer coses, entre elles, els viatges.
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El primer viatge que hem realitzat el passat 26 de maig ha estat 
amb el Tren Groc, símbol de la Catalunya del Nord que porta amb 
orgull els colors sang i or, i també anomenat “El Canari”, uneix Vila-
franca de Conflent amb la Tor de Querol, per descobrir el Conflent, 
la Cerdanya i el territori del Parc Natural Regional del Pirineu ca-
talà a través de la vall de la Tet i el seu entorn.

El 30 de juny, vam realitzar la segona sortida per visitar la fàbrica 
d’anís El Mono i la ciutat romana de Badalona. A més, com a part de 
la ciutat romana, vam anar al Museu de Badalona – Baetulo. Edifi-
cat sobre part de les restes de l’antiga ciutat de  Baetulo , el Museu 
de Badalona constitueix una de les superfícies arqueològiques co-
bertes més grans de Catalunya. En un sol espai es concentren les 
termes romanes i una extensa part de l’entramat urbà de la ciutat 
romana fundada a l’entorn de l’any 80 aC, referència imprescindi-
ble per conèixer la vida quotidiana dels romans.

La tercera sortida que hem fet ha estat el passat 29 de setembre a 
Ripoll i Ribes de Freser. Vam començar el dia tot esmorzant a La 
Gleva, per dirigir-nos just després a Ripoll. Allà hi vam visitar el 
Monestir de Ripoll, conegut com El Bressol de Catalunya, fundat 
pel comte Guifré el Pelós l’any 879. Compta amb un temple romà-
nic ampli i majestuós i un scriptorium amb una gran producció 
literària, a l’alçada d’altres abadies europees d’aquest període. El 
més destacat, però, és la portalada del segle XII, coneguda com “la 
Bíblia de pedra”. Just després, vam visitar el museu etnogràfic de la 
mateixa localitat, del qual en destaquen les col·leccions relaciona-
des amb els pastors, la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la 
farga catalana i el ferro forjat i les armes de foc portàtils ripolleses. 
Finalment, vam anar a dinar a Ribes de Freser.

Excursions
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PUBILLATGE
PERALADA

El passat 22 de maig, l’Aina Vives Pararols, pubilleta de Pera-
lada, acompanyada del regidor de Cultura de Peralada, va-
ren fer rumb cap a Ripoll, per participar als actes de la Festa 
de la Llana i Casament a Pagès, que es recuperava després 
de dos d’aturada.

El retorn de l’esdeveniment, que dona vida a un casament a 
pagès del segle XVIII,  va coincidir amb un cap de setmana 
de calor i xafogor que també es va deixar notar en el seguici 
del nuvi des de casa seva, al carrer dels Ferroviaris, fins a Can 
Vaquer, punt emblemàtic per saludar a la núvia.

La ruta va continuar cap al Monestir, on es va celebrar l’en-
llaç matrimonial entre en Manel i l’Isabel, que enguany era 
una celebració autèntica. Els padrins de l’esdeveniment van 
ser la consellera Teresa Jordà i l’artista Lo Pau de Ponts.

A l’exterior es va dur a terme demostracions d’oficis antics, 
música i no hi podia faltar el concurs d’esquilar ovelles. 

El 26 de juny, coincidint amb les festes de Sant Pere de Fi-
gueres, el pubillatge local també van participar als actes de 
comiat i proclamació del pubillatge Figuerenc.
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La vila de Peralada acollirà el cap de setmana del 18, 19 
i 20 de novembre la proclamació de Pubilla i l’Hereu de 
Catalunya 2022. La vila acollirà des de divendres i fins 
diumenge la gran festa del pubillatge Català. 

Durant el cap de setmana hi ha programades diverses 
activitats, algunes d’elles a porta tancada, exclusiva-
ment per als representants del pubillatge, mentre que 
altres estan obertes a tothom com és el cas d’una cer-
cavila, una audició de sardanes o l’acte de proclamació 
de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2022 i els represen-
tants de les comarques Barcelonines, Gironines, Lleida-
tanes i Tarragonines que tindrà lloc diumenge al mig-
dia a la plaça Gran. 

El dissabte les pubilles i els hereus aspirants a aquests 
títols realitzaran unes proves per tal que el jurat esculli 
els nous representants. 

Està previst que prop d’un miler de persones es despla-
cin fins a Peralada aquell cap de setmana i que s’omplin 
unes 400 places hoteleres a la comarca.

PUBILLATGE

PERALADA 
ACULL L’ELECCIÓ 
DE LA PUBILLA 
I L’HEREU DE 
CATALUNYA 2022
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La desamortització va ser un llarg procés històric i econòmic 
iniciat a l’estat espanyol a finals del segle XVIII per Manuel 
Godoy. Va consistir a posar al mercat, mitjançant subhasta 
pública, les terres i béns no productius en poder de les ano-
menades ‘mans mortes’ que no les explotaven, gairebé sem-
pre l’església catòlica o els ordes religiosos, que els havien 
acumulats com a habituals beneficiàries de donacions, tes-
taments i abintestats, a fi d’augmentar la riquesa nacional i 
crear una burgesia i classe mitjana de conreadors propieta-
ris. A més, l’erari obtenia uns ingressos extraordinaris amb 
els quals es pretenien amortitzar els títols de deute públic. 
La desamortització es va convertir en la principal arma polí-
tica amb què els liberals van modificar el règim de propietat 
de l’Antic Règim, per implantar el nou estat burgès durant la 
primera meitat del segle XIX. Van haver diferents processos 
desamortitzadors, però els més coneguts serien els iniciats 
per Mendizábal, Espartero i Madoz. 

Segons l’historiador Francisco Simón1, es van vendre a la pro-
víncia de Girona, durant la desamortització del 1836, un total 
de 193 finques, 54 del clergat regular i 139 del clergat secular, 
amb un valor de prop de cinc milions de ral de billó. El con-
vent dels dominics de Girona i de Castelló d’Empúries eren 
dels més rics de les comarques gironines, així com els bene-
dictins de Sant Esteve de Banyoles i de Sant Pere de Rodes; 
tots quatre sumaven el 55% del total venut del clergat regular 
A Peralada el nombre de finques desamortitzades del cler-
gat regular va ser de 59 amb un valor de venda de 1.817,382 
rals de billó i del clergat secular van ser 35 amb un valor de 
461.560 rals de billó. A Peralada, en conjunt, van predominar, 
per nombre i valor, les finques rústiques a les urbanes. En ge-
neral, el nombre de compradors va ser reduït, de tal manera 
que poques persones passaren a concentrar nombroses pro-
pietats i també cal assenyalar com moltes compres foren fetes 
per ‘homes de palla’ o apoderats de grans propietaris que no 
sempre és fàcil saber a qui representaven.

BUTLLETÍ TARDOR

EL MIRALL
DE LA HISTÒRIA

EL CONVENT 
DEL CARME 

DESAMORTITZAT

ERIKA SERNA COBA
ARXIU COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
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1. Francisco Simón Segura. “Contribución al estudio de la desamortización 
en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Gerona”. 
Madrid, Ed. Castilla, 1969.

BUTLLETÍ TARDOR
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Aportem dues escriptures notarials molt interessants referi-
des a l’entrega física del convent del Carme, la seva església 
i l’hort del 18552 a favor de la comtessa de Peralada i vescom-
tessa de Rocabertí, entre altres títols, Joana Rocabertí de Da-
meto. El notari que redactà ambdues actes va ser José Pedro 
Cañellas, titular de la notaria del lloc, el dia 9 de setembre del 
1855, davant de l’alcalde de Peralada del moment, Antoni Llac, 
i el representant dels Rocabertí, Eusebi Anglada, atès que la 
vescomtessa consta que vivia a Palma de Mallorca. En realitat, 
va ser l’Ajuntament que rebé de l’Administración Principal de 
Hacienda Pública de la província de Girona la comunicació 
feta pel governador civil d’una R.O. de 23 d’abril del 1854 en 
què demanava que fessin l’entrega d’aquests béns desamor-
titzats prèviament. El notari havia de donar fe de l’entrega i la 
presa de possessió del convent en un acte amb regust feudal 
que descriu “...ha entregado la llave de la puerta principal y de 
su Yglesia, y cogiéndole de la mano la ha introducido a fin que 
tomase la competente posesión... Acto continuo los mismos 
señores pasaron a un pequeño terreno huerto sito a la parte 
de oriente del convento e Yglesia, ... y el propio señor Anglada 
a invitación del Sr. Alcalde ha cogido tierra e yerbas y expar-
ciéndolas por los cuatro vientos manifesto que tomaba tam-
bién posesión real, actual o casi de dicho huerto”. 

Clou aquesta escriptura una anotació que explica com l’al-
calde mana al notari que notifiqui la possessió del convent a 

Bartomeu Ginestera que diuen és el llogater de l’immoble i de 
l’hort i que li recordi que restarà obligat des d’aquell moment 
a reconèixer a la comtessa de Peralada com a propietària.

Tot seguit, en un altre document separat de l’anterior, el no-
tari Cañellas detalla minuciosament l’escadusser mobiliari i 
demés objectes de totes les estances, incloses les portes i les 
finestres, les baranes de ferro dels balcons, així com l’estat de 
conservació general del convent i de l’església. No passem a 
relacionar-ho, atès el mal estat d’abandonament de tot el con-
vent sense excepció i el desballestament general que sempre 
tenen els edificis abandonats durant anys. També relaciona 
escrupolosament els claustres i altres espaís interiors amb la 
fusteria malmesa i el deplorable estat de les escales, en tots 
els casos. Els seients del cor de l’església del Carme estaven 
mal conservats i sense l’orgue, en canvi, tots els elements de 
ferro presentaven un estat prou correcte. Troben a faltar al-
guns objectes que diuen es reclamaran més endavant; clou el 
document una afirmació prou imprecisa, ja que es reservaven 
el dret de redactar un nou inventari. Signen com a testimonis 
d’aquest cerimonial Joaquim Bonal de la Garriga i Eudald Al-
breda, veí de Peralada. A partir del 1875 la família Rocabertí 
va començar a restaurar el conjunt. L’absis va ser reconstruït 
totalment sota la direcció del comte Tomàs de Rocabertí i es 
va recuperar el sostre original, un enteixinat de fusta que ro-
mania amagat per sobre d’un fals sostre.
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2. Arxiu Comarcal Alt Empordà. Notaria de Peralada, Protocol de José Pedro 
Cañellas del 1855, núm. 67, f. 461r-464v.
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Peralada, la vila comtal, en els darrers dos segles, ha estat 
doblement beneficiada. 

Primer, durant el segle XIX pels germans Rocabertí. A partir 
de 1923, per la família Mateu i, des de la mort de Miquel Mateu 
(1898-1972) pels seus descendents, la família Suqué-Mateu. 

Artur Suqué Puig va ser qui va donar un canvi de rumb a les 
instal·lacions històriques, amb la diversificació encarada a 
les noves necessitats. Ell va ser qui va tenir visió de futur i va 
ajudar a transformar la vila, de merament agrícola en un lloc 
que esdevindria un punt de referència de primer ordre, per 
a la gastronomia i el lleure. Per la seva part, Carme Mateu 
amb la creació del “Festival Internacional de Música Castell 
de Peralada”, la va convertir en un punt de trobada de mu-
sicòlegs i melòmans, circumstància que l’ha posat entre els 
esdeveniments musicals més significatius a nivell mundial. 

Ara són els seus fills els qui, de nou, han volgut que Pera-
lada sigui novament la beneficiària d’una part de les seves 
inversions. Durant el 2022, han estat dues les actuacions 
més significatives. 

De fet, podríem dir que en aquest 2022, els dos germans 
Suqué Mateu, Javier –President del Grup Peralada– i Mi-
guel –President d’Hispano Suiza–, han vist materialitza-
des les seves il·lusions.

La més visible és el nou edifici de Caves; una construcció 
que no pot passar desapercebuda per ningú. I, l’altra, tot i 
que menys visible per trobar-se dins l’edifici del Convent 
del Carme, resulta sorprenent i entranyable pel visitant que 
s’apropa al Museu. És precisament d’aquesta de la que avui 
vull parlar.

Durant el mes de maig es van inaugurar el nou Celler i l’es-
pai dedicat a La Hispano-Suiza. Coincidint amb la inaugu-
ració del lloc dedicat a La Hispano, la Federació Internacio-
nal de Vehicles Antics (FIVA) va lliurar el trofeu atorgat el 
2021, que reconeix Damià Mateu i Bisa com un dels cator-
ze personatges destacats de la història mundial del motor. 
Peter Edqvist, vicepresident de la FIVA, va ser qui va lliurar 
el premi a la família Suqué Mateu, distinció que honora la 
memòria del seu besavi.

LA HISPANO-SUIZA. 
NOU ESPAI MUSEÍSTIC A PERALADA
INÉS PADROSA GORGOT
ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DEL PALAU DE PERALADA

El passat i el present de la marca (© Inés Padrosa 2022).
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1. Espai per a ús de Caves

Si reculem tan sols una miqueta en el temps podem propor-
cionar una radiografia retrospectiva dels usos que ha tingut 
la nau que avui exhibeix la memòria de La Hispano. 

Un d’ells va ser el de convertir-se en una extensió de les tas-
ques realitzades pels treballadors de caves per desenvolu-
par els darrers moviments, abans de posar el cava brut a la 
venda. Era el lloc on es procedia al degollament –es desta-
pava l’ampolla  per eliminar els sediments acumulats du-
rant la tècnica manual del remogut, ajudant-se del procés 
de congelació– i, finalment, es procedia a la col·locació del 
tap definitiu i a l’etiquetatge. Així mateix, una part de la nau 
tenia funció de magatzem.

2. Espai expositiu de mobiliari

Una vegada va deixar de tenir aquest ús, l’espai va canviar 
completament en passar a ser l’aparador d’una magnífica 
selecció de mobles de diferents estils i èpoques. Els visi-
tants no s’esperaven acabar el tour museístic amb aquell 
desplegament de “bargueños”, calaixeres, cadiram, cadi-
retes mallorquines, tauletes amb marqueteria, sofàs, bu-
taques, miralls i cornucòpies,… una vertadera delícia pels 
amants de la història de l’art i del moble, i els aficionats a 
les antiguitats.

A punt per a la congelació i extracció de les restes dipositades (BAPP. 2014).

Ampolles del “Gran Claustro”, després de ser etiquetades (BAPP. 2014).

La part de la nau dedicada a l’emmagatzematge (BAPP. 2014).

Visió de la nau amb l’exhibició de mobiliari històric (© Inés Padrosa, 2020).Imatge que, a més de mostrar diferents estils de cadiram, dona una idea de 
la llargada de la nau (© Inés Padrosa, 2020).

Selecció de cornucòpies en un dels panys de paret (© Inés Padrosa 2019).

LA HISPANO-SUIZA. NOU ESPAI MUSEÍSTIC A PERALADA



3030

Damià Mateu, Miquel Mateu, Carmen Mateu i Miguel Suqué. 
Les quatres generacions de la família que han presidit  l’em-
presa (© Inés Padrosa 2022).

3. Espai dedicat a La Hispano-Suiza

Finalment, la nau que, tal com acabem de veure, havia tingut dues 
funcions tan diverses com la de dedicar-se a tasques de l’empresa de 
caves i la d’hostatjar mobiliari històric, ha canviat d’ús. 

A partir d’enguany, restarà vinculat amb l’empresa creada l’any 2004 
per Damià Mateu: La Hispano-Suiza. 

I, així esdevé que, de la mateixa manera que el visitant no s’imaginava 
quin seria el colofó de la visita, ara encara menys! Quan es traspassa 
el Museu del Vi la sorpresa és majúscula!

Qui es pot pensar que es traslladarà a la representació del despatx 
de Damià Mateu i de Marc Birkigt de principis del segle XX? Lloc des 
d’on van preparar importants transaccions empresarials i es van ges-
tar tantíssimes patents.

A qui se li pot acudir que hi trobarà un magnífic taller? Eines, taules 
de treball, radiadors autèntics i veritables peces de museu… Tot sigui 
dit, peces cedides per Salvador Claret.

Qui es pot pensar trobar-hi un K6 carrossat per Vanvooren, un dels 
millors models d’Hispano Suiza? 

I, encara més… quina serà una de les darreres sorpreses del visitant? 
Doncs ni més ni menys que veure els nous models que actualment 
està fabricant l’empresa: el Carmen i el Carmen Boulogne. 

Tot degudament contextualitzat, un espai que ens transporta a una 
altra època amb diferents maneres de treballar.

Un espai atractiu per a tantíssima gent. Uns per haver viscut la marca 
d’aprop amb el seu treball. Diferents professions hi han estat implica-
des: mecànics, carrossers, obrers del ram de la metal·lúrgia; altres per 
haver-ne estat propietaris, o membres del Club d’Amics d’Hispano 
Suiza o vinculats al món del col·leccionisme.

A més de l’efecte sorpresa… La majoria en surten impressionats, mera-
vellats de l’adequació de la nau i de la posta en escena.

Per suposat, els peraladencs que han tingut ocasió de conèixer aquest 
espai amb anterioritat quedaran gratament sorpresos en veure’l, per 
resultar irreconeixible!

BUTLLETÍ TARDOR



3131

Els personatges que 
ho feren possible

Damià Mateu Bisa (Llinars del Vallès, 18 d’octubre de 1864- 
Barcelona, 7 desembre de 1935). 

Fill de l’empresari Miquel Mateu Sans, conegut com «Ma-
teu dels ferros» pel negoci de comerç de ferro, i d’Àngela 
Bisa Brillas.

Va estudiar la carrera de Dret, però, en morir el seu germà 
gran, no la va poder exercir en haver de substituir-lo en el 
negoci familiar. El 1890 es va casar amb Mercedes Pla De-
niel; d’aquest matrimoni naixerien sis fills. L’únic noi va ser 
Miquel Mateu Pla, el membre de la família més conegut a les 
terres gironines.

Per fer-nos una idea de la personalitat de Damià Mateu, fi-
gura clau de La Hispano-Suiza, val la pena subratllar que, a 
més d’estendre els negocis familiars per tot Espanya els va 
potenciar i ampliar amb la construcció de maquinària. Esta-
va imbricat en nombroses empreses: fundador del Banco Ur-
quijo Catalán, de Fuerzas Hidroeléctricas de Andorra S.A., i 
formava part de diverses societats: conseller de La Maquinis-
ta Terrestre y Marítima; Tubos Bonna S.A.; Establecimien-
tos Gallart S.A.; Manufacturas Cerámicas S.A.; la companyia 
d’assegurances Hispania i editor del Diari del Migdia. 

Des del punt de vista polític, va ser monàrquic –els seus 
contactes amb la monarquia varen ser nombrosos fins al 
punt que el 1931, Alfons XIII li va encomanar la protecció 
d’una part dels seus béns–, però no va voler mai militar en 
cap partit polític, tot i que va donar suport a la Lliga Regio-
nalista i, més tard, a la Dreta de Catalunya.

Tenia visió de futur i gran perspicàcia per a les inversions. 
Una bona  prova en va ser la compra del Castell de Peralada 
pel seu fill. 

Disposava també d’una gran sensibilitat per l’art i en va es-
devenir un bon protector. La seva generositat el va portar a 
cedir la seva col·lecció d’art xinès a la ciutat de Barcelona, 
incorporant-se al “Museu d’Arts Decoratives” (1935), col·lec-
ció ubicada a la sala que, en honor seu, va passar a anome-
nar-se «Sala Damià Mateu». A Peralada es conserva part de 
la col·lecció d’art que va reunir de la qual se’n pot veure una 
mostra a l’exposició.

En la seva necrològica, Joaquim Folch i Torres, director dels 
museus de Barcelona, manifestava: «Manta vegades acu-
dírem a ell de cara a l’obra interessant que es perdia i que 
no podíem adquirir i gairebé sempre responia adquirint-la i 
portant-la al museu dipositada». Aquest va ser el cas de l’ad-
quisició (1935 de dos lots d’art visigots trobats a les necròpo-
lis de Torredonjimeno (Jaén) i Castiltierra (Segovia).

Mark Birkigt (BAPP).

Mark Birkigt Anen (Ginebra, 8 de març de 1878- Versoix, 
Suïssa, 15 de març de 1953). 

Qualificat de geni, d’artista de la mecànica moderna, Birki-
gt va revolucionar el món de l’aviació i l’automobilístic. Les 
seves  principals aportacions varen ser: la invenció de la di-
recció de cremallera, la del canvi de velocitats al volant, la 
del turbocompressor per a cotxes de carreres, la del servofrè 
mecànic en el canvi de velocitats i la identificació del motor 
amb l’embragatge i el canvi.

Damià Mateu (BAPP).

LA HISPANO-SUIZA. NOU ESPAI MUSEÍSTIC A PERALADA
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PERLAGATS som una associació sense ànim de lucre creada 
el dia 1 de juny de 2020 per persones voluntàries i que tenim 
com a objectiu defensar i protegir els gats i les gates ferals de 
la nostra població, la seva alimentació, cura i castració. Tam-
bé promoure l’acollida i l’adopció responsable dels gatets/es. 
Des del nostre inici, hem entregat en adopció 79 gats/gates 
majoritàriament petits i algun d’adult. 

També hem esterilitzat 37 gats adults. L’esterilització és molt 
important, amb ella s’eviten baralles, gats ferits, l’estrès del 
zel, marcatges amb orina i molt important, noves gatinades.

El nostre grup de voluntaris/es és petit, però posem tot allò 
que està a la nostra mà per tirar endavant amb la iniciativa: 
Unes persones són alimentadores i controlen els gats malalts 
o ferits i els mediquen. També es fa el possible perquè els aga-
fin confiança i poder-los capturar, tant per reubicar-los a les 
colònies com per portar-los a esterilitzar. És una cosa que re-
quereix temps i molta paciència. També vigilen l’arribada de 
nous membres, alguna vegada pot aparèixer algun gat que ha 
patit abandonament, s’ha de dir que aquests gats, encara que 
intentin adaptar-se a una colònia no en formen part, no estan 
acostumats a la vida de carrer i els és molt difícil la seva su-
pervivència en aquestes condicions, aquí l’alimentadora pot 
arribar a ser un referent molt important. Altres voluntàries 
fan la difusió, part molt important per a donar-nos a conèixer 
i poder fomentar l’adopció, sensibilització, participació en 
projectes d’altres entitats i recaptació de fons, mitjançant les 
xarxes socials. 

Una cosa que ens falten i són vitals, són les cases d’acollida. 
Quan podem agafar els gatets/es petits/es, que ja poden men-
jar sigui biberó o pinso, els portem a cases d’acollida, on els cui-
den, alimenten, socialitzen i quan ja tenen l’edat adequada, els 
posem en adopció. És una gran feina la que fan les esmentades 
cases. Quan entreguem els gatets en adopció, es fa sempre amb 
un contracte d’adopció responsable i nosaltres en fem el segui-
ment, controlem que els vacunin, els esterilitzin i els posin el 
xip, tal com consta en el contracte signat. Cal tenir en compte 
que tots els que no puguem donar en adopció, s’hauran de tras-
lladar a les colònies, i per tant hauran de viure al carrer.

Tenim repartides diferents colònies al municipi i també un 
refugi que ha construït l’Ajuntament i que nosaltres l’anem 
adequant i adaptant a les necessitats dels gats. Al refugi hi 

portem gats que necessiten alguna cura especial, per exemple 
gats ferits, recent operats, dèbils, gats petits per falta de casa 
d’acollida i que esperen adopció, també hi portem gats adults 
per tal que es vagin familiaritzant amb el territori i després 
poder-los deixar lliures a la colònia del Bullidor. Realment 
aquest refugi és una eina imprescindible per al bon funciona-
ment de l’Associació.

Des d’aquí aprofitem per dir-vos que sempre falten mans vo-
luntàries per tal d’alimentar, capturar gats amb gàbies trampa, 
portar-los al veterinari, aportar materials per les colònies o el 
refugi i també molt important, cases d’acollida  per quan ens 
trobem gatinades. Si esteu interessats/des en ajudar-nos,  us 
podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant les xarxes.

També volem agrair a totes les persones que de manera pun-
tual ens han fet donacions, gràcies de tot cor. Qualsevol tipus 
d’ajuda sempre és molt benvinguda, tant d’alimentació com de 
medicaments habituals pels gats ferals, fent donacions econò-
miques o col·laborant mitjançant el teaming, només per un 
euro al mes podeu ser de gran ajuda. Tenim també una llista 
de desitjos a AMAZON, en la que la gent pot col·laborar sense 
tant sols moure’s de casa i que ja ens arriba de manera direc-
ta. Es poden trobar tots els enllaços per a la col·laboració a les 
nostres xarxes socials a Facebook i Instagram (@perlagats)  

PERLAGATS

BUTLLETÍ TARDOR

ENTITATS LOCALS
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COM COL·LABORAR:
- Fent compra de menjar i/o medicació   
i fer-nos-la arribar físicament

- Fer de casa d’acollida

- Comprar a través de la llista de desitjos d’Amazon

- Fer-se Teamer, només per 1 € al mes, entrant a:  
www.teaming.net/perlagats

- Fent una donació econòmica al compte bancari: 
ES31 0073 0100 5805 0604 8220

- Fent un Bizum amb el codi 02034

- Adoptant algun dels gatets/es o gats/es adults

- Sent voluntari/a actiu/va de l’entitat
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ENTITATS LOCALS

Després d’un temps d’inactivitat a conseqüència 
de la pandèmia, l’Associació de Joves de Peralada 
ha tornat a la normalitat i, per tant, s’han pogut 
tornar a celebrar les seves activitats habituals. En 
aquest cas, amb l’arribada de l’estiu, es van poder 
tornar a celebrar dues activitats emblemàtiques 
de l’entitat, com és el cas de la Mojito’s Chill Out 
Pool Party i la Pamtomatada. Ambdues activitats 
van ser tot un èxit, ja que van permetre recuperar 
l’ambient festiu de la vila i, de la mateixa mane-
ra, van comptar una gran assistència de públic el 
qual va poder gaudir dels esdeveniments i van fer 
que fossin unes festes i unes nits inoblidables.

No obstant això, després d’un estiu ben atapeït i 
ple d’èxits, els Joves de Peralada volen continuar 
amb aquesta dinàmica i, per aquest motiu, ja es-
tan preparant una sèrie d’activitats per aquests 
mesos de tardor i hivern amb l’objectiu de con-
tinuar mantenint viu l’esperit de xauxa viscut en 
aquests darrers esdeveniments.

ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PERALADA
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CASA de laVILA

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

Podeu consultar totes les actes del plens a la web muni-
cipal www.peralada.org a la secció Govern Obert i Trans-
parència, junt amb reglaments, normatives i altres do-
cuments d’interès, o també l’edició digital d’El Butlletí. 
En les actes hi trobareu les mocions presentades i els re-
sultats de les votacions corresponents. Al web municipal 
també podreu informar-vos, solucionar tràmits, accedir al 
registre telemàtic i expressar queixes o suggeriments de 
forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa de la web turística i cultural 
www.visitperalada.cat a on hi trobareu la informació dels 
actes i esdeveniments que es duen a terme durant tot l’any. 

Recordeu que disposeu del canal de comunicació oficial 
de Telegram de l’ajuntament, on estareu informats de les 
darreres notícies del municipi, allà on sigueu.

Per subscriure’s al canal cal descarregar l’aplicació mòbil 
Telegram i seguir l’àlies @ajperalada o bé accedir a través 
de la web https://telegram.me/ajperalada. Si necessiteu 
suport a l’hora de subscriure-us a aquest canal, podeu di-
rigir-vos al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. 

Us seguim animant també a seguir-nos a les xarxes socials 
Facebook, Twitter i Instagram, i us podeu donar d’alta a la 
newsletter de l’Ajuntament i rebreu regularment informa-
ció de les activitats i actes que es porten a terme. 

Us recordo que els plens ordinaris, que tenen lloc el darrer 
dijous de cada trimestre, són oberts al públic, són de con-
trol i en ells podreu conèixer, entre d’altres, els informes 
de les regidories i els precs i preguntes que es fan a l’Equip 
de Govern. 

També us recordo que des de l’Alcaldia i les diferents Re-
gidories 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 al correu 
electrònic que podreu trobar a les darreres pàgines del 
Butlletí. 

A continuació trobareu una relació de les sessions plenàries 
amb les ordres del dia que s’han tractat per tal de facili-
tar-vos la lectura d’allò que us sembli més rellevant. 

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Peralada, novembre de 2022
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Estem arribant al final del mandat 2019-2023 pel qual ens vau fer 
confiança i del que volem fer-ne un repàs. Val a dir que ha estat uns 
anys marcats per la pandèmia que ha alentit l’administració i que 
també ha suposat canvis en la digitalització de la mateixa,  que mol-
tes vegades no ha arribat igual a tots els ciutadans. 

Del programa que us vam presentar el 2019, que podeu trobar i re-
visar al link  https://bit.ly/3gfcCUP, podreu  comprovar-ne l’alt grau 
de compliment del mateix. Nosaltres entenem que aquesta és la 
millor manera de servei públic als nostres pobles, preveure el que 
farem i donar-ne les explicacions, això és un exercici de transparèn-
cia i de compromís fàcilment verificable per qualsevol que vulgui:  
feina feta. 

Ara està molt de moda fer twitts sobre qualsevol cosa, frases fetes i 
ben sonants que podem trobar a les xarxes socials, moltes vegades 
difícils de contrastar amb la realitat. Nosaltres us presentem coses 
reals i palpables, feina feta en base a compromisos adquirits i que 
volem portar a terme. 

D’aquí a mig any, més o menys, nosaltres i d’altres que vulguin  op-
tar a governar el nostre Ajuntament us vindrem a trucar a la porta 
per demanar-vos de nou confiança. Junts per Peralada i Vilanova 
vindrem amb el nostre programa del 2019, amb la feina que hem 
fet en aquests anys i amb la proposta pensada i argumentada pels 
propers 4. Tots sabreu que fem el que diguem i, que si no ho podem 
fer, expliquem el perquè no.

Us fem una llista d’aquella feina ja feta i en la que estem treballant per 
millorar els nostres serveis i qualitat de vida a Peralada i a Vilanova. 

· Després de molts anys, moltes gestions i treball, tenim Institut 
de secundària. Hi hem dedicat molts esforços i recursos per aju-
dar-lo a créixer.

· Hem recuperat per ús públic un pany de muralla, Ca l’Algans, molt 
gran i ben conservat.

· S’ha millorat notablement l’accessibilitat als espais públics, ca-
rrers, piscina, edificis municipals. En gran mesura gràcies als pres-
supostos participatius que van tenir un gran èxit de participació

· S’han millorat les zones de jocs infantils: regs manteniment, zones 
verdes, nova pista, enjardinaments, cementiris,... 

· S’han destinat molts recursos en la millora del servei d’aigua a Pe-
ralada  amb la reparació de la canonada principal, amb nous cir-
cuits i vàlvules que han reduït molt les fuites i els talls d’aigua. S’ha 
demanat un ajut per fer el mateix a Vilanova.

· S’ha assolit que Vilanova tingui fibra òptica amb un conveni amb 
l’empresa Adamo

· S’ha mantingut el programa d’arranjament de camins rurals i l’as-
faltatge dels més necessitats.

· S’han posat llums solars en els disseminats. Es continuarà ampliant.

· S’arranjaran els carrers del casc antic de Peralada mentre no tro-
bem el finançament per la pavimentació definitiva.

· Pensant en el futur, s’està treballant perquè es pugui ordenar i 
desenvolupar la urbanització ja prevista de la Montserrada, abans 
d’arribar al Golf, per tal de poder-hi ubicar espais on es puguin im-
plantar empreses relacionades amb les noves tecnologies, coneixe-
ment i sostenibilitat. Es tracta de diversificar l’economia,  crear nous 
llocs de treball i alhora  facilitar habitatges perquè ningú hagi de 
marxar per manca del mateix. Sabem que no tothom ho veu bé però 
Peralada s’ha fet gran amb els peraladencs i les peraladenques que 
han nascut aquí i els que també han vingut d’altres llocs, proposem 
que tots hi tinguem cabuda.

Hem tingut polèmiques com l’aeròdrom que hem pogut resoldre a 
satisfacció de tots. Hem estat al costat de la gent, encara que de vega-
des no s’hagi vist així. Escoltem a tothom, fem les reunions que calen 
i informem de tots aquells assumptes que tenen més transcendència, 
prenem nota i sempre que podem apliquem els suggeriments rebuts.

Us hem fet un tast de la feina feta, en tenim molta més que uns po-
dem explicar sempre que ho considereu oportú pel mitja que vul-
gueu. Ho podeu fer en persona amb qualsevol dels 7 regidors que 
formem l’Equip de Govern.

El nostre compromís en el compliment del programa de treball 
que us vam presentar el 2019, i pel qual ens vau fer confiança, se-
gueix més vigent que mai. Ja treballem amb nous reptes pel futur.

Us convido a tots vosaltres a participar en el nostre projecte, viu 
i engrescador.

Moltes gràcies a tots. Us desitgem molta salut !!!

El nostre email és : juntsxperalada@gmail.com

BUTLLETÍ TARDOR

GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA

SEGUIM TREBALLANT. TREBALLEM PER TOTHOM  !!!
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Aquests dies en els Plens i en diferents fòrums s’ha estat dis-
cutint si és adequat pel poble el creixement de l’espai urba-
nitzable que proposa l’equip de govern. Un creixement que 
podria donar com a resultat un 50% més de població. Ens 
referíem a la reforma del POUM de les Montserrades més la 
zona d’empreses. Us volem avançar, que és un creixement 
que no el voldríem per Vilanova de la Muga. 

Aquest creixement suposarà la construcció de 200 habitatges 
més zona d’empreses. A nosaltres des del primer dia ens han 
aparegut un munt de dubtes, com són: 

· Augment d’aigua consumida, hem pogut estimar d’uns 
100.000 l/dia més el que poden consumir les industries. 

(200 l/dia x persona * 2,5 persones/habitatge *200 habitatges 
= 100.000 l / dia).

Amb un any de restriccions, estem preparats? Haurem de fer 
més pous? Més dipòsits? Qui ho pagarà? 

· Tenim l’escola, l’institut i els equipaments sense espai. Hau-
rem d’ampliar aquests espais? On els farem?

· Per un creixement vegetatiu, s’ha de fer aquest creixement 
amb un potencial d’un 50% més de població?

· No voleu dir que acabarà sent una zona de segona residèn-
cia o cases d’habitatge d’ús turístic com moltes cases del Golf 
i algunes del poble i l’objectiu quedarà desdibuixat?

Nosaltres creiem que tornem a cometre errors del passat 
tornant a l’especulació urbanística, la que ha fet que els 
nostres joves no tinguin accés a l’habitatge perquè els preus 
són prohibitius. 

També creiem que si l’objectiu és tenir un creixement vege-
tatiu, el més adequat és buscar formules per rehabilitar els 
habitatges existents a l’interior del poble sobretot aquells 
que estan deshabitats, ja sigui ajudant o instant que es facin 
habitables i posades a lloguer o la venda, en comptes de gas-
tar més espais agrícoles o naturals. Amb la rehabilitació dels 
habitatges existents aconsegueixes evitar insalubritats i zo-
nes degradades. Tot és qüestió de prioritats. 

Per altra banda, un cop hàgim urbanitzat aquests espais de 
la riera de les Montserrades, què haurem de fer? Ocupar un 
altre espai? fins a quin límit? Quan ens adonarem que pràc-
ticament no queda cap espai per a gaudir de la natura. Poder 
després ja sigui massa tard. 

Pel que fa a la zona industrial o empresarial és necessària? 
Quan tenim a pocs quilòmetres zones industrials que encara 
estan per omplir. O també és una altra operació d’especula-
ció en aquest cas amb sòl Industrial. 

Finalment, pensem que el més adequat davant a una propos-
ta d’aquesta alçada i importància és fer una consulta vincu-
lant al poble per veure quin model de poble es vol, si el d’ur-
banització o el de poble. A més aquesta ampliació del POUM 
no sortia al programa electoral. 

Esperem que quan s’hagi acabat el sòl per urbanitzar a Pera-
lada, no es vulgui especular amb el de Vilanova.

GRUPS MUNICIPALS

INDEPENDENTS
DE VILANOVA

AMPLIACIÓ DE L’ESPAI URBANITZABLE.
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CASA DE LA VILA

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2021

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del ple de la corporació de data 30 de setembre de 
2021 (Expdt. X2021000649)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del ple de la corporació de data 8 de novem-
bre de 2021 (Expdt. X2021000729)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del ple de la corporació de data 2 de desem-
bre de 2021 (Expdt. X2021000805)

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

5.- Informes de les regidories

6.- Proposta d’acord de la modificació de les tarifes del cen-
tre de dia (Expdt. X2018000021)

7.- Proposta d’acord de l’aprovació inicial de la modificació 
número 4 del POUM de Peralada (Expdt. X2017000104)

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2022

1.- Proposta d’acord per la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana (Expdt. X2022000121)

2.- Proposta d’acord per la modificació núm. 6 del POUM en 
l’àmbit d’usos extractius autoritzats en sol no urbanitzable 
del “Puig d’en Guil” i “Los Hermanos” (Expdt. X2019000170)

3.- Proposta d’acord per l’aprovació del Conveni de Coope-
ració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Peralada, per la cessió d’ús d’un edifici municipal per tal 
d’ubicar-hi un institut (Expdt. X2020000130)

4.- Proposta d’acord per l’aprovació del Conveni de Dele-
gació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Peralada, per a la realització del 
Programa Treball i Formació 2022 (Expdt. X2022000049)

5.- Proposta d’acord per l’aprovació de les bases del V Premi 
de Recerca de Ramon Muntaner 2022 (Expdt. X2022000051)
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 7 D’ABRIL DE 2022

1.- Ratificació de la convocatòria

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del ple de la  Corporació de data 30 de desembre 
de 2021 (Expdt. X2021000844)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del ple de la  Corporació de data 3 març de 
2022 (Expdt. X2022000156)

4.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats

5.- Informes de les regidories

6.- Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajunta-
ment de Peralada dels resultats del control intern, que s’es-
tableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de l’exercici 2021 (Expdt. X2022000273)

7.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressu-
post municipal. Exercici 2021 (Expdt. X2022000060)

8.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Interven-
ció general de l‘Ajuntament de Peralada, relatiu a les reso-
lucions adoptades per l’Alcalde-president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió 
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les 
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes 
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control 
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de 
l’exercici 2021 (Expdt. X202200096)

9.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de Modificació de 
Complement específic (Expdt. X2022000206)

10.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 2a. Modificació de 
crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000240)

11.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fis-
cal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal 
(Expdt. X2022000269)

12.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius 
(Expdt. X2022000274)

13.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fis-
cal reguladora de la taxa per l’abastament d’aigua potable 
(Expdt. X2022000277)

14.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa pel servei del casal d’estiu 
(Expdt. X2022000272)

15.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de sub-
vencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
del municipi, 2022 (Expdt.X2022000227)

16.- Adhesió al Protocol d’abordatge de les violències mas-
clistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empor-
dà (Expdt. X2022000114)

17.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern del 3 de març 
de 2022 en relació al conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments participants, 
per a la realització del programa treball i formació 2022, lí-
nies MG52, PRGC i PANP, del servei d’ocupació de Catalun-
ya (Expdt. X2022000049)

18.- Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió 
financera (Expdt. X2022000281)

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i preguntes

CASA DE LA VILA
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 30 DE JUNY 2022

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de la  Corporació de data 7 d’abril de 2022 
(Expdt. X2022000208)

2.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats

3.- Informes de les regidories

4.- Assabentat de l’Informe de tresoreria del dia 28 d’abril de 
2022, sobre morositat, de l’Informe de secretaria intervenció 
del dia 13 d’abril de 2022, sobre el termini de reconeixement 
de l’obligació de factures registrades, de l’Informe de secre-
taria intervenció del dia 29 d’abril de 2022, d’ execució de 
l’exercici de 2022 (acumulat fins 31/03/2022) i de l’Informe 
de secretaria intervenció del dia 13 de juny de 2022, sobre el 
període mig de pagament a proveïdors, corresponents, tots, 
al primer trimestre de 2022 (Expdt. X2022000292)

5.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 4a. modificació de 
crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000463)

6.- Proposta d’acord per a l’ aprovació de la 5a. Modificació de 
crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000464)

7.- Proposta d’ acord de la 4a modificació del Text Refós del 
POUM de Peralada. Modificació alineacions del carrer Nou 
de Sant Joan (Expdt. X2017000104)

8.- Proposta d’acord de les bases i convocatòria per ajuts fa-
mílies desfavorides 2022 (Expdt. X20220000496)

9.- Pròrroga per a l’any 2023 del conveni interadministratiu  
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, de 10 
places de servei de centre de dia per a gent gran dependent 
“Centre de dia de Peralada” (Expdt. X2022000437)

10.- Proposta d’ acord per designar les festes locals per l’any 
2023 (Expdt. X2022000450)

11.- Ratificar esmena proposta d’acord de l’adhesió a la ter-
cera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i multifunció (Expdt. X2022000212)

12.- Assumptes urgents

13.- Precs i preguntes

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 11 D’AGOST 2022

1.- Proposta d’acord de ple d’aprovació del compte general de 
l’exercici 2021  (Expdt. X2022000346)

2.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei municipal de la Llar d’Infants 
de Peralada (Expdt. X2022000629)

3.- Proposta d’acord per a l’aprovació de la 6a modificació de 
crèdits en el pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000608)

4.- Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior 
i l’Ajuntament de Peralada per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Telecomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya 
(Rescat) per a la coordinació en matèria de Protecció Civil

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 15 DE SETEMBRE 2022

1.- Aprovació inicial de la 9MPOUM del sector de l’ITSE i les 
Montserrades (Expdt. X2021000685)
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2021000010  

Caràcter: Ordinària
Data: 30 DE DESEMBRE DE 2021
Hora d’inici: 20:01 h
Hora de fi: 21:21 h
Lloc: Sala de Plens 

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2n Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A
Josep Tor Prunell, 3r Tinent Alcalde
Juan Carlos Planas Suñer, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A

Merce Comamala Laguna, Secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
David Bigas Vargas, Regidor/A

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta 
de la sessió ordinària del ple de la corporació de 
data 30 de setembre de 2021 
(Expdt. X2021000649)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió extraordinària del ple de la 
corporació de data 8 de novembre de 2021 
(Expdt. X2021000729)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió extraordinària del ple de la 
corporació de data 2 de desembre de 2021 
(Expdt. X2021000805)

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

5.- Informes de les regidories

6.- Proposta d’acord de la modificació de les 
tarifes del centre de dia (Expdt. X2018000021)

7.- Proposta d’acord de l’aprovació inicial de la 
modificació número 4 del POUM de Peralada 
(Expdt. X2017000104)

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE DESEMBRE DE 2021

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal 
perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos 
en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 
2021 (EXPDT. X2021000649)

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

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
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Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 (EXPDT. X2021000729)

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

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 2 DE DESEMBRE DE 2021 (EXPDT. X2021000805)

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

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

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

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

DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 30 DE SETEMBRE DE 2021 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI 
DE 30 DE DESEMBRE DE 2021

DOCUMENT DATA NÚMERO EXPEDIENT

DEC CESSIO DEL NINXOL NUM 318 C A FAVOR DE L'AJUNTAMENT - JOM 21122021                                  22/12/2021 2021DECR000661 X2021000846

DEC CESSIO DEL NINXOL 212 A B C A FAVOR DE L'AJUNTAMENT - JOM 21122021                                         22/12/2021 2021DECR000660 X2021000846

DEC VACANCES 27 I 29 DESEMBRE 2021 22122021                                                                                                        22/12/2021 2021DECR000659 X2021000450

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 20122021                                                                  21/12/2021 2021DECR000658 X2021000842
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DEC APROVACIO PADRO PAVELLO NOVEMBRE 2021 21122021                                                                  21/12/2021 2021DECR000657 X2021000117

DEC SOL. PLA SERVEIS TRANSICIO ENERGETICA 20122021                                      20/12/2021 2021DECR000656 X2021000694

DEC DENEGACIO SUBVENCIO AJUT FAÇANES 20122021                                                 20/12/2021 2021DECR000655 X2021000427

DEC AUTORITZACIO US SALA CENTRE SOCIAL PER A GIMCANA EL DOFI 17122021            19/12/2021 2021DECR000654 X2021000836

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 16122021                                                                                  17/12/2021 2021DECR000653 X2021000170

DEC ATORGAMENTY SUBV NOMINATIVA 17122021                                                                                         17/12/2021 2021DECR000652 X2021000565

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO PER A FESTIVAL NADAL PATINATGE 17122021                17/12/2021 2021DECR000651 X2021000818

DEC CONCESSIO 2A. PRORROGA EXCEDENCIA 6 MESOS 15122021                                                           16/12/2021 2021DECR000650 X2021000075

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS DESEMBRE 15122021                                                                                       16/12/2021 2021DECR000649 X2021000508

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/30 NOVEMBRE 15122021                               16/12/2021 2021DECR000648 X2021000821

DEC APROVACIO PRODUCTIVITAT 2N SEMESTRE 2021 16122021                                                      16/12/2021 2021DECR000647 X2021000828

DEC VACANCES 22 A 30 DESEMBRE 16122021                                                                                                                                                                                                                         16/12/2021 2021DECR000646 X2021000261

DEC AP 19 DESEMBRE 13122021                                                                                                                                                                                                                                    15/12/2021 2021DECR000645 X2021000299

DEC VACANCES 20-23 DESEMBRE 14122021                                                                                                                                                                                                                           15/12/2021 2021DECR000644 X2021000077

DEC PAGA EXTRA NADAL 2021 14122021                                                                                                                                                                                                                             15/12/2021 2021DECR000643 X2021000822

DEC ORDRE DEL DIA 15122021                                                                                                                                                                                                                                     15/12/2021 2021DECR000642 X2021000827

DEC DENEGACIO PAVELLO PER PATI CASTELLO D'EMPURIES 07122021                                13/12/2021 2021DECR000641 X2021000789

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 13122021                                                            13/12/2021 2021DECR000640 X2021000771

DEC DEC SOL. PROGRAMA PM01P DINAMITZACIO PARCS I ITENERARIS SALUDABLES DE 
DIPSALUT 10122021                                                                                                                                                                    13/12/2021 2021DECR000639 X2021000823

DEC SOL. PROGRAMA PT04 30112021                                                                                                                                                                                                                                13/12/2021 2021DECR000638 X2021000813

DEC ACCEPTACIO DESISTIMENT INTERESSAT 13122021                                      13/12/2021 2021DECR000637 X2018000529

DEC VACANCES 23 DES A 4 GENER 09122021                                                                                                                                                                                                                         10/12/2021 2021DECR000636 X2021000664

DEC CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO DE 5000 EUR PER A INVERSIONS 2021 A ESCOLA R. 
MUNTANER 05122021                                                                                                                                                                  10/12/2021 2021DECR000635 X2021000820

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 01122021                                                                                                                                                                                                                            03/12/2021 2021DECR000634 X2018000466

DEC DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS 01122021                              03/12/2021 2021DECR000633 X2018000466

DEC SOL PROGRAMA PT09 SORRERES 01122021                                                                  03/12/2021 2021DECR000632 X2021000814

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 01122021                                                                          03/12/2021 2021DECR000631 X2020000556

DEC VACANCES DEL 6 AL 10 DESEMBRE 01122021                                                              02/12/2021 2021DECR000630 X2021000060

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO OCTUBRE 01122021                                                    02/12/2021 2021DECR000629 X2021000117

DEC PARADA DE NADAL PER RECAPTAR RECURSOS PER FER ACTIVITATS A L'INSTITUT 02122021                                                                           02/12/2021 2021DECR000628 X2021000802

DEC PARADA DE NADAL PER RECAPTAR RECURSOS PER L'ONCOLLIGA 02122021                         02/12/2021 2021DECR000627 X2021000803

DEC ERROR ARITMETIC O DE FET RECORREGUT DR. SOLER 27112021                                            02/12/2021 2021DECR000626 X2021000784

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 NOVEMBRE   02122021                                                          02/12/2021 2021DECR000625 X2021000790

DEC CONVOCATORIA JGL DE 13 DE DESEMBRE DE 2021 02122021                                                                02/12/2021 2021DECR000624 X2021000816

DEC ATORGAMENT SUBVENCIO PER A INVERSIONS 2021 INSTITUT 14112021                                                             01/12/2021 2021DECR000623 X2021000773

DEC AP 3, 4, 5 I 7 GENER 2022 29112021                                                                                                                                                                                                                         30/11/2021 2021DECR000622 X2021000200

DEC  DEVOLUCIÓ FIANÇA RUNES I TERRES 26112021                                                 30/11/2021 2021DECR000621 X2018000297

DEC  DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS OBRES 26112021             30/11/2021 2021DECR000620 X2018000297

DEC SOL PROGRAMES PT01 I PT02 30112021                                                                                                                                                                                                                         30/11/2021 2021DECR000619 X2021000812
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DEC ADMESOS I EXLOSOS DEFINITIUS, TRIBUNAL I DATA PROVES  30112021                    30/11/2021 2021DECR000618 X2021000614

DEC DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS OVP 26112021                  30/11/2021 2021DECR000617 X2018000297

DEC APROVACIÓ REBUTS ESCORXADOR 1ER 2ON 3ER TRIM 2021 30112021                30/11/2021 2021DECR000616 X2021000811

DEC ORDRE DEL DIA 29112021                                                                                                                                                                                                                                     29/11/2021 2021DECR000615 X2021000805

DEC NOMINES MES DE NOVEMBRE DE 2021 26112021                                                                                         29/11/2021 2021DECR000614 X2021000799

DEC MODIFICACIO DATA JGL 26112021                                                                                                                                                                                                                              29/11/2021 2021DECR000613 X2021000793

DEC ESMENA ERROR PROP APROVACIO FACTURES JGL 23112021 26112021                                                                                  26/11/2021 2021DECR000612 X2021000797

DEC PERMIS HOSPITALITZACIO 25 I 26 NOV 25112021                                                                                            26/11/2021 2021DECR000611 X2021000800

DEC VACANCES 2, 10, 22 DES I 3, 4, 5, 7 I 21 GENER 25112021                                                26/11/2021 2021DECR000610 X2021000071

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 25112021                                                                          25/11/2021 2021DECR000609 X2019000516

DEC INCOACIO EXPEDIENT PRESSUPOST 24112021                                                                             24/11/2021 2021DECR000608 X2021000714

DEC JUSTIFICACIO SUBVENCIO PERLAGATS 2021 20112021                                                               24/11/2021 2021DECR000607 X2020000722

DEC REQUERIMENT NUL 22112021                                                                                                                                                                                                                                   23/11/2021 2021DECR000606 X2019000516

DEC VACANCES 10 A 21 GENER 2022 22112021                                                                                                                                                                                                                       23/11/2021 2021DECR000605 X2021000783

DEC ORDRE DEL DIA 23112021                                                                                                                                                                                                                                     23/11/2021 2021DECR000604 X2021000793

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 21112021              23/11/2021 2021DECR000603 X2021000787

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 OCTUBRE  21112021                                           23/11/2021 2021DECR000602 X2021000786

DEC AP 15, 23 I 24 DESEMBRE 23112021                                                                                                                                                                                                                           23/11/2021 2021DECR000601 X2021000579

DEC DENEGACIO RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I TRASLLAT COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 16112021                                                                                                                                                                         22/11/2021 2021DECR000600 X2021000748

DEC ENNADALA'T ASS. JOVES US SALA CENTRE 28 DE DESEMBRE 18112021                         22/11/2021 2021DECR000599 X2021000781

DEC APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 22112021                                                               22/11/2021 2021DECR000598 X2021000609

DEC AUTORITZACIO PAS RUTA DOCTOR SOLER: CAPELLA SANT AMANÇ, MONTPEDROS, 
RIEREA ANYET 18112021                                                                                                                                                                  19/11/2021 2021DECR000597 X2021000784

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PUNT D'AIGUA 18112021                                 19/11/2021 2021DECR000596 X2021000785

DEC APROVACIO COMPTES 3R TRIM AIGUA I CLAVEGUERAM 19112021                                                   19/11/2021 2021DECR000595 X2021000760

DEC AP 24 NOV I VC 9 I 10 DESEMBRE 18112021                                                                               18/11/2021 2021DECR000594 X2021000343

DEC APROVACIO CALENDARI FISCAL 2022 04112021                                                                           18/11/2021 2021DECR000593 X2021000741

DEC AUTORITZACIO US SALA EL CENTRE PER QUINA BENEFICA 5/12 18112021                                             18/11/2021 2021DECR000592 X2021000701

DEC  MODIFICACIO HORARIS BAR LA SALA DE VILANOVA DE LA MUGA PER 
BAIXA MEDICA 16112021                                            17/11/2021 2021DECR000591 X2020000469

DEC DENEGACIO AMPLIACIO DE TERMINI 12112021                                                                                  16/11/2021 2021DECR000590 X2021000643

DEC DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA ALIENACIO PARCEL. 57 16112021                                                                                         16/11/2021 2021DECR000589 X2019000776

DEC CONVOCATORIA JGL DE 23 DE NOVEMBRE DE 2021 16112021                                                                                       16/11/2021 2021DECR000588 X2021000778

DEC 1/2 AP 15 NOV I 2 DIES VACANCES 18 I 19 NOV 15112021                                                                            15/11/2021 2021DECR000587 X2021000261

DEC US SALA CENTRE SOCIAL PER DONACIO DE SANG 15112021                                                                                  15/11/2021 2021DECR000586 X2021000774

DEC APROVACIO TAXES ESCORXADOR 4ART TRIM 2020 12112021                                                                                      14/11/2021 2021DECR000585 X2020000265

DEC AP 1 DIA I MIG 16 I 18 NOV 11112021                                                                                                                                                                                                                        12/11/2021 2021DECR000584 X2021000200

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MODUL METAL·LIC 12112021                                                                               12/11/2021 2021DECR000583 X2021000766

DEC APROVACIO PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS 10112021                                                                                    11/11/2021 2021DECR000582 X2021000614

DEC AP 12-NOV 11112021                                                                                                                                                                                                                                         11/11/2021 2021DECR000581 X2021000373
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DEC APROVACIO PADRO PAVELLO SETEMBRE 2021 10112021                                                                                                                          11/11/2021 2021DECR000580 X2021000117

DEC APROVACIO PADRO MATRICULES NOVES LLAR 10112021                                                                                                              11/11/2021 2021DECR000579 X2021000508

DEC DENEGACIO DEVOLUCIO FIANÇA 04112021                                                                                       11/11/2021 2021DECR000578 X2019000067

DEC CONVOCATORIA JGL 16 DE NOVEMBRE DE 2021 09112021                                                                                                 09/11/2021 2021DECR000577 X2021000758

DEC OCUPACIO DE VIA PUBLICA C. CARME 1 09112021                                                                                         09/11/2021 2021DECR000576 X2021000759

DEC ADJUDICACIO XC 08112021                                                                                                                                                                                                                       09/11/2021 2021DECR000575 X2021000609

DEC ASSABENTAT HUT 08112021                                                                                                                                                                                                                                    08/11/2021 2021DECR000574 X2021000731

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO TORNEIG PATINATGE 6 NOVEMBRE 06112021                                                             08/11/2021 2021DECR000573 X2021000621

DEC US SALA SANT DOMENEC PER CURS MONITORS 19102021                                                                                                                   08/11/2021 2021DECR000572 X2021000696

DEC PERMIS PER DEFUNCIO 05 I 06 NOV 05112021                                                                                               06/11/2021 2021DECR000571 X2021000744

DEC APROVACIÓ 6A MC CREDITS PRESSUPOST 2021 05112021                                                                                                                 05/11/2021 2021DECR000570 X2021000710

DEC AUTORITZACIO O DENEGACIO OVP FIRAIRES FESTA MAJOR SANT MARTI 2021 03112021                                                      05/11/2021 2021DECR000569 X2021000019

DEC VACANCES 05 NOV 05112021                                                                                                                                                                                                                                   05/11/2021 2021DECR000568 X2021000077

DEC D'INCOACIO ALIENACIO FINCA CAN RAMONET 05112021 05112021                                                                                                       05/11/2021 2021DECR000567 X2021000142

DEC INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR 03112021                                                04/11/2021 2021DECR000566 X2021000550

DEC CONTRACTE ESTUDIS AIGÜES BLANQUES VILANOVA 04112021                                  04/11/2021 2021DECR000565 X2020000635

DEC 1/2 AP 02 NOV 03112021                                                                                                                                                                                                                                     04/11/2021 2021DECR000564 X2021000077

DEC BONIFICACIO FAMILIA NOMBROSA TAXA LLAR INFANTS 03112021                                                                                 03/11/2021 2021DECR000563 X2021000736

DEC ORDRE DEL DIA PLE 8 DE NOVEMBRE DE 2021 03112021                                                                                    03/11/2021 2021DECR000562 X2021000729

DEC CONVOCATORIA VALORACIO INF. BAIXA TEMERARIA 03112021                                                                                           03/11/2021 2021DECR000561 X2021000609

DEC JGL DE 8 DE NOVEMBRE DE 2021 02112021                                                                                                         03/11/2021 2021DECR000560 X2021000728

DEC APROVACIO PADRO LLAR NOVEMBRE 03112021                                                                                                             03/11/2021 2021DECR000559 X2021000508

DEC PERMIS HOSPITALITZACIO 3 I 4 NOVEMBRE 03112021                                                                                                                         03/11/2021 2021DECR000558 X2021000693

DEC AMPLIACIO TERMINI CD 02112021                                                                                                                                                                                                                     03/11/2021 2021DECR000557 X2021000643

DEC DECRET DENEGACIO LLICENCIA URBANISTICA 29102021                                                                                                                         02/11/2021 2021DECR000556 X2020000089

DEC CONVOCATORIA JGL 2 DE NOVEMBRE DE 2021 02112021                                                                                                        02/11/2021 2021DECR000555 X2021000727

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 OCTUBRE 24102021                                                                                  29/10/2021 2021DECR000554 X2021000689

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 OCTUBRE 24102021                                                                                         29/10/2021 2021DECR000553 X2021000690

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO A CB ESCOLAPIES FIGUERES PER A PARTITS 28102021                                     29/10/2021 2021DECR000552 X2021000711

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 19102021                                                                                                                  29/10/2021 2021DECR000551 X2021000374

DEC APROVACIO PADRO GUALS 2021 28102021                                                                                                                                  29/10/2021 2021DECR000550 X2020000577

DEC NIT DE MONOLEGS 13 NOVEMBRE 28102021                                                                                     29/10/2021 2021DECR000549 X2021000670

DEC ESMENA ERROR  28102021                                                                                                                                                                                                                                     29/10/2021 2021DECR000548 X2021000707

DEC AP 29 OCTUBRE 28102021                                                                                                                                                                                                                                     29/10/2021 2021DECR000547 X2021000450

DEC APROVACIO CONVOCATORIA ADMINISTRATIU 28102021                                                            29/10/2021 2021DECR000546 X2021000719

DEC US SALA GRAN DEL CENTRE PER REUNIÓ SOBRE L'AERÒDROM 26102021                                                                                       29/10/2021 2021DECR000545 X2021000703

DEC SUBVENCIO PUNT CARREGA VEHICLES ELECTRICS 26102021                                                                                         27/10/2021 2021DECR000544 X2021000715

DEC ORDRE EXECUCIO JMBS 25102021                                                                                                                                                                                                       26/10/2021 2021DECR000543 X2021000692

DEC ORDRE EXECUCIO RETIRADA PNEUMATICS 26102021                                 26/10/2021 2021DECR000542 X2021000709

DEC CONVOCATORIA JGL 26 D'OCTUBRE DE 2021 26102021                                      26/10/2021 2021DECR000541 X2021000717



CASA DE LA VILA 15

DEC NOMINES MES D'OCTUBRE DE 2021 26102021                                                                     26/10/2021 2021DECR000540 X2021000698

DEC AP 25 OCTUBRE 25102021                                                                                                                                                                                                                                     25/10/2021 2021DECR000539 X2021000071

DEC ESMENA ERROR MATERIAL DATA EFECTES ECONOMICS  TRIENNI 25102021                                                              25/10/2021 2021DECR000538 X2021000680

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 25102021                                                                                                                                                                                                                            25/10/2021 2021DECR000537 X2020000395

DEC ORDRE EXECUCIO AMS 25102021                                                                                                                                                                                                                   25/10/2021 2021DECR000536 X2021000692

DEC FINAL BAIXES PER INSCRIPCIO INDEGUDA AL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS 22012021                                                       25/10/2021 2021DECR000535 X2020000573

DEC RECONEIXEMENT 10È TRIENNI FO 21102021                                                                                                                           22/10/2021 2021DECR000534 X2021000680

DEC CANVI LLIC GUAL 21102021                                                                                                                                                                                                                                   22/10/2021 2021DECR000533 X2021000707

DEC VACANCES 4 I 5-NOV I AP 6 I 7-NOV  21102021                                                                                                                 21/10/2021 2021DECR000532 X2021000043

DEC RECONEIXEMENT 3R TRIENNI 19102021                                                                                                                                                                                                                          20/10/2021 2021DECR000531 X2021000679

DEC PARADES TOTS SANTS ESCOLA PERALADA 19102021                                                                                                     19/10/2021 2021DECR000530 X2021000695

DEC TRASLLAT ALEGACIONS AERODROM 14102021                                                                                     19/10/2021 2021DECR000529 X2021000643

DEC CONCESSIO PERMIS HOSPITALITZACIO FAMILIAR 1R GRAU 18102021                                    19/10/2021 2021DECR000528 X2021000693

DEC ORDRE DEL DIA 18102021                                                                                                                                                                                                                                     18/10/2021 2021DECR000527 X2021000687

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 15102021                                                                                                                                                                                                                            18/10/2021 2021DECR000526 X2021000298

DEC APROVACIO I DELEGACIO COMPETENCIES ESTUDI SENYALITZACIO TRAÇAT BICITRANSCAT 
FIGUERES-ROSES-VILAJUIGA 15102021                                                                                                                                              16/10/2021 2021DECR000525 X2021000004

DEC APROVACIO I DELEGACIO DE COMPETENCIES PROJECTE ADEQUACIO PAS BICICLETES 
TRAÇAT BICITRANSCAT 15102021                                                                                                                                                       16/10/2021 2021DECR000524 X2021000004

DEC VACANCES 15-OCT 14102021                                                                                                                                                                                                                                   15/10/2021 2021DECR000523 X2021000373

DEC TRASLLAT RECURS REPOSICIO 13102021                                                                                                                                                                                                                         13/10/2021 2021DECR000522 X2021000642

DEC ACEPTACIO RENUNCIA I DECLARACIO BAIXA VOLUNTARIA 13102021                              13/10/2021 2021DECR000521 X2021000672

DEC APROVACIO PADRO LLAR OCTUBRE 13102021                                                              13/10/2021 2021DECR000520 X2021000508

DEC NUL 04102021                                                                                                                                                                                                                                               12/10/2021 2021DECR000519 X2021000004

DEC NUL 04102021                                                                                                                                                                                                                                               12/10/2021 2021DECR000518 X2021000004

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 11102021                                                                                    12/10/2021 2021DECR000517 X2021000364

DEC ORDRE EXECUCIO 11102021                                                                                                                                                                                                                                    12/10/2021 2021DECR000516 X2021000647

DEC REQUERIMENT ACTA REPRESENTACIO 11102021                                                            12/10/2021 2021DECR000515 X2021000597

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 21092021                                                                                  12/10/2021 2021DECR000514 X2020000672

DEC DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS 21092021                                                   12/10/2021 2021DECR000513 X2020000672

DEC US SALA CENTRE INSTITUT 08102021                                                                                                                                                                                                                           12/10/2021 2021DECR000512 X2021000667

DEC AUTORITZACIO US SALA ACTES SANT DOMENEC 07102021                                               08/10/2021 2021DECR000511 X2021000668

DEC CONCESSIO 1/2 AP 8 D'OCTUBRE 07102021                                                               07/10/2021 2021DECR000510 X2021000261

DEC ORDRE DEL DIA JGL 11 D'OCTUBRE DE 2021 07102021                                                    07/10/2021 2021DECR000509 X2021000669

DEC CONVOCATORIA MESA DIA 11/10/21 30092021                                                                        05/10/2021 2021DECR000508 X2021000609

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 SETEMBRE    05102021                                                                    05/10/2021 2021DECR000507 X2021000651

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 23092021                                                                                                                       05/10/2021 2021DECR000506 X2021000637

DEC 5 DIES VACANCES (ESGOTADES 2021) 04102021                          04/10/2021 2021DECR000505 X2021000503

DEC 1 AP DIA 11 OCT 04102021                                                                                                                                                                                                                                   04/10/2021 2021DECR000504 X2021000664

DEC ASSABENTAT COMUNICACIO PREVIA 23092021                                                                    04/10/2021 2021DECR000503 X2021000298

DEC MODIFICACIO DATA FINALITZACIO CONTRACTE GARANTIA JUVENIL 04102021                                                           04/10/2021 2021DECR000502 X2021000524
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DEC ORDRE DEL DIA 04102021                                                                                                                                                                                                                                     04/10/2021 2021DECR000501 X2021000663

DEC VAC 1 OCTUBRE 2021 01102021                                                                                                                                                                                                                                01/10/2021 2021DECR000500 X2021000373

DEC  VACANCES ( 2021 ESGOTADES) 30092021                                                                                        01/10/2021 2021DECR000499 X2021000579

DEC 12 DIES VACANCES I 4 AP 30092021                                                                                                                                                                                                                           01/10/2021 2021DECR000498 X2021000299

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT ESCALES, RAMPA I REIXA 30092021                                                                  01/10/2021 2021DECR000497 X2021000622

DEC DISTINTIUS CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 16/31 AGOST 23092021                                      01/10/2021 2021DECR000496 X2021000639

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 SETEMBRE 30092021                                                                                                    01/10/2021 2021DECR000495 X2021000650

DEC DEIXAR SENSE EFECTE EXCEDENCIA 20092021                                                                                                                              30/09/2021 2021DECR000494 X2021000601

DEC ORDRE DEL DIA 28092021                                                                                                                                                                                                                                     30/09/2021 2021DECR000493 X2021000652

DEC APROVACIO NOMINES SETEMBRE 2021 28092021                                                                                                                   28/09/2021 2021DECR000492 X2021000627

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE VALORACIÓ DEL SOLAR AL C/ESGLESIA 14 DE 
VILANOVA DE LA MUGA 28092021                                                                                                                                                         28/09/2021 2021DECR000491 X2021000629

DEC VAC 11/10/21 28092021                                                                                                                                                                                                                                      28/09/2021 2021DECR000490 X2021000077

DEC AP DIA 29/09/21 28092021                                                                                                                                                                                                                                   28/09/2021 2021DECR000489 X2021000071

DEC ORDRE DEL DIA 27092021                                                                                                                                                                                                                                     27/09/2021 2021DECR000488 X2021000649

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFNATS SETEMBRE 27092021                                                                                  27/09/2021 2021DECR000487 X2021000508

“Pregunta el sr. Marc Sabater en relació al  Decret de data 20 de 
desembre,  sobre el Pla de Serveis de transacció energètica, a què es 
Transició Energètica,  al qual el sr. Alcalde respon que fa referència al DUS 
5000. Programa d’ajuts finançats per fons europeus al qual s’ha acollit 
l’Ajuntament mitjançant la Diputació.

Seguidament pregunta el sr. Sabater pel projecte Bicitranscat, al qual la 
sra. Rosa Cortada exposa que es tracta d’un projecte d’unió entre el sud 
de França i Catalunya per fer un carril bici”. 

5.- INFORMES DE LES REGIDORIES

L’Alcalde comenta que ho posaran a la pantalla i ho podran seguir.

5.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA, HISENDA, 
GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

5.1.1.Àrea de Alcaldia

- S’ha finalitzat l’obra de reparació de la teulada del l’equipament 
municipal del Bullidor, “el paller del Sherif”

- En data 5 d’octubre es va formalitzar la signatura de l’escriptura de la 
compra de Ca l’Algans, ja s’han fet gestions per l’estudi de l’enderroc.

Guàrdia Municipal

Un vegada finalitzat el procés de selecció d’un nou vigilant municipal, 
aquest s’incorporarà el proper 03 de gener de 2021.

Amb data 7 de gener es reincorpora el Vigilant que havia estat de 
baixa per una llarga malaltia amb el qual podrem tenir la plantilla 
de 4 agents complerta després de molt de temps i podrem donar 
un millor servei, podent cobrir la franja horària de 7-8 del matí a 
01-02 de la matinada.

Possible trasllat dels residus de Vacamorta al nostre municipi

S’ha rebut l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Peralada a Recoder 
Advocats amb la col·laboració d’Enigest i Enginyeria i consultoria 
Ambiental SL, sobre el possible trasllat dels residus de l’abocador de 
Vacamorta al nostre municipi. Una vegada estudiat s’ha donat trasllat 
a  la Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al 
Director de l’Agència de Residus de Catalunya. Es preveu una reunió 
amb la Honorable Consellera Teresa Jordà el proper 11 de gener.

Aeròdrom

Amb data 18 de novembre de 2021 ens vàrem reunir amb els promotors 
de l’aeròdrom que tenia que anar ubicat a Les Olives a Peralada. En la 
reunió es va posar de manifest que el projecte generava gran rebuig a 
la població, cosa que ja se’ls havia advertit abans que ells iniciessin els 
tràmits. Els mateixos promotors van creure oportú desistir de continuar 
endavant i mitjançant instància  E/000039-2021 26/11/2021 així es 
va formalitzar, on el promotors van posar de manifest:

“La setmana passada els promotors del projecte de l’aeròdrom de Peralada 
es van reunir amb part del equip de govern de l’ajuntament de Peralada. 
En aquesta reunió es va parlar i es va fer veure que no hi havia el suport 
per part del poble en dur a terme aquest projecte. L’ajuntament va fer 
veure als promotors que fer el projecte sense el suport del poble no és el 
més adequat, i amb bons raonaments va convèncer al promotors a no 
seguir endavant amb el projecte. Per aquestes raons, els promotors han 
decidit no seguir endavant amb el projecte i es sol·licita que es doni de 
baixa el seu expedient i la seva tramitació. El promotors agraeixen la feina 
feta per l’ajuntament en la tramitació del projecte i en la gestió neutre i 
corresponent de l’ajuntament”.
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Per decret d’alcaldia 2021DECR000637 es va acceptar aquesta renúncia. 

Per tant, queda descartat definitivament que es faci l’aeròdrom.

Situació del dipòsit de runes controlat Terra Negra

Trasllado el correu electrònic rebut el 4 de novembre de 2021 del 
sr. JMB Cap del Departament d’Inspecció i Control de l’Agència 
de Residus de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural on es detalla el resum d’actuacions 
fetes i la situació actual:

“Benvolgut Alcalde

En relació amb les irregularitats detectades a les instal·lacions del 
dipòsit controlat amb planta de reciclatge ubicades al vostre municipi 
de Peralada, on DIPÒSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL realitza la seva 
activitat en virtut de la llicència ambiental atorgada en data 8 de setembre 
de 2005 per part de l’Ajuntament de Peralada (exp. 331/2002) i dels 
canvis no substancials incorporats en dates 13 de juny de 2007 i 20 d’abril 
de 2011 (exp. 276/2005 en relació amb l’exp. 331/2002), així com de la 
seva inscripció en el Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya amb el codi E-1157.10, us resumim a continuació les actuacions 
que l’Agència de Residus de Catalunya ha dut a terme: 

- En data 28 d’octubre de 2020, l’Entitat Col·laboradora contractada 
per l’ARC per al control dels gestors de residus d’enderrocs i de la 
construcció va constatar que a la zona de la planta de reciclatge 
hi havia l’acumulació d’un volum estimat 10000 m2 d’una mescla 
de residus amb una presència molt elevada de fraccions impròpies 
(plàstics, voluminosos...) . Aquests residus estaven identificats a la 
documentació de trasllat amb el codi 170904 (residus mesclats de 
construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903) de la Llista Europea de Residus (LER), codi no 
contemplat en la seva llicència ambiental.

- En data 11 de novembre de 2020, la Inspecció de l’ARC va emetre un 
informe d’inspecció derivat de les investigacions dutes a terme arran 
d’aquella informació i es va comprovar que entre el 13 d’octubre i el 
10 de novembre de 2020 van entrar a les instal·lacions gairebé 7500 
tones del residu indicat, provinents del centre de triatge i reciclatge 
de l’empresa Bennes 30, SAS, del municipi de Milhaud (França), 
i que els trasllats no s’havien ajustat a la normativa europea de 
trasllats transfronterers. 

- En data 22 de desembre de 2020, l’Agència de Residus de Catalunya 
va iniciar actuacions sancionadores contra DIPÒSIT DE RUNA 
TERRA NEGRA, SL per la comissió de les infraccions tipificades com 
a greus als articles 75 a) i 75 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus per, respectivament, haver admès a les seves instal·lacions 
de valorització ubicades a Peralada residus no contemplats a la seva 
llicència ambiental i haver importat barreges de residus sense seguir el 
procediment de notificació i autorització prèvia per escrit, aplicable en 
el cas concret. El corresponent procediment sancionador va finalitzar 
en data 16 d’abril de 2021 amb el pagament de les multes imposades. 

- Durant la primera quinzena de gener de 2021 contacta amb la 
Inspecció de l’ARC el cap del Cos d’Agents Rurals de l’Alt Empordà, 
en haver constatat l’entrada de camions de gran tonatge provinents 
de França, a les instal·lacions de la planta de reciclatge de Peralada, 
amb una tipologia de residus (mescla de diferents fraccions impròpies 
similars a rebuig) que no tenien res a veure amb els residus provinents 
d’obres d’enderrocs i de la construcció. Se’l va informar de les 
actuacions efectuades per l’ARC i a l’hora va trametre material gràfic 
de les observacions que havien efectuat.

- En data 22 de gener de 2021, la Inspecció de l’ARC emet informe 
desestimant les al·legacions presentades per Dipòsit de Runa Terra 
Negra, SL, en data 22 de desembre de 2020, al requeriment previ a 
l’adopció de mesures cautelars.

- Entre el 9 i 12 de febrer de 2021 es van visitar les instal·lacions per part 
de la Inspecció de l’ARC i l’Entitat Col·laboradora i es constata que el 9 de 
febrer va ser l’última data d’entrada de residus provinents de Bennes 30, 
SAS, tot i que el 10 de febrer va arribar un transport que es va fer retornar.

- L’Entitat Col·laboradora efectua noves visites de control en dates 24 
de febrer de 2021, 3, 10, 17, 24 i 29 de març de 2021, i 7 i 13 d’abril de 
2021, sense detectar noves entrades de residus provinents de Bennes 
30, SAS, llevat del dia 20 de març en què es va detectar l’entrada d’un 
vehicle procedent de l’empresa francesa amb una càrrega parcial de 
runes i la resta de material fi de color grisós, plàstics i escumes. Es va 
enviar un requeriment a l’empresa en data 30 d’abril de 2021 referent 
a aquests fets i van respondre que no havien entrat més residus de 
Bennes 30, SAS des del 9 de febrer i que, aquest cas, quan se’n van 
adonar van fer tornar la càrrega a l’origen.

- En data 22 de juny de 2021, la Inspecció de l’ARC efectua visita 
d’inspecció a les instal·lacions de Dipòsit de Runa Terra Negra, SL 
per verificar si ha efectuat la retirada de tots els residus procedents 
de Bennes 30, SAS, i la seva correcta gestió a través de transportistes 
i gestors de residus autoritzats, d’acord amb el requeriment inclòs 
en la resolució de 20 d’abril de 2021 de finalització del procediment 
sancionador. Es comprova que no s’ha iniciat la retirada dels residus. 

- En data 22 de setembre de 2021, l’Entitat Col·laboradora es va 
personar a les instal·lacions per efectuar la visita de control i no se li 
va permetre l’accés amb l’argument que es tractava d’una instal·lació 
privada i que estava tancat al públic.

- En dates 23, 24 i 27 de setembre de 2021 i 15 d’octubre de 2021, 
el Cos d’Agents Rurals efectua visites d’inspecció (una d’elles amb 
suport de Mossos d’Esquadra) a les instal·lacions de Dipòsit de Runa 
Terra Negra, SL. En aquestes inspeccions (s/ l’empresa, actualment 
tancades per a petits productors i particulars) es va constatar l’entrada 
de camions de gran tonatge provinents de França que descarregaven 
residus (directament al vas de deposició/eliminació del dipòsit 
controlat) consistents en una barreja de plàstics, metalls, cartrons, 
mobiliari i altres materials de rebuig. Es tracta de residus que no 
pertanyen al grup 17 (residus de la construcció i demolició) de la LER ni 
tampoc són assimilables a aquests i que, per tant, no són admissibles 
en el dipòsit controlat d’acord amb la seva llicència ambiental. També 
informen que els residus, un cop entrats, són ràpidament tapats 
mitjançant l’aportació de terres. Per altra banda, amb la informació 
aportada pel Cos d’Agents Rurals en relació a la documentació de 
trasllat des de França (codi LER170504  - terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503) es constata de nou l’incompliment 
de la normativa europea en matèria de trasllats transfronterers. 
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- En data 21 d’octubre de 2021, l’Agència de Residus de Catalunya 
va iniciar noves actuacions sancionadores contra DIPÒSIT DE RUNA 
TERRA NEGRA, SL per la comissió de les infraccions tipificades com 
a greus als articles 75 a) i 75 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus per, respectivament, haver admès a les seves instal·lacions 
de dipòsit controlat ubicades a Peralada residus no contemplats a la 
seva llicència ambiental i haver importat residus destinats a deposició 
sense seguir el procediment de notificació i autorització prèvia per 
escrit. El corresponent procediment sancionador es troba actualment 
en fase d’audiència a la societat interessada.

- Atesos els fets, en el marc d’aquest segon procediment sancionador 
s’ha considerat oportuna l’adopció de la mesura cautelar consistent en 
el cessament immediat de l’admissió de residus diferents a residus de 
la construcció i demolició a les instal·lacions de DIPÒSIT DE RUNA 
TERRA NEGRA, SL. Amb caràcter previ a la seva adopció, l’Agència de 
Residus de Catalunya ha complert amb el tràmit de requeriment previ 
a l’adopció de mesures cautelars que exigeix l’article 95 del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus en els casos en què, com el que ens 
ocupa, l’activitat estigui emparada per llicència, a fi que la societat 
interessada pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret per a 
l’ajustament de l’activitat a les condicions especificades en el seu títol.

Finalment, en quant a la possibilitat de clausurar l’activitat com a 
conseqüència dels fets infractors, aquesta decisió no pot ser presa per 
l’Agència de Residus de Catalunya. D’acord amb l’article 65.1 de la 
Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, correspon a l’òrgan que va atorgar la llicència acordar 
aquesta mesura amb la tramitació prèvia del corresponent procediment 
administratiu. En aquest sentit, atès que va ser l’Ajuntament de Peralada 
qui va atorgar la llicència ambiental a DIPÒSIT DE RUNA TERRA NEGRA, 
SL, correspon a aquest organisme decidir sobre l’oportunitat d’acordar la 
clausura de l’activitat. 

Cordialment, “

En aquesta mateixa data, 30 de novembre, vam tenir una reunió amb 
diversos departaments de la Generalitat implicats per tal de coordinar 
les possibles accions. Amb data 6 de desembre es va passar avís 
als Agents Rurals d’activitat en l’abocador en uns dies de gran 
tramuntanada amb una gran escampada de plàstics en tota la zona.

Amb data 9/12/2021 el tècnic municipal va fer una nova inspecció 
i va traslladar una consulta a la Generalitat sobre les actuacions 
que poden i no poden fer actualment a l’abocador. Rebent resposta 
el mateix  9 de desembre on el sr. ORM, Director de l’Àrea de 
Control i Sòls Contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural on 
concloïa que:

“L’actuació de l’Agència de Residus és la Resolució de mesura cautelar 
adoptada a l’expedient sancionador G0918/2021/156 que disposa:

“Que DIPÒSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL, com a entitat que exerceix 
l’activitat de dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició 
en el terme municipal de Peralada, procedeixi a cessar immediatament 
l’admissió de residus diferents a residus de la construcció i demolició a 
les seves instal·lacions”.

Cordialment,”

 

5.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT

5.2.1. Àrea de Turisme

El nombre de visitants respecte al mateix període 2020 ha augmentat 
molt clarament, sobretot arrel de la diferència en les restriccions 
implementades per les autoritats sanitàries. 

En concret, 2.683 persones ens han visitat, un 259,17% respecte 
les 747 de 2020. El mes d’octubre ha estat el de més afluència 
d’aquest període.

Pel que fa als guanys en entrades i marxandatge, l’augment també és 
significatiu: un augment del 247,58%. Si aquest període el 2020 es va 
obtenir 1.001,86€ de beneficis, el 2021 se n’han obtingut 3.482,25€.

Pel que fa al perfil del visitant, la majoria ve en parella, seguit d’amics 
i en família. La seva procedència és de Catalunya (la meitat dels 
quals són de Barcelona), seguit per França i la resta d’Espanya. El 
mes de desembre, els francesos pràcticament han deixat de venir i 
hi ha hagut més visitants de la resta d’Espanya. Alemanya, Bèlgica, 
Països Baixos i Regne Unit han estat països amb algun visitant, tot 
i que en menor quantitat. L’any 2020, aquests països pràcticament 
van tenir xifres nul·les.

El 9 d’octubre ens vam adherir a les Jornades Europees de Patrimoni 
2021 oferint una Jornada de portes obertes al Museu de la Vila. 

Pel que fa a les visites guiades el setembre dins el Alt Empordà Sea 
Walking es va organitzar un Itinerari Circular Peralada-Cabanes amb 
inici al Claustre de Sant Domènec i final amb tast al Cafè del Centre 
i a l’octubre es va oferir la visita Un viatge al passat emmarcada 
dins les activitats dels Espais Medievals de l’Empordà, ambdues 
organitzades conjuntament amb l’àrea de Turisme del CCAE.  Les 
visites guiades a particulars només s’han realitzat per a grups 
organitzats amb reserva prèvia.

5.2.2.   Àrea d’Ensenyament

Aquest mes de novembre hi ha hagut eleccions al Consell Escolar 
dels centres educatius dels quals formaré part com a representant 
de l’Ajuntament als tres centres del municipi.

El passat  de novembre vam tenir una reunió amb el Director General 
de Centres Públics del Departament d’Educació, el sr. JMS, on 
vam establir les bases del conveni de cessió d’espais i del projecte 
d’ampliació de l’Institut Peralada.

5.2.3. Àrea de Mediambient

Aquest trimestre hem mantingut una reunió amb el Consorci de Vies 
Verdes sobre el tram de l’itinerari BiciTransCat que passa pel nostre 
municipi, en concret per Vilanova de la Muga. S’arranjarà el tram 
que correspon al Camí del Manol i s’instal·larà un aparca bicicletes 
a l’àrea de la depuradora i un altre amb punt de recàrrega per a 
bicicletes elèctriques a Can Sala. El projecte, ha d’estar executat a 
finals del mes de maig 2022. Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament 
ja s’ha facilitat tota la documentació i permisos per a què puguin 
iniciar els treballs.
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Aquesta tardor l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, dins 
una nova campanya de sensibilització de recollida selectiva, va 
instal·lar dues parades informatives, una davant l’Escola Ramon 
Muntaner i l’altra a la Plaça del Carme. La campanya estava enfocada 
en la recollida de la FORM i es donaven bossetes de compost que s’ha 
generat amb els residus orgànics dels municipis que estem adherits. 
També es podien recollir cubell i bosses per a fer la separació de la 
matèria orgànica.

5.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.3.1.Àrea de Cultura

Agenda d’activitats tardor-hivern 2021 

El mes d’octubre vam reprendre l’agenda d’activitats, amb activitats 
ja tradicionals (com el ioga, els tallers de memòria, el tallat social o 
les corals) i propostes noves (com les classes de salsa, activitats en 
família i els tallers de màgia i d’elaboració de carbasses o els tallers 
d’informàtica per obtenir l’idCATmòbil, per conèixer l’E-tram i poder 
fer tràmits amb l’Ajuntament, conèixer l’aplicació La Meva Salut, i 
també les xarxes socials WhatsApp i Telegram).

Totes les activitats han funcionat molt bé, i han tingut una bona 
resposta. Des de les diferents àrees de l’equip de govern estem 
treballant ja amb el programa per al proper curs. 

Festes majors i altres activitats

Com a activitats més significatives del darrer trimestre, vam tenir la 
castanyada a Vilanova i les festes majors de Peralada i Vilanova de la 
Muga. Per la Festa de Sant Martí, es va presentar el llibre El Mirall de la 
Història: vint-i-cinc-anys d’articles d’Inés Padrosa al Butlletí Municipal, 
editat per l’Ajuntament, i es va celebrar l’acte d’elecció de la pubilla i 
l’hereu de l’Alt Empordà 2021. L’hereu i la pubilla de Peralada van ser 
escollits, respectivament, hereu i dama comarcal 2021.

A més, durant el mes d’octubre, la Sala de Vilanova va acollir una 
exposició dels ninots articulats del vilanoví Valentí Vidal. 

Totes les activitats van transcórrer sense incidències i amb una alta 
participació. Part d’aquest èxit es deu a la feina de l’Àrea de Cultura 
amb les entitats locals i amb persones voluntàries. 

 

Nadal 2021

El programa d’activitats inicialment previst per a aquest Nadal 
s’ha hagut de modificar, degut a les recomanacions sanitàries 
d’evitar activitats en espais interiors. A darrera hora, s’han anul·lat 
l’EnNadala’t, que organitza anualment l’Associació de Joves, i el Parc 
de Nadal, una activitat nova que teníem previst fer el 3 i 4 de gener 
al pavelló municipal d’esports.

Per altra banda, i a causa de la complexitat que suposava el 
compliment de tota la normativa i les recomanacions sanitàries, 
per segon any consecutiu ja no s’havien programat ni el Pessebre 
Vivent ni les quines.

El que sí que s’ha pogut fer, tant a Peralada com a Vilanova de la 
Muga, és el cagatió. I durant els propers dies tindrà lloc la visita del 
patge reial Martí i la cavalcada de Ses Majestats els Reis.

5.3.2. Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana

Àrea de Comunicació

Com és habitual, s’ha donat a conèixer l’activitat de l’Ajuntament a 
través dels diferents canals municipals, s’han gestionat els continguts 
i l’actualització del web institucional i del web turístic i s’ha creat el 
contingut, la imatge i el disseny gràfic de totes les activitats culturals. 

A data d’avui, aquest és el nombre de seguidors de les xarxes socials 
que disposa l’ajuntament: Telegram, 411; Facebook, 1.734; Twitter, 
1.305, i a Instagram hem superat ja els 2.000 (concretament, tenim 
2.037 seguidors).

També s’ha dissenyat i creat el contingut de les agendes d’activitats 
de tardor-hivern i de Nadal i l’edició del Butlletí Municipal del 
segon semestre.

Àrea de Participació Ciutadana

Balcons Florits

S’ha organitzat i programat el 1r. concurs d’embelliment de balcons i 
finestres Nadal als Balcons 2021. L’objectiu del concurs és incentivar 
la participació del veïnat en l’ornamentació dels seus balcons i 
finestres amb motiu de la celebració de les festes de Nadal. S’hi 
han inscrit 16 veïns/veïnes, que amb la decoració exterior de casa 
seva contribuiran fins al 6 de gener a la millora estètica dels carrers 
i edificis del municipi.

El Jurat estarà format per un membre del col·lectiu d’artistes locals, 
un fotògraf professional i per mi mateix, com a regidor de Cultura. El 
resultat del concurs es donarà a conèixer en un acte públic, la data 
del qual s’anunciarà oportunament.

5.4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PATRIMONI I OCUPACIÓ

Ocupació

Durant el darrer trimestre s’ha portat a terme, a través del servei 
Feina en Xarxa, la difusió de 6 noves ofertes laborals, 1 de les quals 
són d’oferta pública de l’ajuntament, una plaça d’administratiu/va i 
la constitució d’una borsa de treball.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu 
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de novembre, el 
municipi de Peralada té un atur registrat de 56 persones, (29 homes 
i 27 dones), que representa una taxa d’atur registral del 5,63%. 
Respecte a l’atur del trimestre passat s’ha reduït en 10 persona.
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Pàrquing de Sant Sebastià

S’ha fet una actuació en la zona del pàrquing de Sant Sebastià per 
ordenar l’espai destinat a autocaravanes i cotxes. 

S’han col·locat tres gàlibs a les entrades del pàrquing per cotxes, dos 
de fixes i un de mòbil, per evitar l’entrada de autocaravanes i altres 
vehicles grans que ocupant molt espai i dificulten la mobilitat dins 
la zona d’aparcament. Les autocaravanes tenen una zona reservada 
per estacionar, entrant a la dreta davant la caseta amb una capacitat 
aproximada de 12 autocaravanes. El fons del pàrquing a la dreta, el 
costat de la zona d’aportació, quedarà per furgonetes grans, tractors, 
i altres vehicles pesats.

També s’ha instal·lat un dispensador d’aigua de pagament amb 
targeta, per els usuaris de les Autocaravanes.

Pis D’Alt, Antigues Escoles

Durant la visita a ensenyament el passat 9 de Desembre, el 
departament es va demanar de fer el possible per adequar el pis, 
amb dues aules de 52 m2, una de reforç de 24 m2 i algun espai pels 
professors, per així evitar  la instal·lació de més mòduls. Els hi vàrem 
explicar que aquesta opció ja és va frustrar un cop, pel alt cost que 
té l’obra, el haver de complir amb totes les exigències tècniques i de 
seguretat que ens demana el departament tècnic de Girona. 

Vàrem acordar, treballar conjuntament amb el departament tècnic 
de Girona i l’arquitecte municipal a fi de trobar una solució viable 
per les dues parts, a hores d’ara estem lluny de tenir acord, després 
de dues reunions, seguirem treballant.

5.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT 

5.5.1. Benestar Social

Centre de Dia

Malauradament, en aquests moments tenim el Centre de Dia tancat 
novament per un cas positiu de Covid, tal i com estableixen els 
protocols. La reobertura està prevista pel dia 10 de gener. 

Actualment hi ha un total de 21 persones beneficiàries del Centre 
de Dia, 9 d’elles a jornada completa i 12 a mitja jornada. De les 
21 places ocupades, 7 són places conveniades i les 14 places 
restants privades. Durant aquest trimestre en relació a l’anterior, 
s’han realitzat 2 baixes i 7 nous ingressos, incrementant el total de 
persones beneficiàries en 5. De cares a la reobertura del dia 10 de 
gener, hi ha prevista una nova alta.  

Seguiment de les persones vulnerables

Des de la Guardia Municipal, tot i que de manera més espaiada en el 
temps, s’ha seguit realitzat el seguiment d’aquelles persones grans 
vulnerables, sense xarxa al territori per tal de detectar possibles 
necessitats i poder-hi donar resposta.

Tallat social

Des que el Tallat Social es va posar en funcionament el passat mes 
d’octubre, no han parat. Entre d’altres activitats, ha estat a través 
de les manualitats realitzades pels i les participants d’aquest espai 
que, per exemple, l’arbre de nadal de Vilanova ha quedat molt ben 
decorat amb motius nadalencs.

Consciència social i difusió

Aquest trimestre s’ha fet una aposta per a fer arribar més informació 
als veïns i veïnes relacionada amb temes de benestar social. S’ha 
participat per exemple en la difusió de:

- Servei d’Orientació sobre Drogues del Consell Comarcal adreçat 
a joves, famílies i/o professionals que requereixen d’orientació 
i/o assessorament en relació a conductes addictives.

- Teleassistència, que també va ser informació publicada al 
butlletí per tal d’arribar a la població diana que en pot haver de 
requerir el seu ús.

- Tríptic informatiu per a la contractació de persones cuidadores 
i recomanacions per a famílies que tenen cuidadores a casa. 

- Grup de suport per a cuidadors/es de familiar depenents, 
organitzat pel CCAE i realitzat al CAP Albera Salut. 

Tallers d’informàtica per a majors de 60 anys

Consistia en un total de 4 càpsules, amb durada d’una o dues 
sessions per cada una, per tal d’apropar a aquelles persones 
interessades a les gestions online. Aquestes van anar dirigides a 
temàtiques com: obtenció de l’IdCAT mòbil, aprendre a realitzar 
tràmits amb l’Ajuntament des de casa, conèixer i saber utilitzar 
la APP “La Meva Salut” i utilització i coneixement de xarxes com 
Whatsapp i Telegram. Tots els cursos van ser subvencionats per 
l’Ajuntament i es van realitzar en els espais físics de l’Espai Jove i el 
Casal de la Gent Gran. 

5.5.2. Infància i Joventut

Durant el mes de novembre, jo mateixa com a regidora de 
joventut, he rebut una formació per part de la entitat Spora, 
organitzada per l’àrea de Joventut del CCAE i dirigida a la 
prevenció de les violències masclistes i LGTBI. Aquesta formació 
anava directament lligada al Protocol d’abordatge de les violències 
masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà 
que ha elaborat el Consell Comarcal. Aquest serà presentat 
breument als Ajuntaments, una vegada l’hagin aprovat ells per 
ple, per tal que aquests s’hi puguin acollir. 

En data 26 de novembre, des de l’àrea de joventut i amb la participació 
de la dinamitzadora de l’Espai Jove i la tècnica de Joventut del Consell 
Comarcal es va organitzar un “Debat Obert: què ens preocupa com 
a famílies?” per tal de fer un procés participatiu amb les famílies i 
parlar de primera mà sobre les necessitats i demandes que tenen 
les famílies d’adolescents i joves del municipi i com hi podíem donar 
resposta des de l’àrea de Joventut.  No obstant cal dir que no hi va 
haver cap pare ni mare que participés de l’activitat. 
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Espai Jove

L’Espai Jove ha desenvolupat les seves activitats habituals en 
l’horari de tardes de dimarts a divendres, no obstant s’ha reprès la 
dinamització setmanal a l’escola amb els alumnes de 5è i 6è per 
tal de fomentar vincles i crear espais lúdics que els vinculin també 
a aquest espai. 

A més a més, durant aquest trimestre s’han organitzat mensualment 
una activitat extraordinària per a realitzar en família una vegada al 
mes. Al mes d’octubre es va programar una bicicletada que va ser 
anul·lada pel temps, al mes de novembre dins els actes de la festa 
major de Sant Martí es va programar i preparar , l’Scape Room al carrer, 
que va contar amb la participació de més de 40 joves del municipi i 
que va ser la primera vegada que es va gaudir d’una activitat dirigida 
al públic d’aquesta franja d’edat dels 10 als 16 anys aproximadament 
amb gran èxit de participació i una molt bona valoració per part de 
les persones que ho van gaudir, i finalment al mes de desembre es 
va programar una gimcana familiar a Vilanova de la Muga que es va 
haver de suspendre per falta d’inscripcions i participants. 

De cares a aquestes festes de Nadal, que generalment l’Espai Jove 
romania tancat, s’ha fet una aposta per a organitzar una programació 
diària dirigida als nois i noies del municipi basada en els interessos 
d’aquests i acordada prèviament amb els i les joves que participen 
habitualment de l’espai. Totes les activitats estan pensades per 
a realitzar-se a l’exterior donades les directrius de la Generalitat 
d’evitar realitzar activitats en espais interiors i amb aforament limitat. 

Pacto de Estado

Aquest any, l’animació infantil de la festa major, portada a terme 
per la companyia Capgiralla, va ser especialment sensible amb 
els estereotips de gènere. Aquesta activitat doncs es finançarà 
amb la subvenció rebuda pel Ministeri per a la prevenció de les 
violències masclistes. 

Comentar també que, juntament amb el Consell Comarcal, es va 
organitzar un curs de monitors/es de lleure al municipi de Peralada 
que tenia per intenció realitzar-se durant els dies de nadal; no obstant 
l’empresa va optar per posposar tots aquells cursos presencials 
donat l’augment de casos de Covid i va optar per a realitzar-los 
online. Seguirem treballant per tal de poder tenir aquesta oferta al 
municipi de cares a properes edicions. 

5.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT  

5.6.1. Àrea de Serveis

- S’ha assistit  junt amb alcaldes i regidors a les reunions telemàtiques 
organitzades des del govern amb la participació de representants 
de salut i d’interior per detallar les mesures que anaven prenent des 
del Procicat i establint torn als assistents per exposar les diverses 
problemàtiques i dubtes que tinguessin.

- S’ha seguit vetllant pel compliment de les mesures anti-Covid en 
els àmbits afectats.

- S’ha assistit a una reunió telemàtica organitzada per la Diputació 
on explicaven els detalls del programa DUS5000, sobre subvencions 
que es donaven des del govern central per millores d’aspecte 
ambiental i de estalvi d’energia. Hi havien dues maneres de sol·licitar-
les, directament o agrupar-nos amb altres ajuntaments i presentar la 
sol·licitud via la mateixa diputació, que prèviament vetllaria perquè 
els projectes presentats s’ajustessin al màxim a les condicions 
establertes. Donat el termini immediat que hi havia vam acollir-nos 
a la segona opció, que ens facilitava la bona redacció dels projectes.

- S’han fet millores i reparacions a la llar d’infants, entre elles la de 
posar altre vegada en marxa el funcionament de les plaques solars, 
que tenien el sistema parat de fa algun temps.

- També s’ha acabat la incorporació de 2 nous punts d’injecció de 
clor per poder fer correctament la desinfecció química de prevenció 
de legionel·la a les instal·lacions del futbol de Peralada.

- S’ha atès als operaris de les empreses subcontractades per DipSalut 
en les seves visites de desinfecció química, pressa de mostres, etc., a 
les diferents instal·lacions: llar d’infants, camp de futbol, pavelló, etc. 
A un control anterior es va detectar indicis de legionel·la a la purga 
de l’acumulador d’ACS del camp de futbol de Peralada. Es va fer de 
manera extraordinària una desinfecció química extra i a la espera del 
resultat final es va donar per solucionat. Tot apunta que va ser degut 
a una averia precedent de la caldera que va deixar massa temps 
l’acumulador per sota la temperatura de consignació necessària.

- S’han posat al dia alguns extintors que estaven caducats.

- S’ha visitat la fira Municipàlia celebrada a Lleida per tal de conèixer 
productes i solucions destinades a problemàtiques municipals. S’han 
agafat idees com ara de senyalitzacions per camins escolars segurs, 
etc, que es tindran en compte quan sigui el moment d’endegar alguns 
projectes en cartera.

- S’ha canviat un element de joc infantil trencat a la zona al costat 
del restaurant El Centre i se n’ha instal·lat un altre a la zona davant 
la piscina com a part del projecte de revitalització de l’espai.

- Brigada:

- Degut a la baixa de llarga durada d’un dels treballadors s’ha 
incorporat una persona per poder garantir el servei.

- S’han reorganitzat les tasques més habituals entre el personal 
de la brigada, donant per bo la pròpia proposta que van fer 
ells mateixos. Es completarà aquesta reorganització amb la 
incorporació de la persona que està de baixa i es contractaran 
els cursets que faltessin fer com ara el de operari de carret-
elevador  per qui no el tingués.

- Brigada de neteja:

- S’ha incorporat una no va persona a la brigada de neteja en 
substitució d’una de les empleades s’ha jubilat i que coordinarà 
tasques i control de protocols.

- S’ha donat suport a altres regidories, com ara formació sobre les 
instal·lacions i programes de control de la legionel·la al conserge del 
pavelló. El control que efectua, a més del pavelló també es sobre les 
instal·lacions del futbol.
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5.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I  ESPORTS  

5.7.1. Àrea d’Agricultura

El dia 7 d’octubre es va assistir a la sessió extraordinària i urgent 
de l’Assemblea General, via telemàtica, del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona:

Peralada

A principis de novembre es va fer la desbrossada de tots els 
camins asfaltats.

A mitjans de desembre es va fer la neteja de la llera de tot el tram 
urbà del Riu Llobregat, que va des del Pont de les Passeres Altes 
fins al Pont del Llobregat. Això va ser possible gràcies a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en part mitjançant una subvenció i de l’actuació 
de l’Ajuntament que és qui va fer el procés per a poder licitar-ho. 

Vilanova de la Muga

De la mateixa manera que a Peralada, a finals d’octubre es va fer 
la desbrossada de tots els camins asfaltats i de gran part de vials 
rurals del terme. També es va desbrossar l’entorn del camp de 
futbol de Vilanova.

A més a més, es va arranjar el camí dels Masos de Montmajor i el 
camí del Pont de la Rajola.

5.7.2. Àrea d’Esports

Instal·lacions del Camp de Futbol de Peralada

El dia 5 d’octubre es va fer una ressembra parcial a l’Estadi municipal 
de futbol i es va escampar sorra a la seva totalitat per a restar 
irregularitats al terreny. Més endavant, el dia 15 de novembre se li 
va fer un abonat i podem dir que ha donat molt bon resultat.

Pel que fa al camp de futbol de gespa artificial, el dia 14 d’octubre 
es va fer la descompactació del cautxú i aquest mes es van canviar 
les xarxes de futbol tant de futbol 7 com de futbol 11.

El dia 8 de novembre es van instal·lar les dues porteries amb cistella 
combinada a la nova pista esportiva de la zona de l’SkateParc.

Pavelló Municipal d’Esports

Respecte al pavelló, els dies 24 i 25 de novembre es va instal·lar 
la nova tanca que separa la pista de la graderia. Tant el Club de 
Patinatge, com el Club de Bàsquet coincideixen en que ha estat 
una gran actuació a les instal·lacions, doncs a part de millorar 
estèticament, dona un plus de seguretat en la pràctica esportiva 
que abans no hi havia.

Pel que fa als abonaments, tenim un total de 26 abonaments familiars 
(25 el trimestre anterior) i 28 abonaments individuals (17 el trimestre 
anterior) al gimnàs. A les activitats dirigides tenim un total de 12 
abonaments (6 el trimestre anterior) i 2 abonaments Premium, els 
quals tenen dret a activitats dirigides i gimnàs.

En total de 100 usuaris/es abonats al gimnàs i a les activitats 
dirigides, 20 més respecte a l’anterior trimestre.

Entitats Esportives del Municipi

Pel que fa al Club Patinatge Peralada, tenen un total 54 esportistes 
en els quals hi ha 49 patinadores i 5 patinadors.

El dia 6 de novembre es va realitzar un festival de patinatge al pavelló 
municipal d’esports. S’havia de celebrar un segon festival el passat 
dia 18 de desembre, el qual finalment no va ser possible a causa 
de la COVID-19, on a part d’una jornada de patinatge, hi havia una 
xocolatada, els ingressos dels quals anaven destinats a la Marató de 
TV3. Tot i això, tenen pensat celebrar-ho més endavant.

Respecte al Club de Bàsquet UCAP Peralada, compten amb un total 
de 97 jugadors/es, 70 nenes i 27 nens. La seva intenció és acabar 
sent un Club 100% femení, amb equips a totes les franges d’edat i 
completar-lo amb un equip sènior.

El Club de Futbol Peralada és l’entitat esportiva que compta amb 
més usuaris/es, doncs té un total de 311 jugadors/es, dels quals 9 
formen l’únic equip femení de l’entitat fundat aquesta temporada i 
que esperem que en siguin molts més.

Amb data 5 de desembre de 2021 va tenir lloc la 5ena Mitja Marató 
organitzada per l’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres i 
l’Ajuntament de Figueres, com és habitual des de la primera edició 
des de l’Ajuntament de Peralada hi col·laborem activament amb la 
senyalització, arc de meta i d’altres elements per tal que en el seu 
pas pel nostre poble sigui ben lluït. Agrair també al grup nombrós 
de col·laboradors que controlen els punt de pas i fan suport a la 
cursa atlètica.

6.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES 
DEL CENTRE DE DIA (EXPDT. X2018000021)

L’Alcalde fa la lectura i exposició del següent:

Antecedents:

1.- Instància amb registre d’entrada E2021002626, del 12 de juliol 
de 2021, signada per la senyora GGA, en representació de l’empresa 
ACENT SOCIAL SL, en la seva qualitat d’apoderada de la societat, i 
domicili a efecte de notificacions a (08019) Barcelona, Carrer Josep 
Ferrater i Mora, 2-4, Edifici MED II, de sol·licitud de modificació de 
les clàusules contractuals del centre de dia.

2.- Informe jurídic de data 20 de juliol de 2021, en el que es requereix 
la presentació de documentació complementària.

3.- Instància amb registre d’entrada E2021004339, del 17 de novembre 
de 2021, en la qual es dona resposta als requeriments efectuats per 
aquest Ajuntament en data 28 de juliol i 9 d’agost de 2021.

Fonaments de dret:

ART. 4.2 DEL PCAP

ES PROPOSA

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al 
Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- APROVAR les noves tarifes del servei:

TARIFA USUARIS PLAÇA JORNADA COMPLERTA PRIVADA

TRAM USUARIS PREU ACTUAL NOU 
PREU PLAÇA INCREMENT

0 a 4

31,58 €

63,32 € 31,74 €

4 a 5 55,38 € 23,80 €

5 a 6 50,62 € 19,04 €

6 a X 0,00 € 0,00 €

TARIFA USUARIS PLAÇA MITJA JORNADA PRIVADA

TRAM USUARIS PREU ACTUAL NOU 
PREU PLAÇA INCREMENT

0 a 4

15,79 €

31,66 € 15,87 €

4 a 5 27,69 € 11,90 €

5 a 6 25,31 € 9,52 €

6 a X 0,00 € 0,00 €

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora dels termes amb la redacció que a continuació es recull:

TARIFA USUARIS PLAÇA JORNADA COMPLERTA PRIVADA

TRAM USUARIS PREU ACTUAL NOU 
PREU PLAÇA INCREMENT

0 a 4

31,58 €

63,32 € 31,74 €

4 a 5 55,38 € 23,80 €

5 a 6 50,62 € 19,04 €

6 a X 0,00 € 0,00 €

TARIFA USUARIS PLAÇA MITJA JORNADA PRIVADA

TRAM USUARIS PREU ACTUAL NOU 
PREU PLAÇA INCREMENT

0 a 4

15,79 €

31,66 € 15,87 €

4 a 5 27,69 € 11,90 €

5 a 6 25,31 € 9,52 €

6 a X 0,00 € 0,00 €

Tercer.- Exposar al públic l’anterior Acord mitjançant anunci que 
s’inserirà en el tauler d’anuncis municipal durant el termini de 
trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de publicació de 
dit anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els 
interessats  podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions 
que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament [http://www.peralada.org/].

Quart.- Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions 
a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és 
definitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els 
documents relacionats amb aquest assumpte.

Sisè.- La qual cosa se us notifica, tot indicant-vos que contra aquesta 
resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de 
manera alternativa recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, 
davant Alcalde-President d’aquest Ajuntament, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós 
administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de 
la present notificació. En el supòsit d’interposar recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins 
que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. 

Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que 
s’estimi convenient.

“S’exposa per part del sr. Alcalde que es deixarà el present punt de l’ordre 
del dia sobre la taula, atès que s’ha parlat amb l’advocat i es fixarà una 
data per fer una reunió al mes de gener i s’inclourà a un altre Ple. Doncs 
alguns dels punts proposats generen dubtes i possibles confusions”.

El Ple, per unanimitat, acorda deixar el present punt sobre la taula. 
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7.- PROPOSTA D’ACORD DE L’APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL POUM DE PERALADA
(EXPDT. X2017000104)

1. En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Peralada de data 
24 de juliol de 2017 es va acordar no assumir la iniciativa de proposta 
presentada pel senyor MSV, en nom i representació de la senyora 
DCA, de data 31 de març de 2017 (RE E2017001012) pel qual es 
sol·licitaven la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del 
vigent planejament urbanístic denominada “Modificació puntual 
del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, 
modificació de les alineacions del carrer Garriguella i colindants” 
l’objectiu del qual era modificar les alineacions del POUM en l’àmbit 
del carrer Garriguella i colindants. 

2. En data 2 de febrer de 2018 (RE E2018000387) el senyor 
MSV, en nom de la promotora va presentar un nou escrit amb 
nova documentació on sol·liciten la tramitació i aprovació d’una 
modificació puntual del vigent planejament urbanístic denominada 
“Modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística 
municipal de Peralada, modificació de les alienacions del carrer 
Garriguella i colindant” redactada a Gener de 2018.

3. En data 27 de febrer de 2018 (RE E2018000606) el senyor MSV 
en nom de la promotora va presentar nova documentació  en relació 
amb la petició de modificació del planejament municipal on adjunta 
memòria i plànols anomenada “Modificació puntual del pla general 
d’ordenació urbanística municipal de Peralada, modificació de les 
alineacions del carrer Nou de Sant Joan” de febrer de 2018.

4. En data 28 de febrer de 2018 s’emet informe dels serveis tècnics 
municipals de caràcter favorable on es justifica que únicament es 
modifica l’alineació dels carrer Nou de Sant Joan i on s’indica que 
l’interès públic de la modificació recau bàsicament en el sentit de 
potenciar la possibilitat de realitzar actuacions de millora de les 
finques afectades podent-se mantenir els valors tradicionals de 
les mateixes. 

5. En data 26 de març de 2018 s’emet l’informe per part de 
Secretaria-intervenció.  

6. En sessió ordinària de 5 d’abril de 2018 es va acordar aprovar 
inicialment l’expedient de la Modificació puntual número 4 del POUM 
de Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer 
Nou de Sant Joan, redactada el febrer del 2018 per l’arquitecte JCB. 

7. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
número 4 del POUM de Peralada va ésser sotmesa a informació 
pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent anunci 
al DOGC número 7617 del dia 11 de maig de 2018, al BOP número 91 de 
dia 11 de maig de 2018, a dos diaris de major circulació a la província, 
a la web municipal i al tauler d’anuncis municipal. Durant l’esmentat 
termini no s’han rebut al·legacions, tal i com consta al certificat de 
Secretaria de dia 19 de juny de 2018. Així mateix s’ha complert amb 
el tràmit d’audiència als Ajuntaments colindants del municipi. 

8. En sessió ordinària del 28 de juny de 2018 el Ple de la Corporació 
va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’expedient de la 
modificació puntual número 4 del POUM de Peralada anomenada 
Modificació de les alineacions del carrer nou de Sant Joan i redactada 
el febrer de 2018 per l’arquitecte JCB. En compliment de l’acord 
del Ple es fer arribar tota la documentació a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva corresponent aprovació definitiva. 

9. En data 13 de novembre de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
va acordar suspendre l’aprovació definitiva  de la Modificació 
puntual número 4 del POUM de Peralada fins que mitjançant un 
text refós verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional 
de l’expedient i diligenciat s’incorporin les prescripcions següents: 

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

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

11. En data 15 de maig de 2020, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona requereix a l’Ajuntament de Peralada un Text Refós verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, amb les prescripcions següents:

1. Cal cercar una ordenació per tot el conjunt de cases que donen 
front al carrer Garriguella, que mantenint la morfologia existent, 
i amb la coherència de l’objectiu plantejat, possibiliti tant l’opció 
de preservació de les edificacions existents com també l’opció de 
substituir-les i edificar de nou, sense alterar l’aprofitament urbanístic 
que li atorga el planejament. En aquest sentit, seria oportú per la 
totalitat de l’illa establir la línia d’edificació coincidint amb la reculada 
que actualment presenten les edificacions, i així d’aquesta manera es 
mantindria la mateixa relació de l’espai privat no edificat i edificat, 
amb l’espai públic.

2. Cal eliminar les referències genèriques a la modificació (en tot cas 
es pot fer referència a la Modificació núm. 4) i especificar l’article del 
POUM que es modifica.

3. Cal aportar el plànol d’ordenació modificat (a partir dels plànols 
normatius del Pla d’ordenació urbanística municipal) amb la 
corresponent caràtula, llegenda i escala gràfica.

12. Al mes de setembre de 2021, els serveis tècnics municipals, 
elaboren un Text Refós de modificació de les alineacions del carrer 
Nou de Sant Joan.

13. En data 20 de desembre de 2021, l’arquitecte municipal emet 
informe d’aprovació inicial del Text Refós, part del qual es transcriu 
literalment a continuació:

“(…)

Antecedents:

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa, en el plànol 
d’ordenació núm. 0.2.1, les noves alineacions pels trams de carrer 
Garriguella i adjacents. Concretament s’afecten parcialment parcel·les 
i edificacions d’unes finques situades als carrers Garriguella, Nou de 
Sant Joan, de la Mina i Doctor Clos.

2. La classificació urbanística es la de sòl Urbà i la qualificació de 
creixements suburbans (clau SN) regulats per l’article 34 de les 
Normes Urbanístiques del POUM. 

3. Aquesta modificació va quedar suspesa per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de 13 de novembre de 2018 en el sentit següent:
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4. Posteriorment, els serveis tècnics municipals han redactat un 
nou document que replanteja de nou la modificació d’aquest sector 
i que te per objectiu:

5. Les finques afectades per la modificació son les següents:

6.  La modificació NO implica un augment de l’aprofitament urbanístic.

7. L’interès públic de la modificació vindria determinat per:

- Possibilitar la preservació de l’edificació de caràcter popular 
amb certs valors arquitectònics interessants de conservar.

- Establir una transició entre el vial i l’espai edificat amb la 
consolidació d’una zona de verd privat.

- Augmentar la visibilitat de la cruïlla dels carrers Nous de Sant 
Joan i Garriguella.

8. La modificació afecta l’article 34 de les normes urbanístiques 
del POUM. 

9. Atès que aquesta modificació es planteja en sòl urbà, no es 
necessària la tramitació de l’avaluació ambiental. 

10. Els documents que conformen aquesta modificació son:

- Modificació Puntual Núm. 4 Text Refós POUM. “Modificació 
de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan.

Conclusions:

1. Atès:

Que el nou text de la modificació puntual suposa canvis substancials 
en relació al primer text d’aquest document, s’estima pertinent que 
es produeixi novament a l’aprovació inicial.

Al que disposa el Text Refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de la 
Llei 3/2012 de modificació del text refós i del Decret 305/2006 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’estima procedent:

a) L’aprovació Inicial dels documents que conformen aquesta 
modificació.

b) Sotmetre l’expedient a Informació pública pel termini d’1 mes 
amb comunicació directa als propietaris afectats.

Publicació de l’anunci a:

- La web municipal. 

- Al taulell d’anuncis municipals.

- Premsa.

- Al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

- Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

2. Suspensió de llicències:

En atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, on s’indiquen el supòsits 
de suspensió de llicències a conseqüència de l’aprovació inicial 
d’instruments de planejament urbanístic, indicar que s’estima 
procedent, sota el punt de vista tècnic, que s’acordi una suspensió 
de llicències en aquest àmbit atès que:

Es modifiquen les alineacions d’aquest sector.

L’àmbit objecte de la modificació és el detallat en el plànol següent:

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

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

Primer.- Aprovar inicialment el Text Refós de la Modificació puntual 
núm. 4 del POUM de Peralada anomenada Modificació Puntual número 
4 del POUM de Peralada de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan i 
redactada en data setembre 2021 pels Serveis Tècnics municipals, el 
qual conté modificacions substancials. 

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

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

Quart.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i 
llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori que són 
objecte del planejament en atenció al que disposta l’article 73 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, atès 
que es modifiquen les alineacions d’aquest sector. 

Sense que es produeixin intervencions, es sotmet el present punt de 
l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

8.- ASSUMTES URGENTS

No n’hi ha.

9.- PRECS I PREGUNTES

Es produeixen les següents intervencions:

“Pregunta el Sr. Sabater per la cavalcada de Reis, al qual el sr. Miquel 
Brugat  exposa que els Reis s’han de recuperar i s’ha de mirar d’evitar les 
aglomeracions. En el cas de Vilanova hi haurà cercavila i no s’entrarà a 
dins l’Església.

Així mateix, comenta que no es podrà pujar sobre els Reis i que aquests 
hauran de dur mascareta. 

A Peralada s’evitarà entrar dins el centre històric. Informa també que hi 
haurà un grup de batucada.

- Sr. Joan Carles Planas Suñer pregunta sobre el  llum davant can Dorca 
al qual el Sr.  Miquel Brugat respon que estan demanats, igual com els de 
davant de Can Broc.

- Sr. Joan Carles Planas Suñer  pregunta sobre l’enllumenat del poble, que 
o no cremen o estan encesos de dia, al qual el Sr. Brugat respon que de 
vegades fan controls i per això estan encesos de dia per revisar el correcte 
funcionament.

- El Sr. Joan Carles Planas Suñer pregunta per l’Institut, al qual el sr. 
Pratcorona respon que s’està treballant amb el plec de clàusules i que 
s’ha de firmar un conveni per veure com es finançarà, tot i que la voluntat 
política és que l’institut es quedi a Peralada. 

- El Sr. Joan Carles Planas Suñer pregunta si hi ha alguna novetat respecte 
a la carretera, al qual el Sr. Alcalde respon que no, que havia de ser a finals 
d’aquest any i que s’hauria d’executar durant el 2022.

- El Sr. Marc Sabater Armengou pregunta sobre el concurs de l’aigua al 
qual el sr. Alcalde respon que tenen una proposta però que se l’està mirant 
l’advocat que ens assessora. 

- El Sr. Marc Sabater Armengou pregunta sobre els nous contenidors al 
qual la sra.  Rosa Cortada Sánchez respon que tenim un pressupost i que 
estem a l’espera que el Consell Comarcal faci el concurs.

- El Sr. Joan Carles Planas Suñer diu que ha Vilanova potser no cal perquè 
tenen bastants contenidors.

- El Sr. Joan Carles Planas Suñer diu que ahir va fer una pregunta sobre 
el tema de la sorra Muga per valorar  si es podria extreure àrid de la 
Muga per poder arreglar camins, al qual el Sr. Alcalde respon que de la 
Muga i del Llobregat també interessaria que quedés net i que es farà la 
consulta corresponent. 

-  Finalment, el Sr. Joan Carles Planas Suñer vol agrair la petició de l’any 
passat per la millora de l’enllumenat de Nadal de Vilanova, al qual el Sr. 
Alcalde respon que a Peralada també s’està mirant per millorar”. 

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

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

Núm

PLE2022000001

Caràcter: Extraordinària
Data: 3 de març de 2022
Hora d’inici: 20:02 h
Hora de fi: 20:47 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2n Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A 
Aina Cabello Palahí, Regidora/A
Josep Tor Prunell, 3r Tinent Alcalde
Juan Carlos Planas Suñer, Regidor/A 
Marc Sabater Armengou, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, Secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
David Bigas Vargas, Regidor

1.- Proposta d’acord per la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (Expdt. X2022000121)

2.- Proposta d’acord per la modificació núm. 6 
del POUM en l’àmbit d’usos extractius autoritzats 
en sol no urbanitzable del “Puig d’en Guil” i “Los 
Hermanos” (Expdt. X2019000170)

3.- Proposta d’acord per l’aprovació del Conveni 
de Cooperació entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Peralada, per la cessió d’ús d’un 
edifici municipal per tal d’ubicar-hi un institut 
(Expdt. X2020000130)

4.- Proposta d’acord per l’aprovació del Conveni 
de Delegació de Competències entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de 
Peralada, per a la realització del Programa Treball i 
Formació 2022 (Expdt. X2022000049)

5.- Proposta d’acord per l’aprovació de les bases 
del V Premi de Recerca de Ramon Muntaner 2022 
(Expdt. X2022000051)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
3 DE MARÇ DE 2022

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(EXPDT. X2022000121)

L’Alcalde llegeix: 

Antecedents de fet:

1. Per provisió d’Alcaldia de data 17 de febrer de 2021 es sol·licita 
l’emissió d’informe de Secretaria-Intervenció en relació a la modificació 
de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

2. L’Ajuntament disposa d’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (OF número I05).

3. El Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 182/2021, de 26 
d’octubre, publicada al BOE el dia 25 de novembre de 2021, va declarar 
la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2 a) i 
107.4 del Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, deixant sense 
contingut normatiu la determinació de la base imposable de l’Impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), 
conegut com a impost sobre la plusvàlua. En  conseqüència, resultava 
impossible la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’aquest tribut 
local i, per tant, la seva exigibilitat.

4. En resposta a aquesta situació, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial 
Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal 
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Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, que va entrar en vigor el dia 10 de 
novembre. D’acord amb la Disposició Transitòria única del RDL 
26/2021, els ajuntaments que tinguin establert l’IIVTNU hauran 
de modificar les respectives ordenances fiscals, per adequar-les a 
allò que s’hi disposa, en el termini de sis mesos. Fins que no entri en 
vigor aquesta modificació resultarà d’aplicació allò establert en el 
RDL 26/2021, prenent, per a la determinació de la base imposable 
de l’impost, els coeficients màxims establerts en la redacció de 
l’article 107.4 del TRLHL establerta per l’esmentat RDL 26/2021, 
de 8 de novembre.

5. Per aquest motiu tant l’Associació Catalana de Municipis, com 
l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona han posat 
a disposició dels ajuntaments models d’ordenança fiscal adaptada 
al nou règim establert pel RDL 26/2021.

6. L’Ajuntament ha dut a terme, en virtut de l’art. 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPAC), una consulta pública sobre 
procediment d’elaboració de normes.

7. Conclòs el termini per a la recepció d’escrits (del 22/02/2022 al 
28/02/2022) relatiu a la consulta pública, no s’ha presentat cap escrit.

8. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

- Articles 127 a 133, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Resolució:

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número I05, 
reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana que consta a l’expedient, que té per objecte 
adaptar la regulació de l’impost al Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de 
novembre, pel qual s’adapta el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, derogant l’ordenança actualment vigent.

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.

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, manifesta que 
hem fet nostra la proposta de XALOC aplicant els coeficients màxims 
que es poden aplicar. Hem fet consultes a diferents ajuntaments i hem 
fet el mateix. 

El Sr. Marc Sabater Armengou manifesta que s’abstindran perquè no han 
vist l’exposició pública i que a l’expedient no hi era”.

L’Alcalde manifesta que ell mateix se la va descarregar del web de 
l’Ajuntament i que no li consta que no estigués a l’expedient.

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet el present punt 
de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
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2.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ NÚM.  6 
DEL POUM EN L’ÀMBIT D’USOS EXTRACTIUS AUTORITZATS 
EN SOL NO URBANITZABLE DEL “PUIG D’EN GUIL” I “LOS 
HERMANOS” (EXPDT. X2019000170)

Antecedents:

1. El Text Refós del POUM es va aprovar definitivament 27 de 
novembre de 2014. Publicat al DOGC Núm. 6791 de 19.1.2015.

2. El plànol de qualificació del sòl no urbanitzable del POUM (03.
SNU) ordena un sector amb la clau RA-T (Rural de protecció agrícola 
de transició (extracció) on es permeten les activitats extractives en 
règim transitori fins a assolir les condicions assenyalades per les 
zones RA-A o RA-B (Rural de protecció agrícola arbori o herbaci).

3. Com sigui que l’àmbit assenyalat en el POUM no recull la totalitat 
de les activitats extractives legalment implantades, es procedeix a la 
modificació puntual per tal de que es recullin la totalitat dels àmbits 
territorials on estan implantades aquestes activitats (Puig d’en Guil 
i Los Hermanos).

4. En data 1 d’abril de 2019 es va emetre informe tècnic on es 
concloïa que era procedent tramitar l’expedient a Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAA) als efectes de que 
emeti l’informe dins l’àmbit de les seves competències.

5. En data 20 de juny de 2019 la OTAA va emetre el Document 
d’Abast d’Estudi Ambiental Estratègic. Aquest document valora els 
documents de l’expedient i conclou els aspectes que cal incorporar 
a l’EAE, que en resum son els següents:

Altrament el mateix document indica el procediment a seguir en la 
tramitació de l’avaluació ambiental i els tràmits que caldrà realitzar.

6. En data 5 d’agost de 2021 (E2021003004), es presenta la 
documentació ajustada als aspectes indicats pel document d’abast 
descrit en el punt anterior, concretament es presenta:

- Modificat del POUM

- Document ambiental estratègic

- Estudi impacte paisatgístic

7. En data 20 de desembre de 2021, l’arquitecte municipal emet 
informe d’aprovació inicial de la sisena modificació del POPUM de 
Peralada, part del qual es transcriu literalment a continuació:

“(…)

II. OBJECTIU

És el que es detalla a continuació segons consta en la memòria 
de la modificació puntual:

Indicar que la modificació incideix únicament en les activitats Puig 
d’en Guil i Los Hermanos.

III. DOCUMENTACIÓ

Es presenta la següent documentació:

- Modificat del POUM

- Document ambiental estratègic

- Estudi impacte paisatgístic

IV. PROPOSTES

El document de modificació presenta quatre alternatives:

ALTERNATIVA 0: Continuar amb el mateix plantejament.
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ALTERNATIVA 1: Modificar el planejament vigent per 
incloure les dues explotacions. “Puig d’en Guil” i “Los 
Hermanos”, que ja estan legalitzades. 

ALTERNATIVA 2: Modificar el planejament vigent per 
incloure les dues explotacions, “Puig d’en Guil” i “Los 
Hermanos”, que ja estan legalitzades i ampliació en 
superfície per inclusió de dues finques limítrofes. 

ALTERNATIVA 3: Modificar el planejament vigent per 
incloure les dues explotacions, “Puig d’en Guil” i “Los 
Hermanos”, que ja estan legalitzades, incorporació de dues 
finques limítrofes, parcel·les 54 i 55 i exclusió de la parcel·la 
20, mantenint la superfície de l’àmbit d’explotació.

La proposta escollida per a la tramitació de la present 
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, POUM, de Peralada en relació als usos extractius 
autoritzats de “Puig d’en Guil 03” i “Los Hermanos” en sòl 
no urbanitzable, és la que en l’apartat anterior s’anomena 
“Alternativa 3: Modificar planejament vigent per incloure les 
dues explotacions, “Puig d’en Guil” i “Los Hermanos”, que ja estan 
legalitzades i incorporació de dues finques limítrofes, parcel·les 
54 i 55, mantenint la superfície de l’àmbit d’explotació excloent 
la parcel·la 20”. 

V. CONCLUSIONS

1. La documentació presentada incorpora els aspectes que el 
document d’abast emes per la OTAA especifica.

2. D’acord amb el article 21 i 22 de la llei 21/2013, caldrà que el 
Document Ambiental Estratègic, juntament amb la Modificació 
del POUM es sotmetin a informació pública.
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Les actuacions de consulta inclouran, almenys  les següents:

- Agència Catalana de l’Aigua.

- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (Agricultura). Serveis Territorials de Girona.

- Departament de Cultura. Demarcació Territorial de Girona

- Institució Alt Empordanesa per l’Estudi i Defensa de la 
Natura (IAEDEN).

- Protecció Civil. Departament d’Interior, Serveis Territorials 
de Girona.

3. Anunci de la informació publica en el diari oficial corresponent, 
advertint que la consulta es dirigeix tant al públic general com a les 
persones físiques o jurídiques que es considerin interessades d’acord 
amb l’article 4 de la llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, atorgant un 
mínim de 45 dies hàbils per examinar el Pla i el DAE i realitzar les 
al·legacions i suggeriments oportuns. 

Els textos integres hauran de fer-se públics a la pagina web de 
l’ajuntament de Peralada, facilitant el seu accés mitjançant la seva 
inclusió com a notícia destacada al portal de forma que sigui fàcilment 
descarregables pels potencials interessats.

4. Igualment cal procedir a l’aprovació inicial de la Modificació del 
POUM i sotmetre-la a la informació pública d’acord amb els extrems 
indicats en l’apartat anterior i dins el mateix tràmit d’informació 
publica indicat.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Resolc:

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

Primer.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 6 del 
POUM de Peralada en l’àmbit d’usos extractius autoritzats en sòl 
no urbanitzable del “Puig d’en Guil” i “Los Hermanos”. 

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies, 
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 6 del POUM de Peralada, advertint que la consulta es dirigeix 
tant al públic general com a les persones físiques o jurídiques que 
es considerin interessades d’acord amb l’article 4 de la llei estatal 

39/2015, d’1 d’octubre mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, a dos diaris, a la pàgina web municipal 
i al tauler d’anuncis municipal. Durant aquest període l’expedient 
quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es 
presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.

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

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, el Sr. Marc Sabater 
Armengou pregunta si l’ampliació contempla explotacions anterior al qual 
el Sr. Alcalde respon que actualment l’ús no es correspon amb l’activitat 
que s’està fent i que no poden acabar l’explotació que ja tenen concedida 
perquè amb el POUM s’hauria d’haver delimitat i quan s’acabi l’explotació 
sigui RAB. En aquest sentit, pregunta el sr. Planas si el POUM està mal fet. 

L’Alcalde contesta que no es va pensar en tot.

Sr. Marc Sabater Armengou pregunta quines repercussions pot tenir 
per al poble al qual el sr. Alcalde contesta que l’empresa que explota 
l’argilera va signar un  conveni que els obliga a aportar 10.000,-€ a l’any 
a l’Ajuntament per si malmeten camins, inicialment es va demanar el camí 
paral·lel al Jou Vell s’asfaltés i l’empresa sempre ha complert.

Pregunta el sr. Joan Carles Planas si la superfície resultant és la mateixa 
que la concedida o és superior, al qual el sr. Alcalde respon que s’hi inclou 
alguna pastilla, que  se’n treu un tros i s’afegeixen d’altres.

Finalment, el sr. Sabater pregunta sobre la durada al qual el sr. Alcalde 
respon que hi ha un permís de mines de 30 anys. Pregunta el sr. Sabater 
quan va començar, responent el sr. Alcalde que al 2000, més o menys. 
Exposa el sr. Alcalde que és la solució òptima per les dues parts per tal 
d’evitar contenciosos.

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet el present punt 
de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
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3.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE PERALADA, PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UN EDIFICI MUNICIPAL PER TAL D’UBICAR-HI UN 
INSTITUT (EXPDT. X2020000130)

 La Sra. Rosa Cortada Sánchez llegeix:

Antecedents de fet:

1.- Vist que al municipi de Peralada, atès que no es disposa d’un altre 
indret, és necessari ubicar el nou institut en un immoble propietat 
de l’Ajuntament.

2.- Vista la voluntat d’establir els termes de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Peralada i el Departament d’Educació per regular la 
cessió d’ús gratuïta d’un edifici municipal per tal d’ubicar-hi un Institut. 

3.- Vist que l’Ajuntament de Peralada cedeix l’ús de forma gratuïta 
al Departament d’Educació dels espais que es determinen al primer 
paràgraf de l’apartat “Manifesten” per ubicar les dependències de 
l’institut de Peralada. Per tant, el Departament d’Educació no abonarà 
cap quantitat per la utilització d’aquests espais. 

4.- Vist que aquesta cessió d’ús ha estat aprovada pel ple de la 
corporació municipal a la sessió plenària de 29 d’octubre de 2020.

Fonaments de dret:

- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (EAC). 

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

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local (TRRL).

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPAC).

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional (RD 128/2018). 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LT). 

Resolució:

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

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Peralada per a la regulació de la cessió 
d’ús gratuïta d’un edifici municipal per tal d’ubicar-hi un Institut, que 
consta a l’expedient, i que preveu una vigència de 4 anys.

Segon.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Educació 
de la Generalitat, per tal de procedir a la signatura i la publicació 
del conveni.

Tercer.- PUBLICAR íntegrament el conveni per a la seva eficàcia, si 
no ho fes el Departament d’Interior, un cop signat, al BOP de Girona.

Quart.- TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni 
signat a la DGAL.

Cinquè.- PUBLICAR el conveni al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des 
del Portal de la Transparència.

“Llegida i exposada la proposta per part de la Sra. Rosa Cortada es fa 
avinent que des del curs passat tenim l’institut i es va cedir l’espai jove. 
Ara es tracta d’aprovar el conveni que regula la cessió dels espais al 
departament d’educació. Es tracta d’un conveni marc. 

El Sr. Joan Carles Planas Suñer  pregunta si el manteniment va a càrrec 
de l’Ajuntament.

La Sra Rosa Cortada Sánchez respon que va a càrrec d’ells. A les escoles el 
manteniment el fa l’Ajuntament i a l’institut el manteniment el fa educació”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet el present punt 
de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Sra. Aina Cabello Palahí ( Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap
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4.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT 
DE PERALADA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ  2022 (EXPDT. X2022000049)

Antecedents de fet:

1.- En data 19 de gener de 2022, l’Ajuntament de Peralada sol·licita 
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, adherir-se al Programa Treball 
i Formació 2022.

2.- En data 16 de febrer de 2022 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
atorga a l’Ajuntament de Peralada, un contracte de treball de la línia 
MG52 (persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, que engloba 
les tasques de peó. 

3.- El resultat de les tasques que dugui a terme el peó, contribuiran 
a la millora de la vida quotidiana dels residents, i per tant en la 
millora de la seva qualitat de vida, atès que podran gaudir d’un 
entorn de qualitat, i d’uns espais públics que podran esdevenir llocs 
de trobada i participació.

4.- Les tasques que durà a terme no seran estructurals, i seran 
addicionals a les que estan duent a terme des dels Ajuntament 
de Peralada.

5.- El sou brut mensual, és de 1.000€ pagues extres, despeses de 
la Seguretat Social i indemnització per finalització del contracte 
d’un any de durada, d’acord amb funcions i categories del lloc de 
treball dels treballadors/es contractats/des en el marc del programa 
TRFO. El finançament de la Generalitat és de 19.424,00€ per mòdul 
econòmic i el finançament municipal és de 212,66€.

6.- Atès que l’Ajuntament vol contractar a una persona aturada 
amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat 
laboral, que promou el Servei Públic de Catalunya, per millorar la 
seva ocupabilitat per afavorir la seva inserció laboral i social futura. 

7.- Vist que l’objecte d’aquest conveni és establir les condicions pel 
desenvolupament conjunt del Programa Treball i Formació 2022, 
línies MG52, PRGC i PANP, del Servei d’Ocupació de Catalunya, entre 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de de Peralada.

Fonaments de dret:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).

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

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

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

- Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització 
del programa treball i formació 2022, línies MG52, PRGC i PANP, 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Resolució:

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

 Primer.- APROVAR el conveni de delegació de competències entre 
l’Ajuntament de Peralada i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per 
a la realització del programa treball i formació 2022, línies MG52, 
PRGC i PANP, del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President o persona en qui delegui 
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer 
efectiu el present acord. 

Tercer.- PUBLICAR al portal de transparència de l’Ajuntament de 
Peralada la informació relativa als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014 
de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la 
transparència en els convenis de col·laboració. 

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Miquel Brugat manifesta 
que es tracta d’una oferta de treball que ja ens hi havíem adherit altres 
anys, que abans eren 6 mesos i ara és per un any. 

Pregunta el sr. Planas si hi ha 2 o 3 candidats, al qual el sr. Alcalde respon 
que va veure la llista i n’hi havia més.

Pregunta el sr. Planas si és el Consell Comarcal qui envia el llistat, al qual 
el sr. Alcalde respon afirmativament”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet el present punt 
de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap



5.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ DE 
LES BASES DEL V PREMI DE RECERCA RAMON MUNTANER 
2022 (EXPDT. X2022000051)

Vistes les Bases del V Premi de Recerca Ramon Muntaner 2022, 
destinat als treballs de recerca dels alumnes que, cursant 2n. de 
batxillerat, hagin presentat el seu treball de recerca en un dels 
centres educatius de les comarques gironines (l’Alt Empordà, el 
Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, el Pla 
de l’Estany o el Ripollès).

A l’aplicació pressupostària 2.330.48007 hi ha consignació per 
import de 2.000,00 euros,  suficient per a cobrir les necessitats 
econòmiques derivades de la convocatòria de l’esmentat premi. 

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases del V Premi de Recerca Ramon Muntaner 
2022, el text íntegre de les quals és el que consta en l’expedient. 

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions 
per un import de mil euros (1.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: 

2 330 48007 Premi de Recerca Ramon Muntaner 2.000,00 €

Tercer.- El termini màxim per presentar els treballs és dijous 30 de 
juny de 2022 a les 15.00 hores.

Quart.- Publicar les Bases al BOP, al tauler d’edictes de la corporació 
i a la pàgina web municipal. 

“Llegida i exposada la proposta per part de la sra. Cortada, s’exposa que 
s’inclou que es pugin presentar treballs de l’any passat”.

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet el present punt 
de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra i abstencions:

Cap

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.

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

Núm

PLE2022000002  

Caràcter: Ordinària
Data: 7 d’abril de 2022
Hora d’inici: 20:02 h
Hora de fi: 22:42 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martín, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Juan Carlos Planas Suñer, Regidor/A

Merce Comamala Laguna, Secretària

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Aina Cabello Palahi, Regidor/A 

1.- Ratificació de la convocatòria

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del ple de la  Corporació de data 30 de desembre de 2021 
(Expdt. X2021000844)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del ple de la  Corporació de data 3 març de 2022 
(Expdt. X2022000156)

4.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats

5.- Informes de les regidories

6.- Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de 
Peralada dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
l’exercici 2021 (Expdt. X2022000273)

7.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
municipal. Exercici 2021 (Expdt. X2022000060)

8.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció 
general de l‘Ajuntament de Peralada, relatiu a les resolucions 
adoptades per l’Alcalde-president de l’entitat local contràries a 
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies 
en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció 
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de 
les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2021 (Expdt. X202200096)

9.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de Modificació de 
Complement específic (Expdt. X2022000206)

10.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 2a. Modificació de 
crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000240)

11.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal 
(Expdt. X2022000269)

12.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius 
(Expdt. X2022000274)

13.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per l’abastament d’aigua potable 
(Expdt. X2022000277)

14.- Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei del casal d’estiu 
(Expdt. X2022000272)

15.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
del municipi, 2022 (Expdt.X2022000227)

16.- Adhesió al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i 
lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà 
(Expdt. X2022000114)

17.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern del 3 de març de 2022 
en relació al conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del 
programa treball i formació 2022, línies MG52, PRGC i PANP, del 
servei d’ocupació de Catalunya (Expdt. X2022000049)

18.- Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió 
financera (Expdt. X2022000281)

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i preguntes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
7 D’ABRIL DE 2022
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

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

ACORDS D’URGÈNCIA:

Seguidament, abans d’entrar en els següents punts de l’ordre del dia, 
el Sr. Alcalde  manifesta que hi ha un assumpte d’urgència a tractar. 
Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet la urgència a 
votació, quedant aprovada amb el resultat següent:

8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada Sánchez, 
Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep Tor 
Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan Carlos 
Planas Suñer).

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que 
s’ha canviat de data per la coincidència amb les diferents baixes de 
personal a la Corporació, amb el conseqüent traspàs de tasques, etc. 

Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat 
dels membres legals de la Corporació s’aprova la ratificació de la 
convocatòria.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA  CORPORACIÓ DE DATA 30 
DE DESEMBRE DE 2021 (EXPDT. X2021000844)

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

“El Sr. Joan Carles, fa avinent que en els precs i preguntes venia de parlar 
sobre els contenidors, que s’havien de canviar.

Exposa que parlava de les quantitats i proposa si es pot eliminar la frase”. 

Sense que es produeixi cap més intervenció, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta pels membres legals 
de la Corporació, amb el sentit següent:

8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada Sánchez, 
Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep Tor 
Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan Carlos 
Planas Suñer).

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA  CORPORACIÓ DE 
DATA 3 MARÇ DE 2022 (EXPDT. X2022000156)

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

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

8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada Sánchez, 
Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep Tor 
Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan Carlos 
Planas Suñer).

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

DOCUMENT DATA NÚMERO EXPEDIENT

DEC APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2021 25022022                                       25/02/2022 2022DECR000097 X2022000060

DEC AP 14 ABRIL I VACANCES 25 ABRIL A 6 MAIG 04042022 04/04/2022 2022DECR000186 X2022000105

DEC CONCESSIO PERMIS HOSPITALITZACIO FAMILIAR 1R GRAU 01042022                       04/04/2022 2022DECR000185 X2022000140

DEC CONCESSIÓ AP 1 ABRIL 2022 01042022                                                                                     04/04/2022 2022DECR000184 X2022000041

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES I TERRES 01042022                                                                                               04/04/2022 2022DECR000183 X2017000345

DEC DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS 01042022                                                                  04/04/2022 2022DECR000182 X2017000345

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 31032022                                                                                                                                    02/04/2022 2022DECR000181 X2022000200

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 31032022                                                                  02/04/2022 2022DECR000180 X2019000705

DEC ASSABENTAT CANVI TITULARITAT ACTIVITAT 30032022                                                                                     02/04/2022 2022DECR000179 X2022000149

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 28032022          02/04/2022 2022DECR000178 X2022000255

DEC APROVACIO FACTURES 31032022                                                                                                        31/03/2022 2022DECR000177 X2022000276
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DEC ORDRE DEL DIA 31032022                                                                                                                                                                                                                                     31/03/2022 2022DECR000176 X2022000271

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC GENER 2022    27032022                                                             31/03/2022 2022DECR000175 X2022000124

DEC AUTORITZACIO PAS VOLTA CICLISTA A GIRONA CADETS I JUNIORS 15032022                                       31/03/2022 2022DECR000174 X2022000209

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA PLAÇA DEL CARME 31032022                                          31/03/2022 2022DECR000173 X2022000275

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO MARÇ 2022 29032022                                               30/03/2022 2022DECR000172 X2022000076

DEC VACANCES 18 D'ABRIL A 1 DE MAIG 28032022                                           29/03/2022 2022DECR000171 X2022000258

DEC VACANCES 30 MAIG A 12 DE JUNY 28032022                        29/03/2022 2022DECR000170 X2022000262

DEC AUTORITZACIO AMB CONDICIONS ACAMPADA AEIG MONTGRI MAS GARBALLER 22032022           28/03/2022 2022DECR000169 X2022000216

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO ACA 28032022                                        28/03/2022 2022DECR000168 X2022000252

DEC SUBVENCIO AJUT FAÇANES 28032022                      28/03/2022 2022DECR000167 X2017000118

DEC NOMINES MES DE MARÇ DE 2022 28032022                                       28/03/2022 2022DECR000166 X2022000244

DEC VACANCES DE L'1 AL 8 D'ABRIL 24032022                                  25/03/2022 2022DECR000165 X2022000062

DEC CONCESSIO AJUT PER ESTUDIS AL TREBALLADOR JPC 24032022                                                                            25/03/2022 2022DECR000164 X2022000257

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 25032022                                                                  25/03/2022 2022DECR000163 X2017000117

DEC CONTRACTACIO ADMINISTRATIU I CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL 25032022   25/03/2022 2022DECR000162 X2021000719

DEC APROVACIO REBUTS I FRACCIONAMENT REBUTS CASINO I GOLF 23032022                                                       24/03/2022 2022DECR000161 X2022000194

DEC CESSIO US BAIXOS CASA DE LA VILA A EGB PER A BRUNYOLADA PROCESSO 
DELS DOLORS 2022 24032022                 24/03/2022 2022DECR000160 X2022000247

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO PROMOCIO ACTIVITAT FISICA A DIPUTACIO GIRONA 17032022                           23/03/2022 2022DECR000159 X2022000173

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO CONDICIONAMENT I MILLORA PAQUET PAVELLO A DIPUTACIO 
GIRONA 17032022                              23/03/2022 2022DECR000158 X2022000177

DEC ORDRE DEL DIA 23032022                                                                 23/03/2022 2022DECR000157 X2022000246

DEC APROVACIO CALENDARI I PREINSCRIPCIO I MATRICULA LLAR CURS 2022-2023 22032022                                  23/03/2022 2022DECR000156 X2022000242

DEC LLICENCIA GUAL PLAÇA CARME, 6 23032022                                       23/03/2022 2022DECR000155 X2022000245

DEC RECONEIXEMENT 8E. TRIENNI A NCP 21032022                        22/03/2022 2022DECR000154 X2022000233

DEC DECRET ESMENA ERROR MATERIAL 22032022                      22/03/2022 2022DECR000153 X2022000141

DEC VACANCES 1/2 DIA 25 MARÇ I DEL 28 AL 31 MARÇ 21032022 22/03/2022 2022DECR000152 X2022000077

DEC SOL. SUBVENCIO PT10 21032022                                                                        22/03/2022 2022DECR000151 X2022000237

DEC DENEGACIO LLICENCIA 18032022                                                                     21/03/2022 2022DECR000150 X2022000150

DEC CONCESSIÓ PERMIS PER MATRIMONI A XCC 18032022                                                    21/03/2022 2022DECR000149 X2022000218

DEC US PAVELLO PER CLUB PATI SPORT PERALADA PER COMPETICIONS FEDERATIVES I 
MATERIAL 15032022                                        21/03/2022 2022DECR000148 X2022000214

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 17032022                                               21/03/2022 2022DECR000147 X2022000190

DEC DEVOLUCIO FIANÇA 16032022                                                           21/03/2022 2022DECR000146 X2016000237

DEC APROVACIO MARCS PRESSUPOSTARIS 2022 2025 18032022                                                                                                 21/03/2022 2022DECR000145 X2019000193

DEC REQUERIMENT LLICENCIA MUNICIPAL 25012022                                      21/03/2022 2022DECR000144 X2022000066

DEC ASSABENTAT ALTA HUT 21032022                                                                                                                                 21/03/2022 2022DECR000143 X2022000217

DEC ASSABENTAT HUT 21032022                                                                           21/03/2022 2022DECR000142 X2022000234

DEC RESOLUCIO RECURS EHM 18032022                                    21/03/2022 2022DECR000141 X2022000010

DEC REQUERIMENT AFV 18032022                                                             21/03/2022 2022DECR000140 X2022000010

DEC US PAVELLO PER TROFEU PATINATGE FEDERACIO CATALANA 05032022                                                18/03/2022 2022DECR000139 X2022000187

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 MARÇ   17032022                                                  18/03/2022 2022DECR000138 X2022000220
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DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 MARÇ    17032022                                                           18/03/2022 2022DECR000137 X2022000219

DEC DECRET CONTRACTE ELIMINACIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 16032022                                                 17/03/2022 2022DECR000136 X2022000213

DEC ESMENA ERROR IMPORT ICIO 15032022                                                                     16/03/2022 2022DECR000135 X2022000018

DEC AP 18 MARÇ 15032022                                                                                   16/03/2022 2022DECR000134 X2021000783

DEC VACANCES16 I 18 MARÇ 16032022                                                                        16/03/2022 2022DECR000133 X2021000450

DEC RECONEIXEMENT 6E TRIENNI JVM 14032022                               15/03/2022 2022DECR000132 X2022000158

DEC VACANCES 14 MARÇ 11032022                                                                                            14/03/2022 2022DECR000131 X2022000077

DEC VACANCES 11 MARÇ 11032022                                                                                  14/03/2022 2022DECR000130 X2022000012

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 16/28 FEBRER   13032022                                                                        14/03/2022 2022DECR000129 X2022000180

DEC APROVACIO 4ART TRIM 2021 ESCORXADOR 14032022                                         14/03/2022 2022DECR000128 X2021000811

DEC APROVACIO 1A. MOD CREDITS PER INCORPORACIO DE ROMANENTS 09032022                                              10/03/2022 2022DECR000127 X2022000186

DEC ORDRE DEL DIA 10032022                                                                   10/03/2022 2022DECR000126 X2022000199

DEC VACANCES 10 MARÇ  11 A 14 ABRIIL I 2I 3 MAIG 08032022                                                                 10/03/2022 2022DECR000125 X2021000200

DEC SOL. SUBVENCIO 25022022                                                                                                     09/03/2022 2022DECR000124 X2022000127

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC  16/28 FEBRER 03032022                                                      08/03/2022 2022DECR000123 X2022000179

DEC AUTORITZACIO US SALA ACTES SANT DOMENEC A CLUB BASQUET PERALADA PER 
ASSEMBLEA 10.03.2022 05032022                                 07/03/2022 2022DECR000122 X2022000091

DEC AUTORITZACIO PER A CAMPAMENTS A L'ESTANYOL SETMANA SANTA 05032022 07/03/2022 2022DECR000121 X2022000188

DEC ORDRE DEL DIA 07032022                                            07/03/2022 2022DECR000120 X2022000189

DEC ORDRE EXECUCIO 25022022                                                                                    07/03/2022 2022DECR000119 X2022000011

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07032022                                            07/03/2022 2022DECR000118 X2021000359

DEC REQUERIMENT RENOVACIO OVP 07032022                                              07/03/2022 2022DECR000117 X2020000444

DEC REQUERIMENT RENOVACIO OVP 07032022                         07/03/2022 2022DECR000116 X2020000176

DEC REQUERIMENT RENOVACIO OVP BAR EL CARME 07032022 07/03/2022 2022DECR000115 X2015000172

DEC APROVACIÓ PADRÓ LLAR INFANTS MARÇ 2022 07032022                                  07/03/2022 2022DECR000114 X2021000508

DEC SUBVENCIO FAÇANES 03032022                                                             05/03/2022 2022DECR000113 X2022000014

DEC ALCALDIA APROVACIO EXP CONTRACTACIO ALIENACIO PER SUBHASTA 
CAN RAMONET 02032022                       05/03/2022 2022DECR000112 X2021000142

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO TROBADA FUTBOL SALA 28022022                                                                                   05/03/2022 2022DECR000111 X2022000167

DEC CONTRACTE OBRES ARRANJAMENT CLAVEGUERAM 03032022                                                                             04/03/2022 2022DECR000110 X2022000042

DEC REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO 25022022                                                    04/03/2022 2022DECR000109 X2022000123

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 03032022                                                                       04/03/2022 2022DECR000108 X2022000134

DEC APROVACIO COMTPES 4T TRIM 2022 03032022                                                    04/03/2022 2022DECR000107 X2022000168

DEC DENEGACIO PERNOCTACIO CAU AC NIT DE L'11.04.2022 02032022                                                                                                     03/03/2022 2022DECR000106 X2022000176

DEC AP 5 MARÇ I VACANCES 28 MARÇ A 3 ABRIL 28022022                                                                01/03/2022 2022DECR000105 X2022000160

DEC AP 1 MARÇ 28022022                                                                                         28/02/2022 2022DECR000104 X2022000165

DEC ORDRE DEL DIA 28022022                                                                                                  28/02/2022 2022DECR000103 X2022000156

DEC ASSABENTAT NETEJA SOLAR CARRER HOSPITAL, 15 19012022                                                                                  28/02/2022 2022DECR000102 X2021000692

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO CANVI TITULAR FARMACIA 24022022                                                          28/02/2022 2022DECR000101 X2019000370

DEC ANULACIO DECRET REQUERIMENT DOCUMENTACIO 24022022                                           28/02/2022 2022DECR000100 X2019000370

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 24022022                                                    28/02/2022 2022DECR000099 X2021000825

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 23022022                                                  28/02/2022 2022DECR000098 X2022000010
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DEC REDACCIO DEL POUM 25022022                                                                       25/02/2022 2022DECR000096 X2022000159

DEC ORDRE DEL DIA 24022022                                                 24/02/2022 2022DECR000095 X2022000155

DEC APROVACIO NOMINES FEBRER 2022 24022022                                24/02/2022 2022DECR000094 X2022000144

DEC DEV IMPORT EMBARGAT I FER FRACCIONAMENT 24022022                        24/02/2022 2022DECR000093 X2022000083

DEC CONTRACTE D'OBRES CASETA GATS 23022022                              23/02/2022 2022DECR000092 X2022000146

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO 22022022                22/02/2022 2022DECR000091 X2022000076

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT 1/15 FEBRER   22022022             22/02/2022 2022DECR000090 X2022000147

DEC APROVACIO ALTES FEBRER PAVELLO 22022022                                   22/02/2022 2022DECR000089 X2022000076

DEC VACANCES 18 I 21 FEBRER 22022022                                           22/02/2022 2022DECR000088 X2022000113

DEC DENEGACIO DISTINTIU CIRCULACIO 17022022                                      22/02/2022 2022DECR000087 X2021000657

DEC PERMIS OPERACIO FAMILIAR 28 FEB 21022022                                       22/02/2022 2022DECR000086 X2022000140

DEC VACANCES ABRIL MAIG JUNY 21022022                                             22/02/2022 2022DECR000085 X2021000857

DEC ASSABENTAT ALTA HUT 21022022                                                      22/02/2022 2022DECR000084 X2022000112

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 21022022                                                                                                                                   22/02/2022 2022DECR000083 X2019000704

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 21022022                                                                                                     22/02/2022 2022DECR000082 X2020000434

DEC CONTRACTE D'OBRES ENDERROC CA L'ALGANS 22022022                                                              22/02/2022 2022DECR000081 X2022000141

DEC DENEGACIO DISTINTIU ESTACIONAMENT NOVEMBRE 2021  17022022                                                                            21/02/2022 2022DECR000080 X2022000122

DEC DENEGACIO DISTINTIU ESTACIONAMENT NOVEMBRE 2021  17022022                                                                    18/02/2022 2022DECR000079 X2021000837

DEC DEVOLUCIO IMPORT CONFINAMENT TAXA LLAR FEBRER 16022022                                                                18/02/2022 2022DECR000078 X2021000508

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT 16/31 GENER 17022022              18/02/2022 2022DECR000077 X2022000088

DEC VACANCES 23 FEB I 01 MARÇ 17022022                                              18/02/2022 2022DECR000076 X2021000343

DEC AP 11 FEBRER 14022022                                                                        17/02/2022 2022DECR000075 X2022000012

DEC PERMIS CONCORRER PROVES ADMINISTR 14022022                                                                            17/02/2022 2022DECR000074 X2022000081

DEC PERMIS CONCORRER OPOSICIONS 15 FEB 14022022                                                        17/02/2022 2022DECR000073 X2022000109

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC DECRET DEV IMPORT CONFINAMENT LLAR GENER 16022022  17/02/2022 2022DECR000072 X2021000508

DEC ORDRE DEL DIA 16022022                                                                                            17/02/2022 2022DECR000071 X2022000114

DEC SUBVENCIO CULTURA PROGRAMA.CAT 2022 16022022                     17/02/2022 2022DECR000070 X2022000116

DEC DISPENSA GARANTIA FRACCIONAMENT DEUTE 01022022                                 17/02/2022 2022DECR000069 X2022000083

DEC ASSABENTAT AUTOCONSUM 2 OVELLES 28012022                                                  14/02/2022 2022DECR000068 X2021000468

DEC ASSABENTAT INICI ACTIVITAT EXPLOTACIO AUTOCONSUM GALLINES 28012022                               14/02/2022 2022DECR000067 X2021000257

DEC DESFAVORABLE COMUNICACIO NUCLI ZOOLOGIC 28012022    14/02/2022 2022DECR000066 X2019000397

DEC ERROR ESMENA PROP JGL 01022022 14022022                                                                14/02/2022 2022DECR000065 X2022000082

DEC US SALA CENTRE INSTITUT 14022022                                                           14/02/2022 2022DECR000064 X2022000107

DEC DEVOLUCIO IMPORT CONFINAMENT TAXA LLAR GENER 11022022                                                          11/02/2022 2022DECR000063 X2021000508

DEC INFORME TECNIC OBRES SEGURETAT PL. CARME, 6 10022022                                                                  11/02/2022 2022DECR000062 X2022000010

DEC DECRET CONTRACTE SUBMINISTRAMENT GRUA 10022022      11/02/2022 2022DECR000061 X2022000095

 11/02/2022 2022DECR000060 X2022000100

DEC CONCESSIO BAIXA TEMPORAL LLAR INFANTS GLT 10022022        11/02/2022 2022DECR000059 X2022000102

DEC AP 15 FEBRER 2022 10022022                                  11/02/2022 2022DECR000058 X2021000783

DEC APROVACIO PADRO LLAR FEBRER 10022022                                                    11/02/2022 2022DECR000057 X2021000508

DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO POLIPER A PLANS EN POLITIQUES D'HABITATGE 09022022                                            09/02/2022 2022DECR000056 X2022000097
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DEC DISTINTIU CIRCULACIO NAA 07022022                                          08/02/2022 2022DECR000055 X2022000089

DEC ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIUS PROCÉS ADMINISTRATIU 05022022                                               07/02/2022 2022DECR000054 X2021000719

DEC 2ª PRORROGA 03022022                                                                      03/02/2022 2022DECR000053 X2018000487

DEC DECRET CONTRACTE MENOR SERVEI LLUMS DE NADAL 2022 02022022                                                                    02/02/2022 2022DECR000052 X2022000071

DEC ORDRE DEL DIA 02022022                                                                                                                                                                                                                                     02/02/2022 2022DECR000051 X2022000084

DEC ORDRE DEL DIA 26012022                                                                                                                                                                                                                                     31/01/2022 2022DECR000050 X2022000073

DEC AP  I 28 FEBRER 28012022                                                                                                                                                                                                                                   31/01/2022 2022DECR000049 X2022000062

DEC PERMIS CONCORRER EXAMENS 3 I 23 FEBRER 28012022                                                                    31/01/2022 2022DECR000048 X2022000081

DEC AP 6 FEBRER 28012022                                                                                                                                                                                                                                       31/01/2022 2022DECR000047 X2022000077

DEC CURSA RUN4CANCER 21012022                                                                                                         28/01/2022 2022DECR000046 X2022000054

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO GENER 2022 27012022                                                           28/01/2022 2022DECR000045 X2022000076

DEC PRIMERA OCUPACIO 27012022                                                                                                               27/01/2022 2022DECR000044 X2021000771

DEC NOMINES GENER 2022 26012022                                                                                                      27/01/2022 2022DECR000043 X2022000059

DEC AP 28 GENER I 28 FEBRER 25012022                                                                                               25/01/2022 2022DECR000042 X2021000071

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA 24012022                                                                                                             25/01/2022 2022DECR000041 X2021000769

DEC ASSABENTAT BAIXA HUT 19012022                                                                                                                              25/01/2022 2022DECR000040 X2022000040

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 25012022                                                                                                              25/01/2022 2022DECR000039 X2022000028

DEC REQUERIMENT MODIFICACIO PROPOSTA 24012022                                                                                       25/01/2022 2022DECR000038 X2021000815

DEC AGRUPACIO FINQUES I DECLARACIO OBRA NOVA INSTITUT 25012022                                                      25/01/2022 2022DECR000037 X2021000554

DEC AUTORITZACIO US SALA ACTES CTC SANT DOMENEC A CONSELL COMARCAL PER A 
FORMACIO 22012021                                                                                                                                                                     24/01/2022 2022DECR000036 X2022000058

DEC VACANCES 14, 31 GENER I 1, 2, 3, 4 I 10 FEBRER 20012022                                                                                          21/01/2022 2022DECR000035 X2021000261

DEC PERMIS CONCORRER EXAMENS 7, 8, 9 I 11 FEBRER 18012022                                                                        20/01/2022 2022DECR000034 X2022000044

DEC ORDRE DEL DIA 19012022                                                                                                                                                                                                                                     20/01/2022 2022DECR000033 X2022000046

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 GENER 2022    19012022                                              20/01/2022 2022DECR000032 X2022000035

DEC BONIFICACIO ESCOMBRARIES 2021 19012022                                                                                                                       20/01/2022 2022DECR000031 X2021000062

DEC APROVACIO PADRO MATRICULES LLAR GENER 19012022                                                                                       20/01/2022 2022DECR000030 X2021000508

DEC AP 11 GENER 19012022                                                                                                                                                                                                                                       20/01/2022 2022DECR000029 X2022000041

DEC ESMENA ERROR PROP JGL 30122021 APROVACIO FACTURES 18012022                                                                              18/01/2022 2022DECR000028 X2021000859

DEC ASSABENTAT ALTA HUT 18012022                                                                                                                                   18/01/2022 2022DECR000027 X2022000039

DEC SUBVENCIO AJUT FAÇANES 18012022                                                                                                          18/01/2022 2022DECR000026 X2022000017

DEC RENUNCIA SUBVENCIO PUOSC 18012022                                                                            18/01/2022 2022DECR000025 X2019000562

DEC OVP 12012022                                                                                                                                                                                                                                               18/01/2022 2022DECR000024 X2021000339

DEC DESESTIMAR COMUNICACIO INICI ACTIVITAT 07012022                                                                 14/01/2022 2022DECR000023 X2021000688

DEC APROVACIO PADRO MATRICULA NOVA GENER 13012022                                     14/01/2022 2022DECR000022 X2021000508

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 12012022                                                                                           14/01/2022 2022DECR000021 X2020000147

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 11012022                                                                                                14/01/2022 2022DECR000020 X2021000026

DEC APROVACI PADRO LLAR INFANTS GENER 13012021                                                                                        14/01/2022 2022DECR000019 X2021000508

DEC VACANCES 20-21 GENER 2022 13012022                                                                                        14/01/2022 2022DECR000018 X2021000299

DEC ORDRE DEL DIA 14012022                                                                                                                                                                                                                                     14/01/2022 2022DECR000017 X2022000034

DEC SUBMINISTRAMENT ARBRAT 13012022                                                                                                            13/01/2022 2022DECR000016 X2022000031
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DEC APROVACIO BONIFICACIO LLAR INFANTS 12012022                                                                                                           13/01/2022 2022DECR000015 X2022000030

DEC APROVACIO ADMESOS I ESCLOSOS PROVISIONAL 13012022                                                                  13/01/2022 2022DECR000014 X2021000719

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07012022                                                                                 12/01/2022 2022DECR000013 X2021000311

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 05012022                                                                        12/01/2022 2022DECR000012 X2021000831

DEC DESISTIMENT LLICENCIA OBRES 07012022                                                                                                         12/01/2022 2022DECR000011 X2018000498

DEC TRAMIT AUDIENCIA CMC 07012022                                                                                   12/01/2022 2022DECR000010 X2021000835

DEC ASSABENTAT CANVI TITULARITAT RESTAURANT BAR CAN PISSARRES 07012022 12/01/2022 2022DECR000009 X2021000301

DEC SOL. SUBVENCIO 11012022                                                                                                                                                                                                                                    12/01/2022 2022DECR000008 X2022000019

DEC VACANCES 3, 4, 10 I 11 GENER 2022 10012022                                            11/01/2022 2022DECR000007 X2021000343

DEC ORDRE DEL DIA 07012022                                                                                                                                                                                                                                     10/01/2022 2022DECR000006 X2022000024

DEC ACTUACIONS EMERGENCIA 05012022                                                                             07/01/2022 2022DECR000005 X2022000010

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 DESEMBRE   02012022                                                  05/01/2022 2022DECR000004 X2022000001

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 16/31 DESEMBRE 21  02012022                               05/01/2022 2022DECR000003 X2022000002

DEC VACANCES 4 I 5 GENER 2022 03012022                                             04/01/2022 2022DECR000002 X2021000373

DEC VACANCES 7 DE GENER 03012022                                                                             04/01/2022 2022DECR000001 X2022000012

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO DESEMBRE 2021 30122021                                         31/12/2021 2021DECR000679 X2021000117

DEC CREACIO BORSA I CONTRACTACIO VIGILANT MUNICIPAL 29122021       30/12/2021 2021DECR000678 X2021000614

DEC APROVACIO PADRO VEDAT CAÇA 2021 30122021                                                       30/12/2021 2021DECR000677 X2021000840

DEC ESMENA ERROR DECRET APROVACIO 7A MODIFICACIO DE CREDIT 29122021                                       29/12/2021 2021DECR000676 X2021000858

DEC 7a. MODIFICACIO DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2021 29122021                                    29/12/2021 2021DECR000675 X2021000858

DEC AP 2 DE GENER 2022 28122021                                                                                                                 28/12/2021 2021DECR000674 X2021000857

DEC ORDRE DEL DIA 27122021                                                                                                                                                                                                                                     28/12/2021 2021DECR000673 X2021000856

DEC CONTRACTA MENOR SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS 27122021          28/12/2021 2021DECR000672 X2021000849

DEC ATORGAMENT DUPLICAT TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB 
DISCAPACITAT RMBF 27122021                                                                                                                                                                             28/12/2021 2021DECR000671 X2021000854

DEC VACANCES 7 GENER 2022 28122021                                                                                                    28/12/2021 2021DECR000670 X2021000783

DEC VACANCES DE 24 DES A 6 GENER 28122021                                                                    28/12/2021 2021DECR000669 X2021000161

DEC VACANCES 5 I 7 GENER 2022 23122021                                                                                                 27/12/2021 2021DECR000668 X2021000343

DEC ORDRE DEL DIA 27122021                                                                                                                                                                                                                                     27/12/2021 2021DECR000667 X2021000844

DEC NOMINES MES DE DESEMBRE DE 2021 27122021                       27/12/2021 2021DECR000666 X2021000848

DEC APROVACIO BONIFICACIO FAMILIA NOMBROSA LLAR INFANTS 23122021                                        27/12/2021 2021DECR000665 X2021000851

DEC  CONCESSIO DE LA TITULARITAT DEL NINXOL 227 B DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE 
PERALADA - PDG 23122021                                                                                                                                                           27/12/2021 2021DECR000664 X2021000850

DEC CONCESSIO TITULARITAT DELS NINXOLS 61 I 62 - 3R DPT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE 
VILANOVA - CJSB 23122021                         27/12/2021 2021DECR000663 X2021000852

DEC REGISTRE ASSOCIACIO FAMILIES INSTITUT PERALADA A REGISTRE MUNICIPAL 
ASSOCIACIONS 21112021                                                                                                                                                                  27/12/2021 2021DECR000662 X2021000684
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“Pregunta el sr. Marc Sabater respecte al decret de sol·licitud de subvenció 
de plans de polítiques d’habitatge (Can Reig i escola de nenes de 
Vilanova). A què es deu? Habitatge de Protecció Oficial?

Respon el sr. Alcalde que actualment està catalogat d’habitatge de 
protecció oficial però es tracta que ens diguin quines possibilitats de 
remodelació hi ha i en funció del que ens diguin i donin farem més o menys.

Pregunta el sr. Sabater què es busca amb la redacció de la 3a MPOUM 
– espais inedificats, al qual el sr. Alcalde respon que es tracta d’una 
modificació de planejament que ve de lluny, i que a Peralada als espais 
inedificats no està permès fer-hi cap habitatge atès que abans s’hauria 
de fer el pla especial del casc càntic. Es va parlar amb urbanisme ja que 
el POUM defineix que amb habitatge no és necessari un pla especial sinó 
una modificació de POUM!.

5.- INFORMES DE LES REGIDORIES

5.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA,  HISENDA, 
GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Fons Europeus NextGeneration

Durant les darrers mesos em estat treballant en projectes per ésser 
presentats a les diferents convocatòries d’ajuts amb fons europeus 
i entre ells els anomenats fons  Next Generation. Fins ara ens hem 
presentat a:

PROGRAMA DUS 5000 junt amb Diputació de Girona

En data 19 d’octubre de 2021 es van sol·licitar els següents projectes:

1. Substitució del projectors del camp de Futbol Municipal.

2. Instal·lació Solar Fotovoltaica per autoconsum de les 
instal·lacions esportives i de serveis.

3. Renovació de l’enllumenat del Casc Antic eixample i 
Peralada Residencial.

4. Carril Bicicleta per unir Peralada i Golf.

Està pendent de resolució.

NEXT GENERATION – Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destinos del Ministerio de Turismo Industria y Comercio

En data setembre de 2021 es van sol·licitar:

Regeneración Centro Histórico y Muralla

Festival Internacional de Música "Castillo de Peralada"

Ruta de Enoturismo

En aquesta darrera convocatòria no ens han adjudicat cap ajut i 
per encarar futures convocatòries es va tenir una reunió a Madrid 
amb el Sr. Fernando Valdés Verelst  Secretari d’Estat de Turisme. En 
aquesta reunió hi van participar els alcaldes de Platja d’Aro, Calonge, 
un regidor de Figueres, un representant de l’Escala i jo mateix com 
alcalde de Peralada. Som cinc municipis que hem engegat un projecte 
conjunt per tal de tenir millors opcions en les properes convocatòries. 

El cost del desplaçament a Madrid per aquesta reunió ha estat 
de 102,70€.

Modificació de planejament sector Montserrades

Per optar als ajuts dels fons europeus Next Generation per a la 
transformació digital i ecològica, estem estudiant la possibilitat 
de crear una gran àrea d’equipaments i altres usos on s’hi puguin 
desenvolupar activitats relacionades amb la finalitat d’aquest ajuts. 
Un espai on es puguin establir empreses relacionades amb les 
energies netes, d’investigació i sostenibles, per això seria necessari 
una modificació de planejament on s’incorporaria nou sòl i es 
reordenarien els plans previstos per la Montserrada I i II.

A tal efecte està prevista una reunió prèvia amb els propietaris de 
les tres zones per explicar-los el projecte i saber-ne el seu parer per 
procedir a la modificació. Entenem que pot ésser profitós per tothom 
i en especial per l’interès públic amb la consolidació d’un nou sector 
i amb la generació d’oportunitats i per la diversificació econòmica.

Portada d’aigua a Vallgornera 

Portada d’aigua a Vallgonera, una vegada aprovada la Modificació 
número 7 del POUM per a la instal·lació soterrada de serveis en sòl 
no urbanitzable, s’han tornar a fer gestions amb el veïns de la zona 
per tal de portar l’aigua a les diverses masies, granges i activitats. A 
tal efecte es va fer una reunió amb els interessats i  l’empresa Aqualia 
el passat 31 de març de 2022 on la majoria està interessada en que 
es faci la nova instal·lació.

5.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT

5.2.1. Àrea de Turisme

A diferència del mateix període entre 2020 i 2021, les restriccions 
de les autoritats sanitàries no han afectat tant al nombre de visitants 
i ingressos del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Si bé fa 
un any els ingressos van baixar un 96,54 % i els visitants un 85 %, 
aquest els ingressos han pujat un 94,48 % i els visitants un 80,84 %. 
Per tant, podem afirmar que pràcticament s’ha recuperat la tendència 
dels darrers anys. Tanmateix, la procedència dels visitants ha estat poc 
variada i en molt poca quantitat més enllà de Catalunya, França i la 
resta d’Espanya. Els beneficis han estat en major part provinents de les 
entrades del museu de la vila, un 71,38 % dels 1.344,30 € recaptats.

Pel que fa a visites guiades,  aquest trimestre s’han dut a terme dues: 
Peralada un viatge al passat (20 pax) i la Visita comentada Ramon 
Muntaner i Peralada dins el marc del VIè cicle de Conferències de 
Castelló d’Empúries (24 persones).

El personal de l’Oficina de Turisme ha participat telemàticament en les 
Assemblees del Patronat de turisme Costa Brava – Pirineu de Girona 
dels clubs Ruta del Vi i Cultura i Identitat. També han pogut conèixer la 
nova visita a la planta baixa del Castell de Peralada, que s’ha començat 
a fer aquest març, en motiu de l’any internacional del vidre.

Com a representant dels ajuntaments d’interior a la Junta d’Alt 
Empordà Turisme he assistit a les reunions on s’ha treballat en la 
propera campanya d’estiu i les possibles accions per fomentar la 
desestacionalització turística i poder atreure visitants la resta de 
l’any, sobretot de primavera i tardor. 
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5.2.2. Àrea d’Ensenyament

Aquest mes de març s’ha iniciat el procés de preinscripció d’Educació 
Infantil de 2n Cicle, Primària i Secundària obligatòria per al curs 
2022-2023. Els tràmits s’han fet telemàticament i restem a l’espera 
de que a finals de mes d’abril es publiquin les llistes d’admesos.

També s’ha elaborat el calendari de preinscripció de la llar d’infants 
Orlina que s’inicia el 5 de maig i finalitza el 18 de maig. El calendari  
complert del procés estarà publicat al web de la corporació.

Aquesta regidoria també ha assistit als consell escolars dels tres 
centres del municipi.

5.2.3. Àrea de Medi Ambient

El passat 11 de gener vam assistir amb l’alcalde al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per mantenir una 
reunió amb la Consellera Teresa Jordà i el Director de l’Agència de 
Residus de Catalunya Sr. Isaac Peraire per tractar les afectacions 
mediambientals dels diferents projectes que afecten al nostre 
municipi. Els temes que vam tractar van ser:

-El compliment de la sentència sobre el trasllat de residus de 
l’abocador de Vacamorta.

-La instal·lació d’hortes solars.

-Els projectes de Parcs eòlics en municipis veïns

-Les afectacions de les argileres i altres extractives

-L’abocador de runes i el CTR comarcal.

Aquest trimestre també s’ha fet el seguiment del programa de 
control de colònies de gats ferals al municipi que es duu a terme 
des del CCAE.

S’han fet gestions amb el consorci de Vies Verdes per reparar 
senyalització malmesa i retirada de branques del tram del Camí 
de la Muga.

5.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.3.1. Àrea de Cultura

Agenda d’activitats 2022

Al llarg d’aquest primer trimestre han tingut lloc la cavalcada de Reis i 
el Carnestoltes. La sala d’actes de Sant Domènec ha acollit l’exposició 
col·lectiva “Fresseig de mar” i dues sessions del cicle de Contacontes, 
una proposta que ha sigut molt ben rebuda pel públic familiar.

Programa d’activitats 2022

Aquest trimestre s’ha difós i actualitzat el programa d’activitats. Les 
activitats que hi figuren són les que van tenint continuïtat per la seva 
bona acceptació: exercici físic i caminades saludables, els tallers de 
memòria, ioga, ioga Kundalini, la coral de Peralada, la coral gòspel, 
gralla i timbals, tallat social, i les que s’ofereixen als equipaments 
esportius, com els clubs esportius i les activitats dirigides amb 
instructors virtuals o presencials. 

Restauració del pessebre monumental de la casa de la vila

El conjunt de figures del pessebre monumental presentava un 
estat de conservació força dolent i necessitava amb urgència una 
reparació. Els treballs es van encarregar a l’empresa Acomodo 
Peralada; la tasca ha coincidit, curiosament, amb el 50è aniversari 
de la construcció de les figures. 

Participació en els actes dels 175 anys del Liceu

Amb motiu del 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu, el Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec, juntament amb 119 institucions 
culturals de tot Catalunya, ha participat en el projecte “Museus i 
Liceu: una història compartida”, una iniciativa que recull obres que 
reconstrueixen la història del Liceu des de múltiples vessants.

El Museu de la Vila hi participa exposant un disc vinil de La Principal 
de Peralada, l’únic enregistrament original de la famosa cobla de què 
disposa l’Ajuntament, fruit d’una donació l’any 2004. Aquest vinil, 
restarà exposat a l’entrada de Sant Domènec fins a finals d’any i s’ha 
plasmat en un entorn digital on els visitants poden consultar els 
museus col·laboradors i tenir totes les peces recollides en un sol espai. 

Inventari de Danses Vives de Catalunya

Des de l’Àrea de Cultura i amb el suport de la Colla Gegantera de 
Peralada, s’ha documentat i presentat una sol·licitud per incloure el ball 
propi dels gegants locals a l’Inventari de Danses Vives de Catalunya. 
Podem felicitar-nos que el ball, que porta per nom Na Mercadera, ja 
forma part d’aquest inventari, projecte de l’Esbart Català de Dansaires 
i impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

5.3.2. Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana

Àrea de Comunicació

Com és habitual, s’ha donat a conèixer l’activitat de l’Ajuntament 
a través dels diferents canals municipals, s’han gestionat els 
continguts i l’actualització de la web institucional i del portal turístic 
i s’ha creat el contingut, la imatge i el disseny gràfic de totes les 
activitats culturals. 

A dia d’avui, aquest és el nombre de seguidors de les xarxes socials 
municipals: Telegram, 423; Facebook, 1.763; Twitter, 1.317, i a Instagram 
ja hem superat els 2.000 (concretament, tenim 2.115 seguidors).

També s’ha dissenyat i creat el contingut dels darrers actes culturals 
i del Butlletí Municipal del primer semestre, que es repartirà, casa per 
casa, durant els propers dies. 

Àrea de Participació Ciudadana

Pressupostos participatius

Juntament amb els tècnics municipals, s’està treballant en 
l’execució de les accions previstes en el projecte guanyador dels 
Pressupostos participatius, que té pe objectiu l’eliminació de barreres 
arquitectòniques a diferents punts del municipi, a fi de facilitar-
hi l’accés a persones amb cadira de rodes o cotxets o que tinguin 
mobilitat reduïda. 
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Ja s’han iniciat els treballs d’ampliació de la vorera del carrer Toló, 
que permetrà arribar sense dificultats al CAP i a la zona esportiva.

Properament també es faran diversos baixadors a la urbanització 
Paratge Coromina, al carrer Garriguella i a la zona de Sant Sebastià, 
per eliminar les dificultats detectades a les voreres de l’aparcament 
públic en direcció al centre històric. 

En el mateix sentit, i a l’espera de disposar del permisos pertinents 
de Carreteres, la intenció és actuar en l’encreuament del centre de 
dia, el centre social, la pastisseria Òpera i el carrer Sant Joan, que 
comportarà l’ampliació de les voreres, la construcció de diversos 
baixadors i, en conjunt, millorar l’accessibilitat i la seguretat d’aquesta 
via, que és força transitada.

6.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PATRIMONI I OCUPACIÓ

Ocupació

Durant el darrer trimestre s’ha portat a terme, a través del servei 
Feina en Xarxa, la difusió de 10 noves ofertes laborals.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu 
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de febrer, el 
municipi de Peralada té un atur registrat de 54 persones, (25 homes 
i 29 dones), que representa una taxa d’atur registral del 5,46%. 
Respecte a l’atur del trimestre passat s’ha reduït en 2 persona.

S’han fet gestions amb grup Valvi per coordinar-nos des de Feina en 
Xarxa, i poder oferir els llocs de treball que caldrà cobrir a la nova 
botiga de Peralada, també és facilita la trobada entre empreses del 
municipi i Valvi per que puguin treballar plegats.

Pis d’Alt, Antigues Escoles

Seguim treballar amb el departament tècnic d’ensenyament de 
Girona a fi de trobar una solució viable, després de varies propostes 
per part de l’Ajuntament, finalment ara farà unes tres setmanes 
és va enviar una proposta escrita el departament d’ensenyament, 
creiem que compleix amb els requisits demanats, tenint en compte 
que és una reforma d’un edifici ja existent, a hores d’ara encara no 
tenim resposta.

Ca l’Algans

S’ha iniciat el procediment pel enderroc de Ca l’Algans, amb la 
contractació del projecte d’enderroc, que ja està fet. S’ha enviat 
l’expedient al departament de patrimoni per la seva aprovació, i s’ha 
adjudicat l’obra per l’enderroc, si tot segueix amb normalitat aquest 
segon trimestre podria quedar fet.

Can Ramonet

El passat 23/03/2022 és va publicar la subhasta pública de Can 
Ramonet per un import de 251.582€.

6.1. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT 

6.1.1. Benestar Social

Centre de Dia

Actualment hi ha un total de 20 persones beneficiàries del Centre de 
Dia, 11 d’elles a jornada completa i 9 a mitja jornada. De les 20 places 
ocupades, 7 són places conveniades i les 13 places restants privades. 
Durant aquest trimestre en relació a l’anterior, s’han realitzat 3 baixes 
i 4 nous ingressos. Gairebé la meitat de les persones usuàries, 
concretament 8, són de Peralada o Vilanova de la Muga. 

Cal posar en rellevància que s’ha dotat d’una grua de bipedestació 
a l’equipament tècnic del Centre de Dia que permetrà una millor 
qualitat d’atenció a les persones que acudeixen al centre i es troben 
en una situació de mobilitat reduïda. 

Dia de la Dona

Un any més es va voler commemorar el dia de la Dona i es va fer amb 
un acte celebrat a la Plaça Gran, el diumenge 6 de març, que va constar 
en la lectura del manifest institucional, una actuació musical de la 
Marina Pratcorona i en Xavi Quintà i una pintada col·lectiva del banc 
lila de les dones, que posteriorment s’ha col·locat al carrer Sant Joan.

Volem donar les gràcies a la Marina i a en Xavi per col·laborar i 
acompanyar-nos en aquest acte i a totes les nenes i dones que van 
posar la seva pinzellada al projecte d’enguany. 

6.1.2. Infància i Joventut

Espai Jove

Durant aquest primer trimestre, s’ha produït tant un canvi de 
dinamitzador de L’Espai Jove com també un canvi referent de la 
tècnica de joventut del consell comarcal. 

També hi ha hagut un canvi d’horari, ampliant l’obertura en un dia 
setmanal més. Actualment l’Espai Jove obre les seves portes de 
dilluns a divendres de  16:30h a 18:45h.

Pel què respecte a les activitats, a més de les habituals desenvolupades 
a l’Espai Jove, també s’ha elaborat una oferta d’activitats específiques 
per a la Setmana Santa (que durant els anys anteriors per aquestes 
dates l’Espai Jove romania tancat) i s’està organitzant una activitat 
per al públic juvenil que estarà emmarcada dins els actes de la festa 
de Pasqüetes.  

Contracte Programa Joventut

S’ha elaborat, conjuntament amb la tècnica de Joventut del Consell 
Comarcal el projecte per tal de poder sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya la subvenció del Contracte Programa 2022-2025 sota 
el paraigües dels municipis de menys de 2000 habitants liderat i 
mancomunat pel Consell Comarcal. 
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6.2. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT  

6.2.1. Àrea de Serveis

- S’ha fet una actuació al Centre de Dia de cares a eliminar la presència 
de termites que atacaven elements com ara els sòcols de les parets. 
Aquesta actuació consisteix amb una primera intervenció de xoc i 
un manteniment periòdic de canvi de les trampes que contenen 
substàncies atraients per anar eliminant les que quedin.

- S’ha seguit vetllant pel compliment de les mesures anti-Covid en 
els àmbits afectats.

- A l’escorxador s’ha instal·lat i connectat el enregistrador electrònic, 
que era d’obligat compliment per les normes establertes.

- També a l’escorxador s’ha canviat el dispositiu informàtic per 
acabar amb els problemes que tenia l’anterior, possiblement a causa 
de programes maliciosos que d’alguna manera s’hi havien introduït.

- S’ha assistit a diferents reunions amb la direcció de la societat 
municipal per, per exemple definir calendari de vacances pel personal 
de brigada o neteja tot mantenint el servei necessari en aquelles dates.

- Al pavelló, s’ha revisat el sistema d’alarma anti-foc substituint 
elements defectuosos i en general tots els que havien complert el 
termini que marquen els organismes competents.

- S’ha atès als operaris de les empreses subcontractades per DipSalut 
en les seves visites de desinfecció química, pressa de mostres, etc., a 
les diferents instal·lacions: llar d’infants, camp de futbol, pavelló, etc. 

- Al futbol, s’ha instal·lat un element regulador de pressió d’aigua 
a la entrada de la caldera, perquè aquesta havia sofert parades 
precisament per excés de pressió de l’aigua.

- S’han fet reparacions a algun element de joc infantil, malmès per 
acte vandàlic.

- Brigada:

- Amb la incorporació informada en l’anterior informe, junt amb 
la reorganització de les tasques, s’ha pogut avançar molt en 
l’assumpció de la resolució de diferents problemes, per exemple 
de tipus elèctrics o de paleteria, alliberant en el possible, la 
necessitat d’intervenció d’industrials externs.

- S’ha continuat donant suport i formació complementaria al 
conserge del pavelló

6.3. ÀREA D’AGRICULTURA I  ESPORTS  

6.3.1. Àrea d’Agricultura

Peralada

A principis de març es van reparar el camí del Gaus i el camí Vell de 
Roses. Més endavant, es va reparar i desbrossar el camí de Can Xom 
a Vallgornera, doncs feia anys que no es feia. També es va reparar el 
camí paral·lel al Llobregat que porta a l’Estació d’aforament.

En previsió de les pluges de mitjans de març es va fer desbrossar 
i netejar part del Rec de les Costes, doncs és un rec torrencial i si 
plou i no està net té conseqüències negatives per a altres camins.

El dia 11 de març es van instal·lar els sis fanals solars a diferents punts 
del terme on tenim disseminats, i que correspon a la segona fase que 
vam iniciar el 2021. Amb aquests sis, són dotze els fanals que s’han 
col·locat, tant a Peralada com a Vilanova de la Muga.

Vilanova de la Muga

A causa de les pluges primaverals, es van haver de retirar certa 
quantitat de troncs vegetals que obstaculitzaven el passant i els 
tubs del passant del Pas Fort, per així permetre que l’aigua baixi i 
no causin embossament.

Es van reparar certs trams del camí natural de la Muga, doncs 
s’acumulava aigua i impedia la correcta circulació de vianants 
i ciclistes.

6.3.2. Àrea d’Esports

Pavelló Poliesportiu Municipal

Els dies 26 i 27 de març, Peralada va ser la seu de l’Open Girona de 
Patinatge. La competició va comptar amb patinadors i patinadores 
d’alt nivell de la província de Girona que buscaven classificar-se pel 
campionat de Catalunya. L’esdeveniment es va celebrar perfectament 
i sense cap incident.

Pel que fa als abonaments de les sales de gimnàs i de miralls del 
pavelló, tenim un total de 26 abonaments familiars (els mateixos que 
el trimestre anterior) que representen a 56 usuaris/es. Respecte als 
abonaments individuals tenim un total de 26 abonaments (2 menys 
que el trimestre anterior). Les activitats dirigides sumen un total de 
9 usuaris/es (3 menys que el trimestre anterior) i hi ha un total de 
10 nens/es que estan abonats als entrenaments amb monitor a les 
pistes de tenis. Tot junt suma un total de 101 usuaris/es.

Per altra banda, hem afegit algunes classes dirigides presencials per 
ampliar l’oferta que teníem combinat amb el software d’activitats 
dirigides virtuals.

Instal·lacions del Camp de Futbol de Peralada

El dia 9 de març es va fer la des compactació del cautxú al camp 
de gespa artificial, d’aquesta manera optimitzem el terreny de joc i 
allarguem la seva vida útil.

A mitjans de gener es va reparar la base d’una de les torres de llum 
de l’estadi municipal, doncs les fortes ratxes de vent van generar una 
mica de joc. També, s’han canviat diversos focus de l’estadi doncs 
s’havien avariat o havien deixat de funcionar.
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6.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE 
L’AJUNTAMENT DE PERALADA DELS RESULTATS DEL CONTROL 
INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS 
DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE 
L’EXERCICI 2021 (EXPDT. X2022000273)

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor 
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern 
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL).

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la 
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir 
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control 
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. 
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del 
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a 
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració, 
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple 
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril 
de exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions 
de control que s’inclouen en el citat informe resum.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les 
facultats atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució 
de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen les instruccions a les 
quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes 
d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.

En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 
del RCIL, la Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els 
resultats més significatius derivats de les actuacions de control 
intern realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de funció 
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer 
de subvencions.

Per tot això, l’Alcalde/President proposa al Ple de la corporació 
l’adopció del següent ACORD:

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de 
l’Ajuntament de Peralada emès per part de la Intervenció general en 
data 1 d’abril de 2022, dels resultats del control intern, que s’estableix 
a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de l’exercici 2021, el contingut del qual es transcriu tot seguit:

I. INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor 
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern 
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL).

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la 
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir 
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control 
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. 
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del 
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a 
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració, 
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple 
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril 
de l’exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions 
de control que s’inclouen en el citat informe resum.

L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals 
s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts 
de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució 
de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han 
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així 
com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la 
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes 
anuals de les entitats del sector públic local.

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 7 de 
juny de 2018 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, 
informant sobre l’aplicació del règim de control intern ordinari, amb 
l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i 
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, 
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió 
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), 
i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels 
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals.

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora 
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre 
aquesta matèria en l’àmbit local. Aquesta modalitat de control 
financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del 
sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar 
el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen 
i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona 
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics 
es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat 
i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les 
modalitats de control permanent i d’auditoria pública, incloent, en 
ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 del TRLRHL.

Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides 
per les entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta 
entitat local, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.
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Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament 
de Peralada, que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que 
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, 
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la 
totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions 
realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses 
als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la 
normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja 
sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se 
de forma reiterada o per la representativitat de l’àrea o procediment 
analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades 
durant l’exercici 2021, en les modalitats de funció interventora, control 
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb 
l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en els articles 213 
del TRLRHL i 37 del RCIL.

II. ABAST DE L’INFORME RESUM

II.1. Abast:

Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, 
agrupades en funció de la seva modalitat, i que constitueixen la 
base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents:

1. Funció interventora: 

1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.

S’han emès un total de 136 informes de fiscalització o 
d’intervenció, dels quals cap és amb objeccions, i per tant, no 
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions 
efectuades per la Intervenció.

2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya.

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb 
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret 
contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya.

3. Informes d’omissió de la funció interventora.

No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.

4. Resultats del control dels comptes justificatius dels 
pagaments a justificar.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius 
dels pagaments a justificar.

5. Resultats del control dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa.

6. Resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos 
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han 
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora.

2. Control financer:

1. Actuacions de control permanent no planificables (article 
32.1.d RCIL):

Durant l’any 2021 s’han emès 13 informes de control permanent 
no planificables.

2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries 
(article 31.2 RCIL):

Les actuacions de control permanent planificable obligatori són:

Auditoria del Registre comptable de factures (RCF) d’acord amb 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
del Sector Públic.

De la comparativa entre la data de Registre de l’eFact i la data 
de Registre comptable, s’ha calculat el temps mig d’inscripció 
de les factures electròniques. Durant el 2020, aquest temps mig 
és de 483,62 minuts  0.32 dies (461,99 minuts). S’adjunta com 
a Annex l’Informa Anual de l’Auditoria del Registre Comptable 
de Factures per a l’exercici 2020.

Avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
Morositat, d’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures del Sector Públic.

En relació als informes de morositat transmesos per l’òrgan 
interventor al MINAHP durant l’exercici 2020, s’observa que 
els quatre trimestres s’han entregat dintre de termini. 

S’adjunta visualització de l’entrega. 

Verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses 
fetes o béns i serveis rebuts per als quals no s’ha produït la 
imputació pressupostària a 31 de desembre (Compte 413), 
d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el Sector Públic.

En data 1 de gener de 2020, el saldo inicial del compte 413 era 
de 0,00 € sense haver-ser produït al llarg de l’exercici 2020 
cap moviment. Per tant, a 31 de desembre de 2020 no hi ha 
operacions pendents d’aplicar. 
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S’adjunta detall del moviment del compte 413 en el Balanç.

 3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables 
(article 31.2 RCIL):

Aquesta entitat ha previst actuacions de control permanent 
planificables seleccionables per aquest exercici recollides en el 
Pla Anual de Control Financer. No obstant, donada la situació 
soferta durant l’any 2020 a causa del Covid19, no s’ha pogut 
realitzar un seguiment de les actuacions proposades.

4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):

No s’han previst actuacions en aquesta matèria.

5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes 
concedides (article 3.5 RCIL):

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de 
modular per cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, 
eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions 
en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos 
en aquest concepte.

II.2. Mitjans disponibles:

Els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció 
d’aquesta entitat no són suficients per afrontar la realització de les 
actuacions de control intern derivades de l’aplicació del RD424/2017. 

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

III.1. Conclusions:

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de 
l’exercici 2021, se n’obtenen les següents conclusions:

1. Funció interventora: 

De l’exercici de la funció interventora es conclou que no es 
detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari 
l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat.

2. Control permanent:

Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, 
es conclou que es necessària una major implementació, i 
per tant, serà necessari l’adopció de mesures correctores en 
aquesta modalitat.

3. Control financer de subvencions:

Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de 
subvencions, es conclou que no es detecten incidències 
destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures 
correctores en aquesta modalitat.

4. Auditoria pública:

Durant l’exercici de l’any 2021 no s’han realitzat treballs 
d’auditoria pública. 

III.2. Recomanacions:

Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les 
deficiències detectades i/o per a introduir millores en la gestió, 
a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi gestor de 
l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:

1. Funció interventora: 

No es preveuen l’adopció de mesures correctores amb relació a 
aquesta modalitat.

2. Control financer:

Per tal de resoldre les incidències detectades en l’exercici 
de control financer, i derivat de la insuficiència de mitjans, 
caldrà establir un sistema d’implementació d’aquest control 
en els expedients que tramiti l’ajuntament. Per a la realització 
d’aquestes actuacions seria convenient l’ampliació de personal 
en l’àrea d’intervenció  i/o la contractació de mitjans externs.  

3. Control financer de subvencions:

No es preveuen l’adopció de mesures correctores amb relació a 
aquesta modalitat.

4. Auditoria pública:

Es recomana, com a mesura correctora, la planificació d’una 
auditoria pública a la societat Serveis Recreatius Culturals i 
Esportius, SA.

IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE 
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

Per tal de resoldre les deficiències detectades i en aplicació de 
les recomanacions per a resoldre-les, es proposa reforçar l’àrea 
d’Intervenció així com la contractació de mitjans externs per tal de, 
amb el corresponent increment de la consignació pressupostària, 
procedir a la contractació dels mateixos.

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en 
aquest informe, l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar 
el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL.

“El Sr. Marc Sabater recomana que s’efectuï una auditoria a la Societat, al 
qual el sr. Alcalde manifesta que hi estem obligats per llei i que la última  
va tenir lloc a 2016/2017. S’encarregarà”.

Els membres del Ple es donen per assabentats.
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7.- DONAR COMPTES DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. EXERCICI 2021 
(EXPDT. X2022000060)

Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLLRHL), el pressupost de cada exercici es 
liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de 
la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.

La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer 
de març de l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del 
TRLLRHL i l’article 89.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del 
Reial Decret 500/1990, correspon al president de l’entitat local, 
previ informe de la intervenció, l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels pressupostos 
dels organismes autònoms dependents. 

La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat 
amb l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:

a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
pagaments realitzats.

b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els 
recaptats nets.

Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de 
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari 
de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria (art. 
93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).

Per tot això, vist l’Informe de control permanent de conformitat sobre 
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Peralada

RESOLC:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 
2021, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:

1. Liquidació del pressupost de despeses

1.1. Resum

Crèdits inicials 3.726.443,00

Modificacions de crèdit 1.070.056,41

Crèdits definitius 4.796.499,41

Despeses autoritzades 3.562.544,80

Despeses compromeses 3.562.544,80

Obligacions reconegudes 3.516.186,89

Pagaments realitzats 3.419.185,83

Reintegrament de despeses 3.102,31

Pagaments líquids 3.416.083,52

Cap. Crèdits 
inicials

Modificacions
 de crèdit

Crèdits 
definitius

Despeses 
autoritzades

Despeses 
compromeses

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats

Reint. de 
pagament

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

1 896.391,10 10.105,28 906.496,38 760.962,08 760.962,08 760.962,08 760.962,08 0,00 760.962,08 0,00

2 1.728.956,00 236.988,59 1.965.944,59 1.690.859,97 1.690.859,97 1.650.075,88 1.632.993,11 2.711,87 1.630.281,24 19.794,64

3 5.100,00 1.600,00 6.700,00 6.439,26 6.439,26 6.439,26 6.829,70 390.44 6.439,26 0,00

4 401.480,00 89.021,00 490.501,00 449.200,42 449.200,42 449.200,42 404.844,86 0,00 404.844,86 44.355,56

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 689.516,90 732.341,54 1.421.857,44 652.777,33 652.777,33 647.203,51 611.250,34 0,00 611.250,34 35.953,17

7 5.000,00 0,00 5.000,00 2.305,74 2.305,74 2.305,74 2.305,74 0,00 2.305,74 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 3.726.443,00 1.070.056,41 4.796.499,41 3.562.544,80 3.562.544,80 3.516.186,89 3.419.185,83 3.102,31 3.416.083,52 100.103,37

1.2. Detall d’execució per capítols
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2. Liquidació del pressupost d’ingressos

2.1. Resum

Previsions inicials 3.726.443,00

Modificacions de crèdit 1.070.056,41

Previsions definitives 4.796.499,41

Drets reconeguts 3.559.594,19

Drets anul·lats 79.468,82

Drets cancel·lats 0,00

Drets reconeguts nets 3.480.125,37

Drets recaptats 3.133.546,43

Devolucions d'ingressos 63.449,35

Recaptació neta 3.070.097,08

2.2. Detall d’execució per capítols

Cap. Previsions 
inicials

Modificacions 
de crèdit

Previsions 
definitives Drets reconeguts Drets anul·lats Drets cancel·lats Drets reconeguts 

nets
Drets 

recaptats Dev. ingressos Recaptació neta Pendent 
cobrament

1 1.435.400,00 0,00 1.435.400,00 1.315.704,37 10.212,95 0,00 1.305.491,42 1.185,652,43 6.906,60 1.178.745,83 126.745,59

2 101.200,00 0,00 101.200,00 148.834,23 0,00 0,00 148.834,23 148.450,23 0,00 148.450,23 384,00

3 959.456,00 47.291,59 1.006.747,59 1.148.602,94 22.625,40 0,00 1.125.977,54 895.349,79 9.912,28 885.437,51 240.540,03

4 603.652,00 55.867,02 659.519,02 638.336,12 9.878,14 0,00 628.457,98 629.529,46 9.878,14 619.651.32 8.806,66

5 3.728,00 0,00 3.728,00 8.973,37 0,00 0,00 8.973,37 7.409,43 0,00 7.409,43 1.563,94

6 490.000,00 0,00 490.000,00 141.590,80 0,00 0,00 141.591,80 141.591,80 0,00 141.591,80 0,00

7 133.007,00 0,00 133.007,00 157.551,36 36.752,33 0,00 120.799,03 125.563,29 35.752,33 88.810.96 31.988,07

8 0,00 966.897,80 966.897,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 3.726.443,00 1.070.056,41 4.796.499,41 3.559.594,19 79.468,82 0,00 3.480.125,37 3.133.546,43 63.449,35 3.070.097,08 410.028,29

3. Magnituds pressupostàries 

3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 410.028,29

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 740.053,21

Total (a+b) 1.150.081,50

Obligacions pendents de pagament 
a 31 de desembre IMPORT

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 100.103,37

d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00

Total (c+d) 100.103,37
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3.2. Resultat pressupostari de l’exercici

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 3.217.734,54

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 2.866.677,64

(A) Operacions corrents (a-b) 351.056,90

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 262.390,83

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 649.509,25

(B) Operacions de capital (c-d) - 387.118,42

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) - 36.061,52

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX 000

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
(1+2+3) - 36.061,52

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 344.093,26

6. Desviacions de finançament negatives de 
l'exercici 104.728,15

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 27.858,82

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 384.901,07

3.3. Romanents de crèdit:

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 517.825,21

   a. Disponibles 517.825,21

   b. Retinguts 0,00

   c. Autoritzats 0,00

   d. Compromesos 0,00

2. INCORPORABLES 762.487,31

   a. Disponibles 716.129,40

   b. Retinguts 0,00

   c. Autoritzats 0,00

   d. Compromesos 46.357,91

TOTAL (1+2) 1.280.312,52

3.4. Romanent de tresoreria:

1. FONS LÍQUIDS 1.197.248,64

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 1.441.723,08

 a. Del pressupost corrent 410.028,29

 b. De pressupostos tancats 740.053,21

 c. D'operacions no pressupostàries 291.641,58

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 444.628,64

 d. Del pressupost corrent 100.103,37

 e. De pressupostos tancats 0,00

 f. D'operacions no pressupostàries 344.525,27

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -1.130,00

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.130,00

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 2.193.213,08
II. Saldos de dubtós cobrament 694.438,32

III. Excés de finançament afectat 4.142,86

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 1.494.631,90

Segon. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió 
ordinària que se celebri.

Tercer. Trametre l’expedient als òrgans competents de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya.

Peralada, document datat i signat electrònicament

Els membres del Ple es donen per assabentats.

8.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMÈS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE L‘AJUNTAMENT DE PERALADA, 
RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE-
PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS 
EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS 
ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES 
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL 
CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE 
CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2021 (EXPDT. X202200096)

Text:

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió 
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al 
ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president 
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, 
a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela 
financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
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A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió 
de la funció interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, 
també, en l’esmentat informe anual que s’ha d’elevar al ple. 

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt 
addicional de l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts 
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i 
atès que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució 
de data 28 de febrer de 2020 i que de la mateixa es preveu que se’n 
doni compte en la primera sessió plenària que es celebri. 

Per tot això, l’Alcalde-president proposa al ple de la corporació 
l’adopció del següent ACORD:

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l‘Ajuntament 
de Peralada emès per part de la Intervenció general en data 22 de 
febrer de 2022, relatiu a les resolucions adoptades pel president de 
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals 
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció 
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de 
les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2021, amb la 
informació que es transcriu tot seguit:

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.

S’han emès un total de 136 informes de fiscalització o 
d’intervenció, dels quals cap és amb objeccions, i per tant, no 
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions 
efectuades per la Intervenció.

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya.

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb 
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret 
contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya.

3) Informes d’omissió de la funció interventora.

No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels 
pagaments a justificar.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius 
dels pagaments a justificar.

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa.

6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos 
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han 
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora.

Els membres del Ple es donen per assabentats.

9.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ 
DE COMPLEMENT ESPECÍFIC (EXPDT. X2022000206)

Títol:

Proposta d’acord per a l’Aprovació de Modificació de Complement 
específic (Expdt. X2022000206).

Antecedents de fet:

1.- Vista la Relació de llocs de treball aprovada inicialment pel Ple 
de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 20 
de desembre de 2016 esdevenint definitiu en data 19 de gener de 
2017 (Expdt. 355//2016) i la seva modificació, aprovada inicialment 
en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2020 esdevenint 
definitiva en data 12 de febrer de 2021 (Expdt. X2020000675). 

2.- Vista la necessitat de procedir a una reassignació de les funcions, 
atribucions i comeses a desenvolupar pel personal adscrit a l’àrea de 
recaptació i part del personal adscrit a l’àrea de vigilants municipals.

3.- Considerant l’establert a la Llei 122/2021 de 28 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. 

4.- Informe de secretaria-intervenció.

 

Fonaments de dret:

- Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Peralada.

- Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat 
per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

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

- Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim 
de les Retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.

- Llei 30/1984 de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública.

- Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

- Llei 122/2021, de 28 de desembre de Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2022. 

La modificació de les retribucions complementàries assignades s’ha 
de realitzar a través de la modificació de la Relació de llocs de treball, 
la qual constitueix l’instrument tècnic al servei de les administracions 
públiques per a l’organització efectiva dels seus recursos humans en 
l’ús de la seva autonomia i potestat d’autogovern, i ha de adaptar-
la a les necessitats que li exigeix   la prestació efectiva dels seus 
serveis públics.

En definitiva, la relació de llocs de treball ha de respondre a 
necessitats reals de la corporació local i ha de precisar els requisits 
per a l’ocupació de cada lloc, comprenent la seva denominació i 
característiques essencials dels mateixos, requisits exigits per al seu 
exercici i determinació de les seves retribucions complementàries.
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Pel que fa a les implicacions de la modificació retributiva respecte 
a les limitacions de la Llei 122/2021, de 28 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, cal assenyalar 
que si bé s’estableix una limitació del creixement de les retribucions 
del personal al servei del sector públic, que no podran experimentar 
un increment global superior a percentatge establert pel que fa a les 
retribucions vigents a 31 de desembre de l’exercici anterior, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que 
fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix; no obstant 
això, això no suposa una prohibició absoluta a la modificació dels 
llocs de treball de l’entitat local, ja que la norma preveu expressament 
com a excepció a l’esmentat límit de creixement retributiu, les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles, i que es produeixin, entre altres, per la 
modificació del contingut del lloc de treball.

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

Resolució:

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

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

PLAÇA Complement 
Específic (Anual)

Vigilant municipal funcionari 14.027,44 €

Auxiliar administrativa Àrea intervenció 13.251,42 €

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Peralada, en relació als complements específics dels llocs de treball 
anteriorment esmentats. 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades, 
a la Intervenció municipal i a la gestoria que confecciona les nòmines, 

als efectes oportuns.

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta d’un increment de 300,00 euros 
mensuals per tal de remunerar l’adequació de funcions que en l’actualitat 
ja s’estan realitzant

Manifesta el sr. Marc Sabater que el seu grup municipal s’abstindrà. 

Continua manifestant el sr. Alcalde que la relació de llocs de treball fixa 
unes tasques per persona i que en base a això hi ha uns barems i es té un sou.

No queda consolidat, només mentre es facin funcions de més.

Pregunta el sr. Sabater si es negocia amb els sindicats, al qual el sr. Alcalde 
respon que sí s’ha informat i que la representant és la senyora MSG”. 

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

Aprovat per 6 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 2 abstencions (Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)

10.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA 2A. 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2022 (EXPDT. X2022000240)

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

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

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

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

 

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent 
recurs: Romanent líquid de tresoreria Afectat i General. Detall del 
corresponent finançament:

 

Atès l’informe de control intern no planificable emès amb data 25 
de març de 2022.

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 2022.



CASA DE LA VILA 55

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 2/2022 de 
Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent 
Líquid de tresoreria Afectat i General amb el següent detall:

 

 

 

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 informa del detall de les partides que es modifiquen tot 
explicant el motiu de les modificacions de cadascuna d’elles.

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

Aprovat per 6 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 2 abstencions (Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

11.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PISCINA 
MUNICIPAL (EXPDT. X2022000269)

Títol:

Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei de piscina municipal (Expdt. X2022000269).

Antecedents de fet:

1. Vist que és necessari la modificació de l’ordenança reguladora de 
la taxa pel servei de piscina municipal.

2. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 
5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei piscina 
municipal, que regula les quotes tributàries, quedant el mateix de 
la següent forma:

“(...)

ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Abonaments 
Usuari 

Temporada 
sencera

Usuari a partir 
de 1/08

Abonament adult/a 65 € 50 €

Abonament menor 50 € 40 €

Abonament jubilat/ada 35 € 25 €

Abonament familiar (*) 185 € 135 €

Suplement familiar 35 € 25 €

Abonament familiar 
monoparental 100 € 85 €

Entrades individuals 
diàries Usuari

Usuari 
acompanyant 

un abonat/ada
Entrada adult/a 10 € 6 €

Entrada menor 7,50 € 5 €

Entrada jubilat/ada 5 € 5 €

Entrada grup organitzat (**) 5 € 5 €

Entrada menor 3 anys Gratuït Gratuït

Classes i cursets 4 sessions al 
mes

8 sessions al 
mes

Curset de natació 25 €/mes 40 €/mes

Classes d’Aquagym 25 €/mes 40 €/mes

(*) Fins a 4 membres de la mateixa unitat familiar.

El preu de matrícula dels diversos cursos de natació que s’organitzin 
i el de les activitats autoritzades, així com els generats pel servei de 
bar. La llista de preus haurà de ser conformada per l’Ajuntament.

(**) Cau, escoltes, grups excursionistes, etc....
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(**) El casal d’estiu municipal de Peralada tindrà entrada gratuïta. 

(**) El casal o campus que organitzin les entitats del municipi tindran 
entrada gratuïta. 

(**) En ambdós casos els horaris i grups seran acordats a inici de 
temporada amb el concessionari.

(...)

3. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela 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 piscina municipal.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Resolució:

Com a Regidor d’Agricultura i esports de l’Ajuntament de Peralada, 
proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal, quedant 
la seva redacció de la següent forma:

“(...)

ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Abonaments 
Usuari 

Temporada 
sencera

Usuari a partir 
de 1/08

Abonament adult/a 65 € 50 €

Abonament menor 50 € 40 €

Abonament jubilat/ada 35 € 25 €

Abonament familiar (*) 185 € 135 €

Suplement familiar 35 € 25 €

Abonament familiar 
monoparental 100 € 85 €

Entrades 
individuals diàries Usuari

Usuari 
acompanyant 

un abonat/ada
Entrada adult/a 10 € 6 €

Entrada menor 7,50 € 5 €

Entrada jubilat/ada 5 € 5 €

Entrada grup organitzat (**) 5 € 5 €

Entrada menor 3 anys Gratuït Gratuït

Classes i cursets 4 sessions 
al mes

8 sessions al 
mes

Curset de natació 25 €/mes 40 €/mes

Classes d’Aquagym 25 €/mes 40 €/mes

(*) Fins a 4 membres de la mateixa unitat familiar.

El preu de matrícula dels diversos cursos de natació que s’organitzin 
i el de les activitats autoritzades, així com els generats pel servei de 
bar. La llista de preus haurà de ser conformada per l’Ajuntament.

(**) Cau, escoltes, grups excursionistes, etc....

(**) El casal d’estiu municipal de Peralada tindrà entrada gratuïta. 

(**) El casal o campus que organitzin les entitats del municipi tindran 
entrada gratuïta. 

(**) En ambdós casos els horaris i grups seran acordats a inici de 
temporada amb el concessionari.

(...)”

Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense 
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la 
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.
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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 als departaments corresponents.

“Exposada la proposta per part del regidor sr. David Bigas, pregunta el sr. 
Joan Carles Planas si les quotes són les mateixes que l’any passat, el qual 
el sr Sr. David Bigas respon que es van perdre diners, atès que hi havia 
més despeses que ingressos. 

Manifesta el sr. Alcalde que no hi ha una empresa concessionària sinó que 
és l’Ajuntament qui ho gestiona directament i paguem la consergeria i el 
socorrisme a l’empresa que per concurs presta el serveis de consergeria i 
socorrisme. Només amb les quotes la gestió és deficitària. 

Continua manifestant el sr. Alcalde que portem 2 anys amb molts pocs 
abonats i que els preus no s’han incrementat des de 2014, tot i que amb 
aquest increment no eixugarem el dèficit, aquest no serà tant gran. No 
és popular però és assumible.

Pregunta el sr. Joan Carles Planas si l’equip de govern no s’ha plantejat 
posar plaques solars, al qual el sr. Alcalde respon afirmativament”.

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

Aprovat per 6 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 2 vots en contra (Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)

12.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS (EXPDT. X2022000274)

Títol:

Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per la prestació de serveis esportius (Expdt. X2022000274)

Antecedents de fet:

4. Vist que és necessari la modificació de l’ordenança reguladora de 
la taxa per la prestació de serveis esportius.

5. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 4 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
esportius, que regula les quotes tributàries, i l’Article 6, del règim 
de declaració i ingrés, quedant de la següent forma:

“(…)

II. QUOTES PISTES DE TENNIS

Activitat esportiva infantil amb monitor (1h setmana). 
4 sessions al mes ........ 30 €/mes

Activitat esportiva infantil amb monitor (2h setmana). 
8 sessions al mes ........ 48 €/mes

Activitat esportiva infantil amb monitor (3h setmana).
12 sessions al mes ....... 72 €/mes

Classe individual amb monitor (1hora) ....... 25 €/hora

(...)

ARTICLE 6.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap 
abonament s’efectuarà en el moment de l’entrada al recinte.

2. S’aprovarà un padró mensual de les quotes regulades en 
aquesta ordenança.

3. Les taxes s’exigiran mitjançant remeses de rebuts via 
domiciliació bancària.

(...)

6. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 

esportius.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 

ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple. 

Resolució:

Com a Regidor d’Agricultura i esports de l’Ajuntament de Peralada, 
proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius, 
quedant la seva redacció de la següent forma:

“(…)

II. QUOTES PISTES DE TENNIS

Activitat esportiva infantil amb monitor (1h setmana). 
4 sessions al mes ........ 30 €/mes
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Activitat esportiva infantil amb monitor (2h setmana). 
8 sessions al mes ........ 48 €/mes

Activitat esportiva infantil amb monitor (3h setmana).
12 sessions al mes ....... 72 €/mes

Classe individual amb monitor (1hora) ....... 25 €/hora

(...)

ARTICLE 6.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

4. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap 
abonament s’efectuarà en el moment de l’entrada al recinte.

5. S’aprovarà un padró mensual de les quotes regulades en 
aquesta ordenança.

6. Les taxes s’exigiran mitjançant remeses de rebuts via 
domiciliació bancària.

(...)”

Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense 
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la 

modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.

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

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

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer).

13.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE (EXPDT. X2022000277)

Títol:

Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per l’abastament d’aigua potable (Expdt. X2022000277).

Antecedents de fet:

7. Vist que és necessari la modificació de l’ordenança reguladora de 
la taxa per l’abastament de l’aigua potable.

8. D’acord amb l’estudi de costos, es proposa la modificació de 
l’article 7 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’abastament 
d’aigua potable, que regula les quotes tributàries, quedant de la 
següent forma:

ARTICLE 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA

(…)

4. Consum d’aigua. Tarifes de subministrament

(...)

Ús zona autocaravanes..............................................................1 €/ 3 minuts

(...)”

9. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’abastament de 
l’aigua potable.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Resolució:

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per l’abastament de l’aigua potable, 
quedant la seva redacció de la següent forma:



CASA DE LA VILA 59

ARTICLE 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA

(…)

5. Consum d’aigua. Tarifes de subministrament

(...)

Ús zona autocaravanes..............................................................1 €/ 3 minuts

(...)”

Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense 
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la 
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.

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

“Exposada la proposta per part del sr. Pratcorona, pregunta el sr. Joan 
Carles Planas si només es podrà pagar amb targeta, al qual el sr. 
Pratcorona respon afirmativament”.

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

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer).

14.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI 
DEL CASAL D’ESTIU (EXPDT. X2022000272)

Títol:

Proposta d’Acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei del casal d’estiu (Expdt. X2022000272)

Antecedents de fet:

10. Vist que és necessari la modificació de l’ordenança reguladora 
de la taxa pel servei del casal d’estiu.

11. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del casal d’estiu, quedant 
el mateix de la següent forma:

“(…)

ARTICLE 5.- BONIFICACIONS FISCALS

A les tarifes generals del casal d’estiu establertes en l’apartat 1 de 
l’article 6 d’aquesta Ordenança, se’ls hi podrà aplicar les següents 
bonificacions, només durant el període d’inscripció establert:

1.- Famílies nombroses:

1.1.- Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen 
dos o més fills al casal quan coincideixin en la mateixa setmana 
d’inscripció, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació 
(arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 41,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 34,00 €

Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar 
en possessió del carnet de família nombrosa emès pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

2.- Famílies monoparentals:

Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu per cada nen/a 
inscrit al casal quan coincideixin en la mateixa setmana d’inscripció, 
quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint 
l’import a l’enter):

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 41,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 34,00 €

Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en 
possessió del carnet de família monoparental emès pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

3.- Germans:

Bonificació del 10% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos 
fills al casal quan coincideixin en la mateixa setmana d’inscripció, 
quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint 
l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 46,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 38,00 €

4.- No acumulació de bonificacions: 

Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només 
un descompte, el que sigui més favorable a les famílies.

ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels 
serveis que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte 
s’aplicaran les tarifes següents:

1.- Tarifes generals del Casal d’estiu:

Casal d’estiu tot el dia dins del termini d’inscripció 
(per setmana) 51,00 €

Casal d’estiu matí o tarda dins del termini d’inscripció 
(per setmana) 42,00 €

Casal d’estiu tot el dia fora del termini d’inscripció 
(per setmana) 60,00 €

Casal d’estiu matí o tarda fora del termini d’inscripció 
(per setmana) 49,00 €



BUTLLETÍ TARDOR60

2.- Tarifes serveis complementaris:

Menjador fix, per setmana ............................................................ 35,00 €

Menjador dia esporàdic .....................................................................8,00 €

Berenar fix, per setmana .....................................................................7,50 €

Berenar dia esporàdic ........................................................................ 2,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) fix, per setmana ................ 6,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) dia esporàdic ..................... 3,00 €

En aquestes tarifes no s’aplicaran cap tipus de bonificacions.

3.- Sortides i colònies o acampades:

1.- Les sortides tenen una quota específica, no inclosa en la general.

2.- Les colònies o acampades tenen també una quota específica i 
diferent de la general.

3.- S’aclareix que els dies de sortides de matí i tarda, i de colònies o 
acampades no estan inclosos en la quota general del casal d’estiu. 
Per tant no s’admetran requeriments de devolució de part de la 
quota general del casal d’estiu, si el nen/a no participa en aquestes 
sortides o colònies o acampades.

ARTICLE 7.- ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s’acredita i s’inicia el període impositiu en el moment de 
fer la sol·licitud.

En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a vàries setmanes, 
la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que 
constitueix el fet imposable.

Les inscripcions fora de termini tenen penalització i no gaudiran dels 
descomptes corresponents. 

ARTICLE 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS

1. Les quotes generals es cobraran de forma anticipada.

2. Els serveis complementaris (d’acollida o menjador), quan 
s’utilitzen de forma esporàdica, es cobraran a mes vençut (el mes 
següent d’usar el servei).

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de 
constrenyiment. 

4. No s’efectuarà devolució de l’import d’una inscripció si no hi ha 
un motiu que l’entitat titular del servei consideri plenament justificat. 
Si la devolució està clarament motivada, el retorn dels diners es farà 
d’acord amb les següents condicions:

- 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació  
mínima de 15 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació 
entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 7 dies 
abans de l’inici del període pagat o un cop començada l’activitat 
no es farà cap devolució de l’import de la quota d’inscripció. 

5. La comunicació de la baixa d’un participant inscrit s’ha de fer per 
registre d’entrada. La data de referència per a determinar la quantitat 
de diners que es pot tornar serà la data del registre. 

6. No s’acceptaran sol·licituds de retorn de diners una vegada ha 
acabat el Casal d’estiu, és a dir, a partir del 5 de setembre.

(...)”

12. Informe de secretaria-intervenció, favorable

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela 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 del casal d’estiu.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Resolució:

Com a Regidora d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de 
Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa pel servei del casal d’estiu, quedant la 
seva redacció de la següent forma:

(…)

ARTICLE 5.- BONIFICACIONS FISCALS

A les tarifes generals del casal d’estiu establertes en l’apartat 1 de 
l’article 6 d’aquesta Ordenança, se’ls hi podrà aplicar les següents 
bonificacions, només durant el període d’inscripció establert:
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1.- Famílies nombroses:

1.1.- Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen 
dos o més fills al casal quan coincideixin en la mateixa setmana 
d’inscripció, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació 
(arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 41,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 34,00 €

Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar 
en possessió del carnet de família nombrosa emès pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

2.- Famílies monoparentals:

Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu per cada nen/a 
inscrit al casal, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació 
(arrodonint l’import a l’enter):

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 41,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 34,00 €

Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en 
possessió del carnet de família monoparental emès pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

3.- Germans:

Bonificació del 10% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos 
fills al casal quan coincideixin en la mateixa setmana d’inscripció, 
quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint 
l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ........................................ 46,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ..................................... 38,00 €

4.- No acumulació de bonificacions: 

Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només 
un descompte, el que sigui més favorable a les famílies.

ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels 
serveis que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte 
s’aplicaran les tarifes següents:

1.- Tarifes generals del Casal d’estiu:

Casal d’estiu tot el dia dins del termini d’inscripció 
(per setmana) 51,00 €

Casal d’estiu matí o tarda dins del termini d’inscripció 
(per setmana) 42,00 €

Casal d’estiu tot el dia fora del termini d’inscripció 
(per setmana) 60,00 €

Casal d’estiu matí o tarda fora del termini d’inscripció 
(per setmana) 49,00 €

2.- Tarifes serveis complementaris:

Menjador fix, per setmana ............................................................ 35,00 €

Menjador dia esporàdic .....................................................................8,00 €

Berenar fix, per setmana .....................................................................7,50 €

Berenar dia esporàdic ........................................................................ 2,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) fix, per setmana ................ 6,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) dia esporàdic ..................... 3,00 €

En aquestes tarifes no s’aplicaran cap tipus de bonificacions.

3.- Sortides i colònies o acampades

1.- Les sortides tenen una quota específica, no inclosa en la general.

2.- Les colònies o acampades tenen també una quota específica i 
diferent de la general.

3.- S’aclareix que els dies de sortides de matí i tarda, i de colònies o 
acampades no estan inclosos en la quota general del casal d’estiu. 
Per tant no s’admetran requeriments de devolució de part de la 
quota general del casal d’estiu, si el nen/a no participa en aquestes 
sortides o colònies o acampades.

ARTICLE 7.- ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s’acredita i s’inicia el període impositiu en el moment de 
fer la sol·licitud.

En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a vàries setmanes, 
la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que 
constitueix el fet imposable.

Les inscripcions fora de termini tenen penalització i no gaudiran dels 
descomptes corresponents. 

ARTICLE 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS

6. Les quotes generals es cobraran de forma anticipada.

7. Els serveis complementaris (d’acollida o menjador), quan 
s’utilitzen de forma esporàdica, es cobraran a mes vençut (el mes 
següent d’usar el servei).

8. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran de la següent 
manera: per la via de constrenyiment. 

9. No s’efectuarà devolució de l’import d’una inscripció si no hi ha un 
motiu que l’entitat titular del servei consideri plenament justificat. Si 
la devolució està clarament motivada, el retorn dels diners es farà 
d’acord amb les següents condicions:

- 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació  
mínima de 15 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació 
entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 7 dies 
abans de l’inici del període pagat o un cop començada l’activitat 
no es farà cap devolució de l’import de la quota d’inscripció. 

10. La comunicació de la baixa d’un participant inscrit s’ha de fer per 
registre d’entrada. La data de referència per a determinar la quantitat 

de diners que es pot tornar serà la data del registre. 
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6. No s’acceptaran sol·licituds de retorn de diners una vegada ha 
acabat el Casal d’estiu, és a dir, a partir del 5 de setembre.

(...)”

Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense 
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la 

modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.

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

“Exposada la proposta per part de la regidora sra. Rosa Cortada, pregunta 
el sr. Joan Carles Planas de quin increment es tracta, al qual la sra. Cortada 
respon que el 6 o 7%”.

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

Aprovat per 6 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 2 vots en contra (Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

15.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA A ENTITATS DEL MUNICIPI, 2022 
(EXPDT.X2022000227)

Títol:

Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, 2022 
(Expdt.X2022000227).

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

Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Peralada (en endavant l’Ordenança).

Atès que en l’Ordenança s’estableix que la concurrència competitiva 
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat 
amb allò previst a l’article 22 de la LGS.

Atès que la corporació vol fomentar projectes/activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat activitats i/o projectes 
culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica 
del municipi de Peralada.

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes 
actuacions d’acord amb el Pressupost per a l’exercici 2022 
és de 10.000,00 EUR, i que aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents:

1 327 48005 Subvencions entitats
activitats culturals 4.285,00 € 

1 340 48006 Subvencions entitats
activitats esportives 5.715,00 € 

Vist que l’Ordenança estableix que conjuntament o prèviament a 
la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar 
les corresponents bases reguladores.

Atès que el contingut de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, 
any 2022 s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS i a 
l’Ordenança general de subvencions. 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de 
regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als 
articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar 
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut 
de les bases reguladores.  

Vist l’informe favorable emès per la Secretaria-Intervenció.

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social de les entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Associacions de Peralada que tinguin com a objectiu projectes i/o 
activitats culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció 
econòmica del municipi de Peralada per a l’exercici 2022, el text 
íntegre de les quals és el que consta en l’expedient. 

Segon.- Sotmetre a informació pública aquestes Bases reguladores 
durant el termini de 20 hàbils a comptar des de la data de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de l’anunci corresponent, i 
exposició al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-tauler) i al 
web municipal, de conformitat amb allò que estableixen l’article 14.3 
de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament Peralada 
i l’article 124.2 del (ROAS), a fi que les persones interessades hi 
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi 
formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat d’un tràmit posterior. 

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la 
present proposta per unanimitat.

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer).
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16.- ADHESIÓ AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES I LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE 
L’ALT EMPORDÀ (EXPDT. X2022000114)

Títol:

Adhesió al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i 
lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà (Expdt. 
X2022000114).

Antecedents:

1.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 7 de març i RE 
E2022000908, presentant el Protocol d’abordatge de les violències 
masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà.

2.- Les violències sexuals als espais d’oci són una problemàtica 
social que cal abordar en totes les esferes de la societat i defineix 
unes línies estratègiques per fer un abordatge comú, consensuat i 
responent a les necessitats reals de la comarca. El document descriu 
un seguit d’accions per la prevenció de les violències masclistes i 
lgtbifòbiques, així com el protocol d’atenció en casos de violència 
d’aquest tipus als espais públics d’oci. 

3.- El protocol està pensat per la seva adaptabilitat als diferents 
espais públics d’oci de la comarca de l’Alt Empordà. Així, és un 
document marc que serveix de referència als diferents municipis 
i esdeveniments del territori a l’hora d’engegar o donar suport i 
continuïtat a les diferents accions que ja s’estan duent a terme per 
l’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques.

4.- Vist el document del Protocol d’abordatge de les violències 
masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà, 
i que consta a l’expedient.

5.- Atès que l’Ajuntament de Peralada té interès i ja fa temps que 
està duent a terme diferents accions per la prevenció i l’abordatge 
de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais d’oci previstes.

Resolució:

Com a Regidora de Benestar Social, Infància i Joventut de l’Ajuntament 
de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- ADHERIR-SE al Protocol d’abordatge de les violències 
masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà, 
redactat pel Consell comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- NOMENAR a la Sra. Aina Cabello Palahí, Regidora de 
Benestar Social, Infància i Joventut, amb DNI 74888576Q, com 
responsable de l’entitat de l’aplicació del Protocol i interlocutora 
davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i al departament corresponent.

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la 
present proposta pels membres legals de la Corporació, amb el 
sentit següent:

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer).

17.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DEL 3 DE 
MARÇ DE 2022 EN RELACIÓ AL CONVENI DE COOPERACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I ELS 
AJUNTAMENTS PARTICIPANTS, PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022, LÍNIES MG52, PRGC I 
PANP, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
(EXPDT. X2022000049)

Títol:

Ratificació de l’acord de Junta de Govern del 3 de març de 2022 
en relació al conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del 
programa treball i formació 2022, línies MG52, PRGC i PANP, del 
servei d’ocupació de Catalunya. (Expdt. X2022000049)

Antecedents:

La Junta de Govern Local, va aprovar en sessió ordinària celebrada 
en data 3 de març de 2022 per unanimitat de tots els membres 
assistents l’acord següent:

Primer.- APROVAR el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de 
Peralada i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a la realització del 
Programa Treball i Formació  2022, línies MG52, PRGC i PANP, del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.- RATIFICAR el present acord en el proper Ple Ordinari que 
es celebri.

Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President o persona en qui delegui 
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer 
efectiu el present acord. 

Quart.- PUBLICAR al portal de transparència de l’Ajuntament de 
Peralada la informació relativa als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014 
de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la 
transparència en els convenis de col·laboració. 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.”

Fonaments de dret:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

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

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

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

- Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa 
Treball i Formació  2022, línies MG52, PRGC i PANP, del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.
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Resolució:

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

Primer.- RATIFICAR el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de 
Peralada i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a la realització del 
Programa Treball i Formació  2022, línies MG52, PRGC i PANP, del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Tercer.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, 
de conformitat amb el que estableix l’article 172.2 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’acord amb el que 
disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, podreu interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació o bé directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquesta notificació. No obstant això, podreu interposar-
ne qualsevol altre, si ho considereu convenient. 

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

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer).

18.- MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA 
L’EXCLUSIÓ FINANCERA (EXPDT. X2022000281)

Títol:

Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera 
(Expdt. X2022000281).

En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció 
personal als seus clients, han tancat oficines i suprimit  serveis de 
caixers automàtics.

Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a 
bona part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber 
utilitzar adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió 
financera. L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança 
i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat 
d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible 
el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries hagin 
reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat 
bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de 
casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de 
la desaparició del servei de caixer automàtic.

I, d’altra banda,  cal assenyalar  que aquest risc d’exclusió financera 
va més enllà de la gent gran. Tant en municipis i comarques amb 
poca densitat, com en zones més poblades, però que les entitats 
financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers cada vegada 
ha anat empitjorant.

La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans 
de les pròpies entitats financeres. El fet de no incorporar el factor 
humà de l’atenció als clients a la gestió de la seva activitat i prioritzar 
l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de falta d’empara 
de persones i territoris.

Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats 
del nostre país. La manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts 
municipis i comarques és sovint multifactorial. La falta d’oportunitats 
econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, d’accés a la 
cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que 
incideixen negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa 
digital, no de coneixement i formació sinó simplement d’accés 
territorial a les noves tecnologies.

Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la 
situació actual. I hi ha factors socials, formatius i d’acompanyament 
en què les administracions poden ajudar a pal·liar la situació. Però 
cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a  protegir a 
les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació 
o senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació 
d’aquests serveis. 

Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies 
entitats financeres que no han sabut o no han volgut interioritzar i 
prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió.

Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en 
defensa dels serveis bancaris bàsics per a tothom. 

És per tot això, que el grup municipal de  Junts per Peralada i 
Vilanova (Junts) a l’Ajuntament de Peralada, proposen al Ple 
l’adopció dels següents.

Acords:

Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Peralada per la 
situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre 
país i bona part del nostre territori.

Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres 
que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector 
públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret 
a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta 
exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i 
obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i 
el territori on viuen. 

Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb 
competències en l’àmbit financer, a actuar de manera immediata 
per revertir la situació impulsant mesures  tant en l’àmbit legislatiu 
com en el de la gestió per revertir la situació. 

Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per 
part de les entitats financeres tant del Real  Decret Llei 1/2021de 
protecció dels consumidors i usuaris per fer front a situacions de 
vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per 
a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el 
passat 21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, 
especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i 
adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran. 
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Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat  que 
ha presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer 
automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera. Aquesta 
garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text  de  la proposta, 
a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o 
a través de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies 
entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat amb 
diners públics.

Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels 
Diputats que presentin, tramitin  i aprovin la Proposició de Llei que 
impulsa el Govern de la Generalitat.

Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la 
present proposta pels membres legals de la Corporació, amb el 
sentit següent:

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan 
Carlos Planas Suñer)

19.- ASSUMPTES URGENTS

19.1.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE 
PERALADA D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE 
COMPRA I ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPDT. X2022000212)
Títol:

Proposta d’acord de l’ Ajuntament de Peralada d’adhesió a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió 
i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expdt. X2022000212)

Antecedents:

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, 
en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va acordar 
adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) a les empreses següents: 

GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE: 

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19

KONICA MINOLTA: Lot: 14

UTE RICOH: Lot: 15 

BASSO: Lots: 16, 18 i 20

2.- En data 20 març de 2019 es va procedir a la formalització dels 
pertinents contractes administratius de l’Acord marc, amb les 
empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, 
KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.

3.- En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local, va aprovar definitivament la 
cessió a favor de l’ACM de l’Acord mar de subministrament d’equips 
d’impressió i multifunció. 

4.- En data 20 de febrer de 2020, prèvia tramitació del corresponent 
procediment, es formalitzen els contractes de la primera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció, 
per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 
2020 fins el 20 de març de 2021.

5.- En data 21 de desembre de 2020, la Comissió de Presidència 
aprova definitivament la segona pròrroga dels lots 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 17,  18, 19 i 20, (amb excepció dels lots 1, 7 , 13, 14 i 15), 
per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 
2021 fins el 20 de març de 2022. La formalització es dur a terme el 
15 de febrer de 2021. 

6.- En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova 
definitivament la tercera pròrroga dels lots 2,3,4,6,8 9,10,11,12,16,18,i 
20, (amb excepció dels lots 5, 17 i 19), per un període addicional de 
12 mesos més, des del 20 de març de 2022 fins al 20 de març de 
2023. La formalització es dur a terme el 31 de gener de 2022. 

7.- Vist que l’Ajuntament de Peralada està adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

8.- Vista la necessitat de l’Ajuntament de Peralada a contractar el 
subministrament d’equips d’impressió i multifunció, en modalitat 
de arrendament. 

Fonaments de dret:

- Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL 
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a 
aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions 
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 

- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, 
i l’adjudicació de contractes basats en aquests.

- Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals.

- Disposició addicional 3a. de la LSCP.

- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 
2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

- Pressupost vigent de la corporació.
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Resolució:

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada  a la tercera 
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió 
i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 

Segon.- APROVAR la contractació a l’empresa adjudicatària 
GIROCOPI, SL dels  bens següents: 

- HP Laserjet Color,  Managed E78330dn (PN:8GR94A,8GR97A); 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €. 

- HP Laserjet Color,  Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A); 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €. 

- HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €.

- HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € PPU 
Color: 0,04 €. Opció addicional inclosa: Targeta Fax analògic HP 
per E78330.

- HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora Làser 
B/N A4 55 ppm PPU Monocrom: 0,0060 €.  

- HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora Làser 
B/N A4 55 ppm PPU Monocrom: 0,0060 €.  

- Software ACM. Carpeta auditada per a optimització i reducció de 
mida de documents PDF per el seu emmagatzematge o enviament 
a email. Sense instal·lació i configuració.

- PACK 10 Hores Servei Tècnic ACM fora de contracte. Per a cobrir 
serveis NO inclosos en el manteniment dels equips de impressió. 
- Re-configuració equips i noves configuracions. - Instal·lació a 
més d’un usuari per equip. - Instal·lació de més duna carpeta 
compartida o crear carpetes d’usuaris. - Instal·lació a nous usuaris 
futurs. - Creació de llibreta de adreces d’escaneig. - Formacions 
addicionals. - Actualització de drivers. - Actualitzacions de software 
a Pc’s i Servidors i incidències relacionades. - Personalització del 
panell de control dels equips.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import 
de 2.432,16 € que s’imputarà, dins del pressupost municipal de  l’any 
2022, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 1 920 22000 
TELÈFON, FAX I COMUNICACIONS SERVEIS GENERALS, 1 130 
22000 TELÈFON SERVEI VIGILÀNCIA, 1 320 22000 TELÈFON 
LLAR D’INFANTS, 2 333 22000 TELÈFON I COMUNICACIONS ST 
DOMÈNEC i 1 150 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PERALADA.

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària 
GIROCOPI, SL,  i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT). 

Cinquè.- Comunicar aquest acord als departaments corresponents.

Sisè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de 
conformitat amb el que estableix l’article 172.2 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’acord amb el que disposa 

l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
podreu interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquesta notificació o bé directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol 
altre, si ho considereu convenient.

“S’exposa per part del sr. Alcalde que es van escollir unes impressores que 
no es trobaven al lot i que s’han hagut de canviar. 

Pregunta el sr. Sabater si hi ha hagut una reducció de cost, al qual el sr. 
Alcalde respon que més o menys d’uns 200 euros mensuals.” 

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la 
present proposta pels membres legals de la Corporació, amb el 
sentit següent:

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martín, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Josep 
Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan Carlos 
Planas Suñer).

20.- PRECS I PREGUNTES

“Pregunta el sr. Sr. Marc Sabater en quin punt està l’institut al qual el sr. Ernest 
Pratcorona respon que ja tenim els convenis redactats i que pràcticament 
hi ha acord i que en breu es signaran els convens i s’iniciarà tot el procés. 

Pregunta el sr. Sabater respecte la carretera de Castelló a Vilanova, al qual 
el sr, Alcalde respon que li van dir que abans de Setmana Santa però potser 
serà abans de l’estiu. Les obres s’han adjudicat a la UTE RUBAU. 

Pregunta el sr. Sabater pel Registre d’entrada referent a unes actuacions 
previstes a la capella de St. Joan, al qual el sr. Miquel Brugat respon que es 
tracta d’unes prospeccions amb aparell. Pregunta el sr. Sabater si la capella 
és municipal, al qual el sr. Alcalde respon que la capella és del Bisbat però 
els terrenys són municipals.

Pregunta el sr. Sabater per una factura de subministrament de serveis de 
fibra òptica a Can Sala de l’empresa Adamo, doncs suposadament tenien 
que ésser gratuïtes, al qual el sr. Alcalde respon que el serveis de fibra òptica 
de Can Sala i La Sala són gratuïtes en virtut del conveni signat i vigent. Les 
factures rebudes i errònies s’han retornat.

Pregunta el sr. Sabater per la subvenció de l’ACA, que no recorda si ja 
es va explicar però, perquè es demana? Al qual el sr. Alcalde respon que 
per a la neteja de lletres i l’estudi d’aigües blanques, però que de totes 
maneres ho mirarà. 

Pregunta el sr. Joan Carles Planas si se’ls hi poden anticipar els documents 
de ple abans, atès que amb només dos dies els hi és difícil poder planificar 
i treballar amb els punts de l’ordre del dia. Per facilitar la transparència, 
no només una reunió prèvia. En aquest sentit, el sr. Alcalde fa avinent que 
anem a última hora i pregunta al sr. Planas de quina proposta es tracta que 
no hagin pogut mirar a temps, al qual el sr. Planas respon que ells treballen. 
En aquest sentit, el sr. Alcalde manifesta que en aquest ple potser hi ha 
molts punts però que no són complexes. 



Pregunta el sr. Sabater en relació a la factura de 600 euros al restaurant 
Sota Muralla, al qual el sr. Alcalde respon que la factura era errònia i que 
són 320 euros d’una visita del director general d’urbanisme, carreteres i 
infraestructures emmarcada dins les reunions dels Next Generation. 

Pregunta el sr. Sabater respecte la ubicació de la caseta de gats i perquè 
s’ha escollit aquest lloc, al qual el sr. Alcalde respon que perquè el terreny 
és municipal, perquè ja hi havia una colònia de gats i als interessats els 
hi va semblar correcte. Fa avinent el sr. Sabater que està al costat del riu i 
que potser s’hauria de traslladar, al qual el sr. Alcalde pregunta si té alguna 
proposta d’ubicació millor, responent el sr. Sabater que no però que aquesta 
no sembla la millor. Fa avinent la sra. Cortada que ja es va provar una altra 
ubicació però que tornen a l’origen.

Pregunta el sr. Sabater respecte el registre d’entrada del Consell Comarcal 
relatiu a la retirada contenidors, si hi ha data pel canvi, al qual el sr. Alcalde 
respon que és imminent.

Pregunta el sr. Sabater com quedaran les subvencions que sembla que la 
Generalitat donarà per a les places de la llar d’infants, al qual la sra. Cortada 
respon que sembla que P2 serà gratuït, tot i que oficialment no tenim res. Ho 
hem parlat amb la directora de la llar i potser s’incrementarà la matrícula.

Pregunta el sr. Sabater pel punt de recàrrega de bicis elèctriques del tram 
del camí del Manol, la qual la sra. Cortada respon que ha d’estar acabat 
a 30 de maig”.  

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

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

Núm

PLE2022000003  

Caràcter: Ordinària
Data: 30 DE JUNY DE 2022
Hora d’inici: 20:02 h
Hora de fi: 21:42 h
Lloc: Sala de Plens 

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Juan Carlos Planas Suñer, Regidor/A

Merce Comamala Laguna, Secretària

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Cap

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de la  Corporació de data 7 d’abril de 2022 
(Expdt. X2022000208)

2.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats

3.- Informes de les regidories

4.- Assabentat de l’Informe de tresoreria del dia 28 d’abril 
de 2022, sobre morositat, de l’Informe de secretaria 
intervenció del dia 13 d’abril de 2022, sobre el termini de 
reconeixement de l’obligació de factures registrades, de 
l’Informe de secretaria intervenció del dia 29 d’abril de 
2022, d’ execució de l’exercici de 2022 (acumulat fins 
31/03/2022) i de l’Informe de secretaria intervenció del 
dia 13 de juny de 2022, sobre el període mig de pagament a 
proveïdors, corresponents, tots, al primer trimestre de 2022 
(Expdt. X2022000292)

5.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 4a. modificació 
de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 
(Expdt. X2022000463)

6.- Proposta d’acord per a l’ aprovació de la 5a. Modificació 
de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2022 
(Expdt. X2022000464)

7.- Proposta d’ acord de la 4a modificació del Text Refós del 
POUM de Peralada. Modificació alineacions del carrer Nou
 de Sant Joan (Expdt. X2017000104)

8.- Proposta d’acord de les bases i convocatòria per ajuts 
famílies desfavorides 2022 (Expdt. X20220000496)

9.- Pròrroga per a l’any 2023 del conveni interadministratiu  
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, de 10 
places de servei de centre de dia per a gent gran dependent 
“Centre de dia de Peralada” (Expdt. X2022000437)

10.- Proposta d’ acord per designar les festes locals per l’any 
2023 (Expdt. X2022000450)

11.- Ratificar esmena proposta d’acord de l’adhesió a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i multifunció (Expdt. X2022000212)

12.- Assumptes urgents

13.- Precs i preguntes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE JUNY DE 2022
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA  CORPORACIÓ DE DATA 7 
D’ABRIL DE 2022 (EXPDT. X2022000208)

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

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

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS 
DELEGATS. ASSABENTATS

DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI 
DE 7 D’ABRIL DE 2022 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE 
ORDINARI DE 30 DE JUNY DE 2022.

DOCUMENT DATA NÚMERO EXPEDIENT

DEC SOL. SUBVENCIO 21062022                                                                                                                                                                                                                                    22/06/2022 2022DECR000344 X2022000358

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO HABITATGE C. VILELLA, 7 I 9 15062022                              22/06/2022 2022DECR000343 X2022000143

DEC AUTORITZACIO CELEBRACIO FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 2022 17062022                                                                  20/06/2022 2022DECR000342 X2022000419

DEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 17062022                                                                               20/06/2022 2022DECR000341 X2022000460

DEC ASSABENTAT HUT 17062022                                                                                                                                                                                                                                    20/06/2022 2022DECR000340 X2022000492

DEC ASSABENTAT HUT 17062022                                                                                                                                                                                                                                    20/06/2022 2022DECR000339 X2022000479

DEC ESMENA TAXA TRAMITACIO EXPEDIENT 20062022                                            20/06/2022 2022DECR000338 X2022000474

DEC DELEGACIO INDISTINTAMENT D'AUTORITZACIO CELEBRACIONS MATRIMONIS CIVILS A FAVOR 
DELS REGIDORS MUNICIPALS 16062022           17/06/2022 2022DECR000337 X2022000487

DEC CESSIO MATERIAL PER A LLAR D'INFANTS ORLINA ACTES 19 I 30 DE JUNY 16062022                    17/06/2022 2022DECR000336 X2022000486

DEC ORDRE DEL DIA 17062022                                                                                                                                                                                                                                     17/06/2022 2022DECR000335 X2022000489

DEC CONTRACTACIO 17062022                                                                                                                                                                                                                                      17/06/2022 2022DECR000334 X2022000459

DEC RESPOSTA AL·LEGACIONS 14062022                                                                                                                                                                                                                             16/06/2022 2022DECR000333 X2022000317

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 14062022                                      16/06/2022 2022DECR000332 X2019000289

DEC ASSABENTAT ACTIVITAT PIZZERIA 15062022                                                             15/06/2022 2022DECR000331 X2021000688

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 15062022                                                  15/06/2022 2022DECR000330 X2022000390

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 15062022                                                                                                                                                                                                                              15/06/2022 2022DECR000329 X2022000474

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 15062022                                                                                                                                                                                                                              15/06/2022 2022DECR000328 X2022000420

DEC NO VALID 14062022                                                                                                                                                                                                                                          14/06/2022 2022DECR000327 X2022000460

DEC AUTORITZACIO US CAMP FUTBOL VILANOVA DE LA MUGA A ESCOLA JOANA EMPURIES 10062022                                                                 13/06/2022 2022DECR000326 X2022000466

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO TIC SANT DOMENEC A DIPUTACIO 2022 10062022       13/06/2022 2022DECR000325 X2022000465

DEC CONTRACTACIO VIGILANT DE REFORÇ 13062022                                13/06/2022 2022DECR000324 X2022000451

DEC CESSIO MATERIAL PER A FESTA FINAL DE CURS ESCOLA RAMON MUNTANER A AFA 10062022                                                                            13/06/2022 2022DECR000323 X2022000468

DEC APROVACIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 1R SEMESTRE 2022 10062022                                                                      13/06/2022 2022DECR000322 X2022000467

DEC PAGA EXTRA ESTIU 2022 13062022                                                                                                                                                                                                                             13/06/2022 2022DECR000321 X2022000449

DEC SELECCIO CONTRACTACIO URGENT VIGILANT MUNIC 10062022                                        13/06/2022 2022DECR000320 X2022000451

DEC RESOLUCIO PER ERROR MATERIAL DE FET 09062022                                                                                 10/06/2022 2022DECR000319 X2022000414
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DEC ORDRE DEL DIA 10062022                                                                                                                                                                                                                                     10/06/2022 2022DECR000318 X2022000462

DEC CONTRACTACIO 10062022                                                                                                                                                                                                                                      10/06/2022 2022DECR000317 X2022000456

DEC CONTRACTACIO 10062022                                                                                                                                                                                                                                     10/06/2022 2022DECR000316 X2022000455

DEC CONTRACTACIO 09062022                                                                                                                                                                                                                                      09/06/2022 2022DECR000315 X2022000454

DEC RECONEIXAMENT 9 TRIENNI 07062022                                                                                                                                                                                                                           08/06/2022 2022DECR000314 X2022000444

DEC ESMENA ERROR ICIO CORRECTE 07062022                                                                       08/06/2022 2022DECR000313 X2022000018

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 MAIG   7062022                                                   08/06/2022 2022DECR000312 X2022000452

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO ROSSELLO COURCES SL 07062022                                                                                                      08/06/2022 2022DECR000311 X2022000453

DEC MIG ASSUMPTE PROPI ANY 2021 DATA 31 MAIG 2022 03062022                                                            07/06/2022 2022DECR000310 X2021000200

DEC APROVACIO PADRO LLAR JUNY 2022 03062022                                                                                                 07/06/2022 2022DECR000309 X2021000508

DEC VACANCES MODESTA SUÑER ULTIM DIA VACANCES 2021 03062022                                                                                            07/06/2022 2022DECR000308 X2021000343

DEC RESOLUCIO ALTA GUAL HOSPITAL 4 03062022                                                                                                                                03/06/2022 2022DECR000307 X2022000414

DEC ORDRE DEL DIA 02062022                                                                                                                                                                                                                                     03/06/2022 2022DECR000306 X2022000447

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO 11 I 12 JUNY CB ESCOLAPIES CAMPIONAT CATALUNYA 
MINIFEMENI 02062022                                                                                                                                                                 03/06/2022 2022DECR000305 X2022000446

DEC AUTORITZACIO OTVP NOVES SOL·LICITUDS PARADES FIRA NA MERCADERA 2022 31052022                                                  03/06/2022 2022DECR000304 X2022000086

DEC CONTRACTACIO OBRA 31052022                                                                                                                                                                                                                                 02/06/2022 2022DECR000303 X2022000411

DEC CADUCITAT EXPEDIENT 30052022                                                                                                                                                                                                                               01/06/2022 2022DECR000302 X2021000383

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO MAIG 2022 30052022                                                                                                                         01/06/2022 2022DECR000301 X2022000076

DEC ESMENA ERROR VAC ANY 2021 COMPUTADES ANY 2022 31052022                                                                                                        01/06/2022 2022DECR000300 X2021000200

DEC ESMENA ERROR DATA  RENUNCIA PRESENTADA  NURI NUÑEZ 31052022                                                                    01/06/2022 2022DECR000299 X2021000145

DEC VACANCES I AP DEL 20 AL 28 DE JUNY DE 2022 23052022                                                                                             30/05/2022 2022DECR000298 X2022000160

DEC NOMINES MES DE MAIG DE 2022 27052022                                                                                                                         30/05/2022 2022DECR000297 X2022000417

DEC AUTORITZACIO US SALA CENTRE SOCIAL PER A CAMPANYA DONACIO SANG 28052022                                                                                                        30/05/2022 2022DECR000296 X2022000389

DEC ORDRE DEL DIA 30052022                                                                                                                                                                                                                                     30/05/2022 2022DECR000295 X2022000436

DEC  INCOACIO PROCEDIMENT DISCIPLINA URBANISTICA 30052022                                                                                                    30/05/2022 2022DECR000294 X2022000335

DEC EXCES DE 2 DIES I MIG DE VACANCES 26052022                                                                                      27/05/2022 2022DECR000293 X2022000258

DEC DENEGACIO DIES EXAMEN 26052022                                                                                                                                                                                                                             27/05/2022 2022DECR000292 X2022000423

DEC TRAMESA EXPEDIENT AL JUTJAT 18052022                                                       27/05/2022 2022DECR000291 X2021000642

DEC AUTORITZACIO CAMPIONAT TERRITORIAL CADET I JUVENIL PATINATGE A 
PAVELLO 28.5.2022 26052022                                                                                                                                                                  27/05/2022 2022DECR000290 X2022000430

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO TROBADA DE LA CEBA BASQUET NORD CB ALBERA PERALADA  
29.5.2022 26052022                                                                                                                                                             27/05/2022 2022DECR000289 X2022000434

DEC SOL. SUBVENCIO FONS ECONOMIC DE CARACTER EXTRAORDINARI 18052022                                                                                   27/05/2022 2022DECR000288 X2022000403

DEC AUTORITZACIO OTVP NOVA SOL·LICITUD PARADES FIRA CLOWN 2022 25052022                                                               25/05/2022 2022DECR000287 X2022000072

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 11052022                                                                                                25/05/2022 2022DECR000286 X2022000143

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 10052022                                                                                            25/05/2022 2022DECR000285 X2021000222

DEC APROVACIO 3A MODIFICACIO CREDITS PRESSUPOST 2022 24052022                                    25/05/2022 2022DECR000284 X2022000360

DEC CASTELLA CONVOCATORIA SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 2022 20052022                                 25/05/2022 2022DECR000283 X2022000227

DEC CATALA CONVOCATORIA SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 2022 20052022                                         25/05/2022 2022DECR000282 X2022000227

DEC ACCEPTACIO COMUNICAT RENUNCIA LLOC DE TREBALL 25052022                                                                  25/05/2022 2022DECR000281 X2022000415

DEC APROVACIO OF PUBLICA ESTABILITZACIO OCUPACIO TEMPORAL 24052022                                                                                25/05/2022 2022DECR000280 X2022000409
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DEC VACANCES 20 MAIG 2022 19052022                                                                                                                                                                                                                             24/05/2022 2022DECR000279 X2022000165

DEC CONCESSIO PERMIS EXAMEN 23 MAIG 2022 19052022                                                                  24/05/2022 2022DECR000278 X2022000044

DEC RENUNCIA PLAÇA ADMINISTRATIVA 23052022                                                                                             24/05/2022 2022DECR000277 X2022000392

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 24052022                                                                                                                                                                                                                              24/05/2022 2022DECR000276 X2022000402

DEC ORDRE DEL DIA 20052022                                                                                                                                                                                                                                     23/05/2022 2022DECR000275 X2022000412

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 MAIG    20052022                                          23/05/2022 2022DECR000274 X2022000400

DEC CONVOCATORIA JURAT IV PREMI RECERCA RAMON MUNTANER 12022022                                        20/05/2022 2022DECR000273 X2019000764

DEC CONCEDIR LA TITULARITAT DELS COLUMBARIS C18 i C21. CEMENTIRI PERALADA A CSP 19052022           20/05/2022 2022DECR000272 X2022000406

DEC CONCEDIR LA TITULARITAT DEL COLUMBARI NUM C9 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PERALADA 
A CGP 19052022                                                                                                                                                            20/05/2022 2022DECR000271 X2022000407

DEC CONCEDIR LA TITULARITAT DEL COLUMBARI NUM C11 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PERALADA 
A JGC 19052022                                                                                                                                                           20/05/2022 2022DECR000270 X2022000408

DEC DESISTIMENT SUBVENCIO FAÇANA 17052022                                                                                19/05/2022 2022DECR000269 X2019000276

DEC ASSUMPTES PROPIS 19 MAIG I 2 JUNY 19052022                                        19/05/2022 2022DECR000268 X2022000105

DEC CONCESSIO VACANCES JUNY 2022 19052022                                                  19/05/2022 2022DECR000267 X2022000394

DEC REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO 18052022                                                                            19/05/2022 2022DECR000266 X2022000343

DEC APROVACIO MATRICULES NOVES MAIG 17052022                                              18/05/2022 2022DECR000265 X2021000508

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 16052022                                                                                                   18/05/2022 2022DECR000264 X2021000209

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 17052022                                                                                                                                                                                                                              18/05/2022 2022DECR000263 X2022000372

DEC AUTORITZACIO OTVP NOVES SOL·LICITUDS PARADES FIRA NA MERCADERA 2022 18052022                                                                                                         18/05/2022 2022DECR000262 X2022000086

DEC ALCALDIA REDUCCIO DE JORNADA 16052022                                                                                                 18/05/2022 2022DECR000261 X2019000398

DEC CONTRACTE SERVEIS REPARACIO CAMINS VILANOVA 18052022                                                                                                    18/05/2022 2022DECR000260 X2022000396

DEC AUTORITZACIO US SALA ACTES CTC SANT DOMENEC A CONSELL COMARCAL PER A 
FORMACIO 18052022                                                                                                                                                                     18/05/2022 2022DECR000259 X2022000380

DEC SOL.LICITUD COMPENSACIONS CARRECS ELECTES 2022 18052022                                                                 18/05/2022 2022DECR000258 X2022000352

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT TITULAR NO 
CONDUCTOR JCG 13052022                                                                                                                                                                   16/05/2022 2022DECR000257 X2022000387

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT TITULAR NO 
CONDUCTOR VVD 13052022                                                                                                                                                                   16/05/2022 2022DECR000256 X2022000386

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT TITULAR NO 
CONDUCTOR BMM 13052022                                                                                                                                                                   16/05/2022 2022DECR000255 X2022000385

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONA DISCAPACITADA TITULAR NO CONDUCTOR 
CDA 13052022                                                                                                                                                                      16/05/2022 2022DECR000254 X2022000384

DEC CAST CONVOCATORIACA V PREMI DE RECERCA RAMON MUNTANER 2022 13052022                                                                             14/05/2022 2022DECR000253 X2022000051

DEC CONVOCATORIA V PREMI DE RECERCA RAMON MUNTANER 2022 12052022                                                             13/05/2022 2022DECR000252 X2022000051

DEC DISTINTIU REQUERIMENT IVAN MORENO SERRANO 11052022                                                                                                  13/05/2022 2022DECR000251 X2022000367

DEC CONTRACTE MENOR DE REPARACIO CAMINS PERALADA 13052022                                                                     13/05/2022 2022DECR000250 X2022000371

DEC A RATIFICAR PEL PLE DE JUNY 2022 02052022                                                                                               13/05/2022 2022DECR000249 X2022000212

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/30 ABRIL   12052022                                                                                                          13/05/2022 2022DECR000248 X2022000311

DEC ESMENA ERROR PROPOSTA JGL 26 ABRIL 13052022                                                                                       13/05/2022 2022DECR000247 X2022000326

DEC ORDRE DEL DIA 13052022                                                                                                                                                                                                                                     13/05/2022 2022DECR000246 X2022000378

DEC ASSABENTAT HUT 13052022                                                                                                                                                                                                                                    13/05/2022 2022DECR000245 X2022000365

DEC APROVACIO CONVOCATORIA I  BASES PROCES SELECTIU 10052022                                                          12/05/2022 2022DECR000244 X2022000356

DEC AUTORITZACIO OTVP NOVES SOL·LICITUDS PARADES FIRA NA MERCADERA 2022 06052022   12/05/2022 2022DECR000243 X2022000086
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DEC APROVACIO PADRO LLAR MAIG 2022 12052022                                                                                                                12/05/2022 2022DECR000242 X2021000508

DEC CONTRACTACIO 10052022                                                                                                                                                                                                                                      10/05/2022 2022DECR000241 X2022000057

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA BURRIANA, 13 06052022                                                                                       10/05/2022 2022DECR000240 X2022000286

DEC US SALA SANT DOMENEC PER FORMACIO 03052022                                                                                                     09/05/2022 2022DECR000239 X2022000348

DEC AUTORITZACIO FINAL PRE-INFANTIL CATALUNYA 7 I 8 DE MAIG 06052022                                       09/05/2022 2022DECR000238 X2022000351

DEC DECRET 09052022                                                                                                                                                                                                                                            09/05/2022 2022DECR000237 X2022000349

DEC DESISTIMENT ALTA HOTEL 09052022                                                                                                                                                                                                                            09/05/2022 2022DECR000236 X2022000330

DEC ORDRE DEL DIA 05052022                                                                                                                                                                                                                                     06/05/2022 2022DECR000235 X2022000354

DEC SOL LICITUD AP 08 04 2022 29042022                                                                                                                                                                                                                         05/05/2022 2022DECR000234 X2022000165

DEC REQUERIMENT RETIRADA DE VEHICLE 22042022                                                                                  04/05/2022 2022DECR000233 X2021000841

DEC INCOACIO EXPEDIENT 22042022                                                                                                                                                                                                                                04/05/2022 2022DECR000232 X2021000841

DEC CADUCITAT PROCEDIMENT 27042022                                                                                                                                                                                                                             03/05/2022 2022DECR000231 X2021000159

DEC ORDRE DEL DIA 29042022                                                                                                                                                                                                                                     03/05/2022 2022DECR000230 X2022000345

DEC VACANCES 29 04 2022 I 10 05 2022 02052022                                                                                                                            03/05/2022 2022DECR000229 X2022000339

DEC SOL LICITA MIG DIA D'ASSUMPTES PROPIS 28 04 2022 02052022                                                      03/05/2022 2022DECR000228 X2022000337

DEC DESISTIMENT INST. PLAQUES SOLARS PL. BARCELONETA, 3 02052022                                                                                 03/05/2022 2022DECR000227 X2022000342

DEC INCOACIO PROCEDIMENT DISCIPLINA URBANISTICA 02052022                                                                                                  03/05/2022 2022DECR000226 X2022000338

DEC REQUERIMENT RETIRADA DE VEHICLE 29042022                                                                                                                03/05/2022 2022DECR000225 X2022000164

DEC INCOACIO EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT 29042022                                                                                         03/05/2022 2022DECR000224 X2022000164

DEC SOL LICITUD VACANCES 12 04 2022 29042022                                                                                                               29/04/2022 2022DECR000223 X2022000012

DEC HOSPITALITZACIO FAMILIAR 1ER GRAU 29042022                                                                                             29/04/2022 2022DECR000222 X2022000336

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 29042022                                                                                                                                                                                                                            29/04/2022 2022DECR000221 X2021000423

DEC REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO 27042022                                                                                                                        29/04/2022 2022DECR000220 X2022000135

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL NAU 25042022                                                                                                                                 28/04/2022 2022DECR000219 X2015000080

DEC APROVACIO NOMINES ABRIL 2022 27042022                                    28/04/2022 2022DECR000218 X2022000321

DEC DESISTIMENT BAIXA HUT 13042022                                                                                                                                                                                                                             28/04/2022 2022DECR000217 X2022000217

DEC INCOACIO EXPEDIENT DE LEGALITAT URBANISTICA 26042022                                                                                                 28/04/2022 2022DECR000216 X2022000317

DEC CONTRACTACIÓ EVA NAVARRO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 22042022                                                                                                                  26/04/2022 2022DECR000215 X2021000145

DEC ALCALDIA SOL.LICITUD SUBVENCIO FIRA NA MERCADERA 2022 A DIPUTACIO 15042022                                                                                        25/04/2022 2022DECR000214 X2022000162

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO ABRIL 2022 25042022                                                                                                                  25/04/2022 2022DECR000213 X2022000076

DEC CONTRACTACIO 22042022                                                                                                                                                                                                                                      25/04/2022 2022DECR000212 X2022000313

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 25042022                                                                                                                                                                                                                              25/04/2022 2022DECR000211 X2022000312

DEC AUTORITZACIO  OTVP I CESSIO MATERIAL COLLA GEGANTERA PASQUETES 2022 22042022                                                                                          22/04/2022 2022DECR000210 X2022000327

DEC ORDRE DEL DIA 21042022                                                                                                                                                                                                                                     22/04/2022 2022DECR000209 X2022000323

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 ABRIL  19042022                                                                                                      22/04/2022 2022DECR000208 X2022000309

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 ABRIL  22042022                                                                              22/04/2022 2022DECR000207 X2022000308

DEC CONVOCATORIA MESA CONTRACTACIO ALEINACIO PER SUBHASTA CAN RAMONET 09042022                   22/04/2022 2022DECR000206 X2021000142

DEC DENEGACIO OVP PLAÇA GARRIGUELLA, 1 19042022                                                                                                20/04/2022 2022DECR000205 X2022000302

DEC ORDRE DEL DIA JGL 13042022                                                                                                                                                                                                                                 19/04/2022 2022DECR000204 X2022000303

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 16/31 MARÇ 13042022                                                                                             19/04/2022 2022DECR000203 X2022000296



CASA DE LA VILA 73

DEC APROVACIO PADRO LLAR ABRIL 13042022                                                                                                                            19/04/2022 2022DECR000202 X2021000508

DEC ASSUMPTE PERSONAL 14042022                                                                                                                                                                                                                                 19/04/2022 2022DECR000201 X2022000282

DEC AUTORITZACIO OCUPACIO DE VIA PUBLICA P. CARME EL 26/04 PER MUDANÇA 15042022                                                                                             19/04/2022 2022DECR000200 X2022000307

DEC AUTORITZACIO PAS VOLTA CICLISTA GP CASTELLO D'EMPURIES 03042022                                                                                                          19/04/2022 2022DECR000199 X2022000279

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA C. SANT BERNAT, 21 19042022                                                                                                        19/04/2022 2022DECR000198 X2021000829

DEC PARADES SANT JORDI 2022 02042022                                                                                                                                                                                                                           14/04/2022 2022DECR000197 X2022000278

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 MARÇ   10042022                                                                                    12/04/2022 2022DECR000196 X2022000295

DEC SOL. LINIA 5 PLA A L'ACCIO 12042022                                                                                                                                                                                                                        12/04/2022 2022DECR000195 X2022000243

DEC PETICIO SERVEI COMPTABILITAT ENERGETICA 07042022                                    08/04/2022 2022DECR000194 X2022000243

DEC APROVACIO REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE 
PERALADA 05042022                                                                                                                                                           07/04/2022 2022DECR000193 X2021000511

DEC ORDRE DEL DIA 06042022                                                                                                                                                                                                                                     07/04/2022 2022DECR000192 X2022000267

DEC CONCESSIO EXCEDENCIA PER INCOMPATIBILITAT ALTRES ADMINISTRACIONS 07042022                                                                          07/04/2022 2022DECR000191 X2022000270

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 07042022                                                                                                                                                                                                                              07/04/2022 2022DECR000190 X2022000265

DEC SUBVENCIO FAÇANES 07042022                                                                                                                                                                                                                                 07/04/2022 2022DECR000189 X2019000066

DEC ESMENA ERROR APROV FACTURES 05042022                                                                                                                               06/04/2022 2022DECR000188 X2022000276

DEC ORDRE DEL DIA 04042022                                                                                                                                                                                                                                     04/04/2022 2022DECR000187 X2022000208

3.- INFORMES DE LES REGIDORIES

3.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA,  HISENDA, 
GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

3.1.1. Àrea de Alcaldia

Personal

Els moviments de personal dels darrers mesos han estat:

- Contractació per procediment d’urgència per un període no 
superior a 6 mesos d’una nova vigilant per cobrir la vacant deixada 
pel que va plegar. Es farà un nou procés de concurs-oposició.

- Nova administrativa adjunta a Secretaria i Alcaldia, coberta 
per concurs oposició.

- Nova auxiliar administrativa a l’àrea d’atenció al públic, coberta 
per concurs-oposició.

- Contractació per procediment d’urgència per un període 
no superior a 6 mesos d’una auxiliar administrativa i una 
administrativa per Sant Domènec. Es faran nous processos  de 
concurs-oposició.

Cal remarcar la renúncia a la plaça d’administrativa de Núria 
Comamala qui ha estat molts anys treballant a l’Ajuntament, en 
diferents etapes, i que ara ha optat per nous reptes professionals. 

Des d’aquí volem agrair-li la seva dedicació i implicació al llarg 
d’aquest anys de servei públic al nostre municipi. Li desitgem molta 
sort, +èxit i encerts en la nova etapa que a escollit començar.

Modificació de planejament sector Montserrades

Tal com es va informar en el passat ple i per tal d’optar als ajuts dels fons 
europeus Next Generation per a la transformació digital i ecològica, 
estem estudiant la possibilitat de crear una gran àrea d’equipaments 
i altres usos on s’hi puguin desenvolupar activitats relacionades amb 
la finalitat d’aquests ajuts. Un espai on es puguin establir empreses 
relacionades amb les energies netes, d’investigació i sostenibles, per 
això seria necessari una modificació de planejament on s’incorporaria 
nou sòl i es reordenarien els plans previstos per la Montserrada I i II.

A tal efecte s’ha informat i exposat l’avanç del planejament a diversos 
col·lectius i veïns, s’han fet:

- Reunió amb un representant de l’IAEDEN.

- Reunions amb els propietaris.

- Reunió amb tots els regidors, de l’equip de govern i amb la oposició.

- Procés de participació ciutadana on també es va exposar amb 
detall el planejament de tots els assistents.

- Reunió amb els veïns de Peralada Residencial. 

- Reunions amb l’equip redactor.

De totes elles han sorgit propostes que hem recollit i traslladat 
a l’equip que està redactant la modificació. I que bàsicament es 
tradueixen es esponjar la part que uneix les actuals edificacions i 
les de nova construcció traslladant les zones verdes de la perifèria 
a la part central generant espais verds per gaudi de les noves i 
antigues vivendes.

Remarquem, per la seva quantia, que ens han concedit una subvenció 
per dotar de 4 carregadors elèctrics a l’aparcament de la zona escolar 
per un import de 26.322,19 sobre un total demanat de 32.902,73 
80% del total.
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Carretera de Peralada – Vilanova – Castelló

Com tots ja sabeu ja han començat els treballs d’asfaltatge de 
la carretera, llargament reivindica per aquest Equip de Govern 
i anteriors. El treballs estan força avançats. Malgrat que no és la 
solució òptima, doncs l’ample és el mateix i continuem amb el 
problema dels pont del tren, és una millora considerable.

Continuarem reclamant una solució definitiva com així es van 
comprometre Diputació i Generalitat en el conveni subscrit el 2009 
i que no s’ha complert.

3.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT  

3.2.1. Àrea de Turisme

A continuació presentem un informe corresponent al període 
transcorregut entre el 16 de març i el 15 de juny. S’analitzen diferents 
variables: el nombre de persones i amb qui viatgen; el país de 
procedència; les visites guiades; el marxandatge i les entrades.

A diferència del mateix període de la primavera 2021, el nombre 
de visitants a l’Oficina de Turisme d’aquest darrer trimestre és 
gairebé el triple, un 262% més (3367 persones, respecte les 1284 
de l’any anterior).

Tanmateix, la procedència dels visitants ha estat com és habitual en 
aquest període de l’any amb una majoria de visitants de Catalunya, 
França, la resta d’Espanya i un repunt de ciutadans alemanys en 
comparació amb d’altres anys.

Seguint amb la mateixa tònica que el nombre de visitants, en 
comparació amb les mateixes dades de l’any 2021, també podem 
comprovar un augment considerable provinents dels ingressos 
del marxandatge i de les entrades al museu de la vila. Si bé fa un 
any els ingressos eren de 1.335,38€, aquest any ha augmentat un 
324%, 4.329,75€.

Pel que fa a visites guiades, aquest trimestre se n’han dut a 
terme nombroses gairebé totes fora de programació: La Peralada 
Medieval a diversos grups (agències de viatges i grups d’exdocents 
i durant Setmana Santa i la fira Na Mercadera), a Vilanova de la 
Muga (una visita privada, una amb concert organitzada pel bisbat 
i una conferència de les pintures per Catalonia Sacra) i la Visita 
comentada Ramon Muntaner i Peralada dins el marc del VIè 
Cicle de Conferències de Castelló d’Empúries (24 persones). Al 
claustre s’hi ha fet esdeveniments gastronòmics pel festival Vívid 
i la Gastronòmica combinat amb concert, també grups que hi han 
accedit pagant l’entrada de grup del museu (Amigos del Románico 
i 8 grups de l’agència BT de Viaje). Finalment, també hem rebut la 
visita d’alumnes de P5 de l’escola Ramon Muntaner.

El personal de l’Oficina de Turisme ha assistit el 5 d’abril al Comitè 
de Pilotatge del CCAE adreçar a les Oficines de Turisme que es va fer 
a Torroella de Fluvià també ha pogut conèixer el nou celler Perelada.

Aquest darrer trimestre com a representant d’ajuntaments d’Interior 
a la Junta de l’Associació Alt Empordà Turisme s’ha treballat en 
la campanya de promoció per la temporada 2022 “Una porta a 
l’Empordà” que s’ha dut a terme conjuntament amb les àrees 
de Turisme del Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, es va presentar el passat 
9 de juny i estarà present a les Xarxes Socials, TV3 i altres mitjans 
de comunicació en una àrea d’influència d’uns 500 km donat que és 
el  turisme potencial que es vol atraure. És una campanya pensada 
no només per ara l’estiu, sinó també per emprar-la per campanyes 
de tardor i primavera.

Pocs dies abans es va presentar també el nou logotip de l’Associació.

També es va assistir el Diumenge 29 de Maig al Mercat d’Escapades 
que va tenir lloc a l’Arc de Triomf de Barcelona on vaig visitar els 
stands d’Empordà Turisme i de Secrets de l’Empordà.

3.2.2. Àrea d’Ensenyament

En aquest trimestre des d’aquesta àrea conjuntament amb 
l’empresa PONREC adjudicatària del Casal municipal s’ha coordinat 
la inscripció al Casal d’Estiu i al Casal Jove. Les inscripcions han 
estat molt nombroses, sobretot les setmanes del mes de juliol, que 
superen els 150 participants, uns 120 pel casal d’Estiu i gairebé una 
quarantena pel Casal Jove. El mes d’Agost les inscripcions ronden els 
30-40 participants al Casal d’Estiu, exceptuant la darrera setmana 
que n’hi ha una quinzena. Pel Casal Jove de moment no hi ha prou 
inscrits per donar-hi continuïtat.

El Casal ha donat el tret de sortida aquest dilluns 28 de juny i 
s’allargarà fins el 2 de setembre. La seu continua essent l’Escola 
Ramon Muntaner. L’equip de monitors i monitores està format per 
14 persones, encapçalat per en Jacob Martínez, com a director. S’ha 
posat en marxa el canal de Telegram per informar a les famílies i 
també s’ha habilitat un mòbil de contacte amb el director. Tota la 
informació referent al Casal està actualitzada al web de l’Ajuntament.

A la Llar d’infants Orlina s’ha acabat el període d’inscripció per al 
curs 2022-2023 amb les següents inscripcions:

- I0-5 alumnes (2 incorporació inici curs + 3 a finals 1r trim ja 
encara no tenen l’edat per començar).

- I1-18 alumnes.

- I2-13 alumnes.

- TOTAL: 36 alumnes.

Degut a les nombroses inscripcions al grup d’I1 s’han hagut de fer 
canvis en les agrupacions:

- Grup mixt (I1 petits + I0) amb 8 alumnes

- Grup I1 (grans) amb 12 alumnes

- Grup I2 13 alumnes

Aquestes agrupacions podran variar en la mesura que s’incorporin 
noves matrícules en els grups on hi ha vacants.

Com a novetat del curs 2022-2023, les famílies dels alumnes 
matriculats a I2 tenen la gratuïtat en la matrícula i en la quota 
mensual, no en els serveis complementaris (acollida, menjador i 
berenar). El Departament d’Educació abonarà a l’Ajuntament fins a 
1600€ per alumne matriculat.
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Pel que fa a la matrícula de l’Escola Ramon Muntaner i de l’Institut 
Peralada, s’han desenvolupat sense incidents. 

Remarcar que a l’Institut hi ha hagut més sol·licituds que places 
ofertades, doncs el Departament ofereix només les places 
pels alumnes provinents de les escoles adscrites. Als alumnes 
empadronats dels pobles de l’àrea d’influència de l’institut també 
se’ls ha de poder oferir la plaça i s’està a l’espera que el Departament 
obri aquestes vacants. Pel curs vinent a l’Ins Peralada hi ha una 
previsió de 187 alumnes de 1r a 3r ESO. Per donar cabuda al nou 
alumnat el Departament instal·larà un nou aulari prefabricat.

La inscripció a l’Escola Ramon Muntaner ha estat de 19 noves 
matrícules, de les quals 14 a I3. 

S’ha constituït el jurat per als IV i V Premi Muntaner de treballs de 
recerca de Batxillerat que està format pel Sr Ignasi Bellver Sanz, Sr Adrià 
Malagon Rodríguez i per mi mateixa. El jurat s’ha reunit per resoldre la 
convocatòria del IV premi i en breu es farà públic el veredicte. 

3.2.3. Àrea de Mediambient

S’han canviat tots el contenidors de selectiva, s’ha incrementat 
un de FORM i s’han reubicar àrees d’aportació amb la finalitat de 
facilitar el reciclatge. En aquest ple es proposarà una modificació 
pressupostaria per continuar substituint els contenidors de rebuig 
per nous contenidors de càrrega lateral.

També s’ha tingut una reunió amb el Consorci de les Vies Verdes 
sobre la segregació d’un tram del Camí de la Muga (des del pas de 
la Muga fins el pas del pont del tren.

3.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3.3.1. Àrea de Cultura

Agenda d’activitats 2022

Com bé sabeu, un cop acabades les restriccions sanitàries, s’han 
començat a recuperar les activitats, festes populars i fires del 
municipi, amb una participació força notable.

Per Pasqüetes, a més dels actes tradicionals -com les activitats 
infantils, la trobada gegantera, les sardanes, el concert i el ball-, com 
a novetat es va dur a terme dues funcions del reconegut Mag Lari, 
a les quals van assistir 358 persones. 

També dins els actes de la Festa de Pasqüetes, va tenir lloc a Sant 
Domènec la presentació del llibre Una nissaga de majordoms del 
Castell de Peralada. La mirada fotogràfica de Josep Costa Serra 
(1895-1976), de Marc Faro Costa, Anna Teixidor Colomer i Josep 
Teixidor Planas. L’obra és una acurada selecció de les més de 4.000 
instantànies, majoritàriament inèdites, de la gent i del paisatge de 
Peralada que Costa va fotografiar durant la primera meitat del segle 
XX. L’Ajuntament hi ha col·laborat amb una aportació econòmica de 
3.000 euros. Des de la Regidoria, donem novament l’enhorabona 
als autors per aquest llibre, que és una petita joia per a la memòria 
col·lectiva peraladenca. 

El darrer dissabte de maig va tenir lloc la Fira del Clown, en la qual 
van participar 9 reconegudes companyies i artistes del món del circ. 
Tot i que al matí, la forta calor va espantar els visitants, a la tarda 
els carrers de Vilanova de la Muga van tornar a acollir riuades de 
famílies que volien gaudir de les propostes artístiques d’aquesta 
novena edició.

La Fira Medieval de Na Mercadera, celebrada el diumenge 5 de juny, 
va comptar també amb una molt bona afluència de públic, sobretot 
al llarg del matí. Els visitants van poder veure i comprar productes 
artesanals de tot tipus i participar en les diferents activitats paral·leles 
que es van organitzar.

Des de l’equip de govern volem agrair novament la col·laboració 
de les entitats locals i de persones i col·lectius del municipi que 
han fet possible l’èxit de la Festa de Pasqüetes, la Fira del Clown i 
la Fira Medieval.

Aquest trimestre, també han tingut lloc les darreres dues sessions 
del cicle de Contacontes, una proposta que ha tingut una molt bona 
acceptació per part de les famílies del municipi.

La sala d’actes de Sant Domènec també ha acollit dues exposicions. 
La primera, de pintura, escultura i tapís: Experiències de l’artista Rosa 
Grau. La segona, de fotografia: L’endemà de la retirada: Portbou, 
1939, del fotògraf Antoni Campañà. Aquesta darrera exposició es 
va complementar amb una visita guiada i la projecció comentada del 
documental La capsa vermella. La guerra infinita d’Antoni Campañà, 
ambdues a càrrec del comissari de l’exposició i codirector del 
documental, Arnau Gonzàlez i Vilalta.

Amb motiu de la inauguració del nou celler de Peralada i abans de 
l’obertura al públic en general, la família Mateu-Suqué va convidar els 
veïns i veïnes del municipi a una visita guiada a l’edifici. El personal 
del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec va encarregar-se de 
gestionar les invitacions. Un total de 871 veïns i veïnes van gaudir 
de la visita en primícia.

3.3.2. Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana

Com és habitual, s’han donat a conèixer notícies, avisos, bans i totes 
les activitat de l’Ajuntament a través dels diferents canals municipals, 
s’han gestionat els continguts i l’actualització de la web institucional 
i del portal turístic i s’ha creat el contingut, la imatge i el disseny 
gràfic de totes les activitats culturals. 

A dia d’avui, aquest és el nombre de seguidors de les xarxes socials 
municipals: Telegram, 450; Facebook, 1.830; Twitter, 1.338, i a 
Instagram 2.194 seguidors.

3.4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
PATRIMONI I OCUPACIÓ

Ocupació

Durant el darrer trimestre s’ha portat a terme, a través del 
servei Feina en Xarxa, la difusió de 16 noves ofertes laborals, per 
aproximadament uns 40 llocs de treballs. Aquest augment d’ofertes 
laborals és degut a l’obertura de nous establiments del sector 
hoteler i de serveis al municipi.
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Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el 
seu informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de maig, el 
municipi de Peralada té un atur registrat de 46 persones, (21 homes 
i 25 dones), que representa una taxa d’atur registral del 4,69%.

Respecte a l’atur del trimestre passat s’ha reduït en 8 persona.

Institut

Finalment, i degut el alt cost d’adequació del pis de d’alt amb càrrec 
a l’Ajuntament de Peralada, s’ha optat per part del departament 
d’ensenyament per la instal·lació d’un mòdul, igual que el ja instal·lat. 
L’Ajuntament és farà càrrec de les obres de la bancada que suporta 
el mòdul i fer arribar els subministres fins a peu del mòdul. 

En el pis de d’alt on està ubicat l’espai Jove i fi de millorar aquest 
equipament per anar-lo adequant a normativa, és canviarà l’escala 
exterior existent per una de nova, més ampla, amb replà a la mitja  
i els escalons també més amples. També és canviaran els vidres 
de les finestres actuals per uns de nous amb doble vidre laminat 
amb càmera, així millorar l’aïllament tèrmic i sorolls, amb aquesta 
actuació l’espai jove ja complirà amb la normativa. 

Ca l’Algans

Ja s’ha fet l’enderroc, s’han demanat pressupostos per reparar les parts 
d’obra que han quedat enganxades a la muralla, ja que requereixen 
d’un altre tipus de treballs per tal de preservar la Muralla, a més estar 
previst fer una actuació bàsica d’adequació i enjardinament, per tal 
d’aconseguir un espai turístic més, dins el municipi. 

3.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT 

3.5.1. Benestar Social

Centre de Dia

Actualment hi ha un total de 17 persones beneficiàries del Centre de 
Dia, 10 d’elles a jornada completa i 7 a mitja jornada. De les 17 places 
ocupades, 6 són places conveniades i les 11 places restants privades. 
Durant aquest trimestre en relació a l’anterior, s’han realitzat 5 baixes 
i 3 nous ingressos i està previst un nou ingrés la propera setmana. 
7 de les persones usuàries són de Peralada o Vilanova de la Muga. 

Àmbit de la Gent Gran

Després d’haver d’aturar els actes col·lectius, al passat mes de maig, 
des de l’Ajuntament es va organitzar la Festa de la Primavera, que va 
recuperar el dinar de germanor i va continuar amb una tarda de ball. 

A més a més, el dia 15 de juny es va organitzar, juntament amb el 
CAP i el Consell Comarcal, la 1era caminada popular “Caminem 
pels drets de les persones grans”, que va tenir lloc paral·lelament 
a 2 municipis més de la comarca, Llançà i Figueres, coincidint 
amb el dia contra el maltractament a les persones grans per tal de 
conscienciar de la necessitat de bon tracta cap a aquest col·lectiu. 
A la caminada, que estava oberta a tothom, hi van participar també 
els alumnes de l’institut de Peralada, de l’escola Ramon Muntaner 
i un grup de la llar d’infants Orlina, apostant per a realitzar una 
activitat intergeneracional. Finalment es va fer la lectura del 
manifest institucional. 

També s’han realitzat varies reunions amb el Consell de la Gent 
Gran del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de fomentar 
la representació dels veïns i veïnes de Peralada i Vilanova en 
aquest estament. 

Pacto de Estado

Durant el mes de juny s’han organitzat diferents activitats 
emmarcades dins el Pacto d’Estado per a tal de poder treballar la 
prevenció de les violències masclistes. 

Les activitats han anat dirigides a diferents col·lectius:

- Juguem en família: taller per tal de treballar el joc no sexualitat 
a través del vincle entre els pares i mares i els seus fills i filles; 
destinats a aquells infants i les seves famílies d’entre 3 i 6 anys.

- Taller “Igualtat de gènere en la quotidianitat”: dirigit als i les 
alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Muntaner per tal 
de treballar els rols de gènere i estereotips, sensibilitzar sobre 
les desigualtats i discriminacions sexistes i identificar conductes 
sexistes i de violència masclista.

- Actuem! Teatre per la igualtat: dirigida als i les alumnes de 
2ESO de l’institut de Peralada a través d’un teatre participatiu 
per tal de treballar els rols de gènere, masculinitats i feminitats, 
masclismes i violència en la vida quotidiana, eines personals 
enfront de les relacions abusives, entre d’altres.

3.5.2. Infància i Joventut

Espai Jove

L’Espai Jove va tancar les seves portes el dia 22 de juny, coincidint amb 
la finalització del curs escolar, amb una festa de cloenda i un berenar 
col·lectiu amb tots i totes aquelles joves que en van voler participar.

Durant aquest curs, tot i els diferents canvis de professionals, es 
realitza una valoració molt positiva de l’activitat ja que l’Espai, ha 
tornat a prendre força després de la situació pandèmica que en va 
debilitar la seva activitat. 

També cal destacar, que aquest any l’Espai ha volgut prendre part 
activa de la vida municipal i ha organitzat diferents actes, els més 
destacats destinats a la població més juvenil emmarcats tant dins 
la festa de Pasqüetes com dins la festa de Sant Martí. 

Es preveu la seva reobertura, igual com els anys anterior, de cares a 
l’inici del nou curs escolar. 

Campanya Fem Salut

Des de fa uns anys, el departament de Joventut del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà porta desenvolupant la campanya de Fem Salut, a 
on l’Ajuntament de Peralada i l’Institut de Peralada hi participarà de 
cares al nou curs escolar.
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3.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT  

3.6.1. Àrea de Serveis

Al Centre de Dia s’han fet canviar certs elements de fusta que 
havien estat malmesos per la acció de les termites abans de 
començar el tractament.

S’ha demanat una subvenció per a la millora dels espais de neteja a 
l’escorxador dels camions de transport d’animals i complir la nova 
normativa que properament serà d’obligat compliment.

S’ha redefinit l’horari d’algun personal de neteja per a cobrir les 
necessitats de neteja derivades de les activitats d’estiu com ara 
la piscina.

S’ha atès als operaris de les empreses subcontractades per 
DipSalut en les seves visites de desinfecció química, pressa de 
mostres, etc., a les diferents instal·lacions: llar d’infants, camp 
de futbol, pavelló, etc. De manera especial al camp de futbol de 
Vilanova en que es va necessitar una desinfecció no programada 
perquè un mostreig havia indicat indicis de legionel·la i que va ser 
resolt amb aquesta desinfecció.

Arrel de les noves normes publicades al BOE de 22/6 sobre el 
control, prevenció i tractament si cal, de la legionel·la, ens hem 
posat en contacte amb DipSalut, i ens han informat que ja estan 
adaptant els programes que tenim subscrits amb ells (ACS, aigua 
de boca, sorreres, aigua de piscina, etc.) i que ja ens comunicaran 
els canvis que cal fer.

S’han incorporat els reforços habituals d’estiu a la per cobrir 
l’augment de necessitats pròpies de la temporada, com ara preparar 
la piscina, la jardineria en general, etc.

S’ha continuat donant suport i formació complementaria al conserge 
del pavelló.

S’ha pres part d’una reunió presencial convocada per Albera Salut 
per fer balanç de la seva atenció a usuaris durant la pandèmia de 
COVID segons enquestes pròpies del Departament de Salut, i per 
explicar quins canvis o ajustos hauran de fer per cobrir les jubilacions 
que tindran properament, i nous serveis o programes que tenen 
intenció d’endegar. 

S’ha pres part a diferents sessions telemàtiques com ara la presentació 
de la Campanya Fem Salut promoguda pel Consell Comarcal i que 
consisteix a una formació sobre diferents temes com ara el perill 
de les drogues, etc. a alumnes de tercer d’ESO, o a una presentació 
del document ‘actualització de la proposta d’ordenació i integració 
territorial dels parcs eòlics a l’Alt Empordà que per encàrrec de 
la Diputació de Girona ha realitzat l’enginyeria Most Enginyers, 
bàsicament de com està a dia d’avui el mapa de zones aptes a 
priori per la presentació de projectes de energia eòlica, es a dir les 
zones que queden lliures de protecció especial o altres proteccions 
o impediments, tenint en compte no només el punt on es podrien 
instal·lar sinó també el recorregut que haurien de fer les línies de 
transport de la electricitat generada fins a la subestació corresponent.

S’han fet reparacions al sistema de producció d’ACS a la llar d’infants 
per acabar amb els mal funcionaments que tenien alguns elements 
que dificultaven que la temperatura de l’aigua de l’acumulador 
estigués sempre dins el mínim exigit per la normativa de prevenció 
de la legionel·la.

3.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I  ESPORTS  

3.7.1. Àrea d’Agricultura

Peralada

El dia 21 d’abril s’assisteix a la reunió telemàtica de Vies Verdes per 
tal de tractar la possible segregació de part del Camí Natural de la 
Muga / Carril Bici.

Al llarg del trimestre s’han desbrossat els camins del terme de 
Peralada, juntament amb les parcel·les de les Montserrades, com 
també del Peralada Residencial.

També s’han reparat part dels camins del terme per tal de millorar 
la circulació de vehicles.

El dia 22 de juny es va rebre la Visita del Jurat de Viles Florides 
a l’Ajuntament de Peralada. L’Alcalde juntament amb el Regidor 
d’Agricultura i part del personal de jardineria de la Brigada, van 
acompanyar als membres del jurat a les diferents zones verdes, 
tant noves com ja existents del municipi. Finalment es va convidar 
a dinar els membres del jurat al Restaurant La Muga, el qual va tenir 
un cost de 127,70 euros.

Informem que està previst pel dia 11 de juliol, l’asfaltatge amb reg 
asfàltic del Camí del Cementiri de Vilanova, part del camí del Reg del 
Molí de Vilanova, el Camí de Vallgornera, el Camí de Sant Nazari de 
les Olives des del pas de l’artilleria fins l’encreuament del Mas Cerdà, 
el Camí d’Olives i el Camí de Can Trinch. Tots ells estaven asfaltats, 
excepte el camí del Reg del Molí que es farà de nou. Això ha estat 
possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i 
la Diputació de Girona.

Vilanova

A finals d’abril es van desbrossar els camins asfaltats de Vilanova 
i la gran majoria de camins rurals del terme. Al llarg del trimestre 
s’han desbrossat altres camins on convenia tornar-ho a repassar i 
també es va fer desbrossar el Terraplè de la Muga com fem cada 
any abans de Sant Joan.

A mitjans de maig es van reparar part dels camins del terme. Està 
previst que durant el mes de juliol es reparin més camins.

3.7.2. Àrea d’Esports

Esdeveniments al complex esportiu municipal 

El dia 8 d’abril, l’Institut de Peralada realitza una jornada esportiva 
al complex esportiu municipal on els alumnes practiquen diferents 
esports. La jornada va transcórrer sense incidents.

Els dies 11, 12 i 13 d’abril el Pavelló Municipal d’Esports de Peralada 
va ser la seu del Open Girona de Patinatge dels nivells 1, 2, 3 i 4. Els 
patinadors i patinadores del Club de patinatge de Peralada iniciaven 
temporada de competició.

Els dies 15 i 16 d’abril es va celebrar el Torneig Vila de Peralada, 
on participaven diferents equips de categoria pre benjamí, infantil 
masculí i benjamí femení.
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Els dies 7 i 8 de maig es va celebrar el Campionat de Catalunya 
infantil femení de bàsquet al Pavelló Municipal d’Esports de 
Peralada. La Regidora d’Ensenyament, Turisme i Medi Ambient va 
fer l’entrega de premis.

El dissabte dia 28 de maig es va celebrar el Campionat Territorial 
de patinatge de cadets i juvenils al Pavelló Municipal d’Esports 
de Peralada. L’esdeveniment ha comptat amb l’actuació de 12 
patinadors i patinadores d’arreu de la província de Girona que han 
buscat classificar-se pel Campionat de Catalunya.

El mateix dissabte dia 28 de maig es va celebrar la 5ena Trobada 
Comarcal de futbol 5 a l’Estadi Municipal de Peralada. L’esdeveniment 
ha estat organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà juntament 
amb l’Ajuntament de Peralada i el Club de Futbol Peralada. L’Alcalde i 
el Regidor d’Esports van fer entrega de les medalles als participants.

El diumenge dia 29 de maig el Bàsquet Nord, juntament amb el Club 
de Bàsquet UCAP de Peralada, ha celebrat la 5a trobada d’escoles de 
la CEBA al Pavelló Municipal d’Esports de Peralada. A l’esdeveniment 
han participat un total de 13 escoletes.

Destacar el sopar de cloenda del Club de Futbol del dia 4 de juny, 
on varen assistir un total de 700 persones. L’Alcalde va participar en 
l’esdeveniment i el lliurament de premis de la temporada.

Els dies 11 i 12 de juny, el Pavelló Municipal d’Esports de Peralada va 
ser una de les seus del campionat de Catalunya de mini femení de 
bàsquet on van participar 8 equips d’arreu de Catalunya.

Instal·lacions esportives

El dia 7 d’abril es rep visita per part de l’Ajuntament de l’Escala 
per a veure les instal·lacions del camp de gespa artificial. El tècnic 
de Tecplan els va informar de com va ser la seva construcció i del 
seu funcionament.

El passat dia 8 d’abril es va realitzar el marcatge de les línies de la 
nova pista esportiva del costat de l’Skate Parc.

Dia 21 de juny s’ha fet escarificació i ressembra del camp de futbol de 
gespa natural. A més a més, s’ha fet la compra d’una nova màquina 
tallagespa i una màquina de pintar les línies del camp.

El dia 22 d’abril va venir Dipsalut a fer remostreig al Camp de futbol 
de Vilanova doncs va haver-hi positiu en legionel·la. Actualment ja 
no en tenim.

S’ha pintat la graderia i el sota graderia de l’Estadi Municipal i es va 
posar grava a part de la zona esportiva per deixar els espais mes 
nets i endreçats.

Abonaments pavelló

Pel que fa als abonaments de les sales de gimnàs i de miralls del 
pavelló, tenim un total de 25 abonaments familiars (un menys que 
el trimestre anterior).

Respecte als abonaments individuals tenim un total de 28 
abonaments (2 més que el trimestre anterior). Les activitats dirigides 
sumen un total de 14 usuaris/es (5 més que el trimestre anterior) 
i hi ha un total de 11 nens/es que estan abonats als entrenaments 
amb monitor a les pistes de tenis.

Piscina municipal

La piscina municipal de Peralada va obrir el dia 24 de juny al públic, 
tot i que els alumnes i professors de l’Institut van fer una jornada de 
bany el dia 22 de juny com a activitat de cloenda de curs.

Actualment tenim 74 abonaments individuals i 32 abonaments 
familiars, amb un total de 195 abonats.

Destacar la construcció d’un pas de formigó des de l’entrada de la 
instal·lació, fins la recepció de la piscina. Anteriorment hi havia grava 
i pedra petita i d’aquesta manera millorem l’accessibilitat.

4.- ASSABENTAT DE L’INFORME DE TRESORERIA DEL DIA 
28 D’ABRIL DE 2022, SOBRE MOROSITAT, DE L’INFORME DE 
SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2022, 
SOBRE EL TERMINI DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
DE FACTURES REGISTRADES, DE L’INFORME DE SECRETARIA 
INTERVENCIÓ DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2022, D’ EXECUCIÓ 
DE L’EXERCICI DE 2022 (ACUMULAT FINS 31/03/2022) I 
DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA 13 
DE JUNY DE 2022, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
A PROVEÏDORS, CORRESPONENTS, TOTS, AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2022 (EXPDT. X2022000292)

Títol:

Assabentament de l’ Informe de tresoreria del dia 28 d’abril de 2022, 
sobre morositat, de l’Informe de secretaria intervenció del dia 13 
d’abril de 2022, sobre el termini de reconeixement de l’obligació 
de factures registrades, de l’Informe de secretaria intervenció del 
dia 29 d’abril de 2022, d’ execució de l’exercici de 2022 (acumulat 
fins 31/03/2022) i de l’Informe de secretaria intervenció del dia 13 
de juny de 2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, 
corresponents, tots, al primer trimestre de 2022 (X2022000292).

Text:

Inmaculada Álvarez Aragón, tresorera general de l’Ajuntament de 
Peralada, en l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles 
2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, emeto l’informe següent:

1. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment 
de les obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 
3r i 4t, de la Llei 15/2010 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 estableix que «3. Els 
tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense 
perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de 
les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia 
respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]».
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2. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l’article 3 
de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions 
comercials realitzades entre les empreses i l’Administració, de 
conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector 
públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 
intervinguin consumidors.

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de 
xecs, pagarés i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització 
per danys, inclosos els pagaments per entitats asseguradores.

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats 
contra el deutor, que es regiran per l’establert en la seva 
legislació especial.

3. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que:

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies 
següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents 
que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns 
lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 

de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del 
compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora 
i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici 
del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats 
o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels 
béns o la prestació del servei. [...]»

4. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal 
de pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de 
pagament en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en 
compte com a data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura 
o del document justificatiu al registre administratiu i com a data fi 
del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre al que 
fa referència l’informe.

5. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels 
sistemes d’informació, és detalla la informació següent corresponent 
al primer trimestre de l’exercici 2022:

1) Pagaments realitzats en el trimestre:

2) Interessos de demora pagats en el trimestre:
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 3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al 
final del trimestre, amb indicació del número i quantia global de 
les obligacions pendents en les que s’estan incomplint els terminis 

de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període 
mig de pagament en dies:

INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA 
LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA 
ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE 
FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC

PERÍODE: Primer trimestre 2022 

Antecedents:

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic, estableix les actuacions següents de l’òrgan competent 
en matèria de comptabilitat:

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de 
comptabilitat en les administracions públiques:

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures 
respecte les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser 
anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans 
competents. Aquest informe serà remès dins dels 15 dies següents a cada 
trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.”

Àmbit subjectiu

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració 
d’administracions públiques els ens, organismes i entitats a què 
es refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb 
aquest precepte, doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació 
als ens següents:

1. Entitat Local

2. Organismes autònoms

3. Consorcis

D’acord amb la base 2a. de les Bases d’execució del pressupost de 
l’Ajuntament de Peralada per a l’exercici 2022, la persona que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat s’encarregarà de l’emissió 
d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre a l’òrgan de control 
intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.

Fonaments jurídics:

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.
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Segon.- En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 
es dona trasllat d’aquest informe a l’òrgan de control intern.

INFORME DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 1R. 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022 DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA

Antecedents:

1. Número d’expedient: X2022000292.

2. Descripció de l’expedient: Informar de l’execució trimestral del 
pressupost de l’Ajuntament de Peralada de l’exercici 2022.

Fonaments jurídics:

Article 16.1 a 16.6 i apartat 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es despleguen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Informo:

Atenent el que disposa la normativa exposada i, a la vista de 
la documentació inclosa a l’expedient, s’emet aquest informe 
sobre l’execució pressupostària corresponent al 1r Trimestre de 
l’exercici 2022:

1. Informació referent a l’actualització dels pressupostos en 
execució i resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a 
final de cada trimestre dels ingressos i despeses del pressupost, 
i dels seus estats complementaris:

(Formulari 1.1.1; art. 16.1 i 16.5)

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a 
pressupost: (Formulari IB. 5; art. 16.2)

L’Ajuntament de Peralada no té obligacions vençudes, líquides i 
exigibles pendents d’imputar a pressupost.

Informe

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del Primer 
trimestre de 2022 de l’Ajuntament de Peralada, respecte les quals 
han transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades 
al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per 
l’òrgan competent.

Primer.- De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat, 
no consten factures registrades amb anterioritat a 1 de gener de 
2022 i de les quals, a 31 de març de 2022, no s’ha tramitat el 
reconeixement de l’obligació corresponent:
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3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses dels pressupostos amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del 
Sistema Europeu de Comptes, i actualització de l’informe de la 
intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del 
deute (art. 16.3 i 4):

4. Dades d’execució previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 7 relatius 
a les unitats integrants del sector administracions públiques de la 
comptabilitat nacional, així com el número d’efectius referits a 
l’últim dia del trimestre anterior:

(Formulari 1.12; art. 16.9)

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS

Primer trimestre 2022

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, 
de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de 
desembre, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels 
pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels 
pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no età inclosa dins 
l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació 
de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de 
pagament amb periodicitat trimestral.

En aquest càlcul, amb criteris estrictament econòmics, es pot 
obtenir un valor negatiu, tant en les operacions pagades com en 
les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que 
hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de 
les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a 
la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les 
operacions pendents de pagament, aquets trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2022 són les següents:

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013 de Control 
del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar 
en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors.

L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta 
exigència en els següents termes:

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán 
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su 
período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, 
al mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o 
trimestral, según corresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de 
operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o 
trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

La información se publicará en sus portales web siguiendo 
criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y 
transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas 
y corporaciones locales modelos tipo de publicación”.

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).
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5.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA 4A. 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2022 (EXPDT. X2022000463)

Títol:

Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 4a. modificació de crèdits 
en el Pressupost de l’exercici 2022. (Expdt. X2022000463)

Text:

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

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

El detall del Suplement de crèdit és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent 
recurs: Romanent líquid de tresoreria General. Detall del 
corresponent finançament:

Atès l’informe de control intern no planificable emès amb data 14 
de juny de 2022.

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 2022.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 4/2022 de 
Suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
General amb el següent detall:

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.

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, pregunta el sr. 
Joan Carles Planas si l’augment del XALOC és un preu pactat i tancat, al 
qual el sr. Alcalde respon que és un tant per cent sobre el que recapten.

Pregunta el sr. Planas a què és degut aquest augment, al qual el sr. Alcalde 
respon que no ho sabem, a vegades hi ha liquidacions extraordinàries.

Afirma el sr. Planas que anualment l’import és sempre el mateix, al qual 
el sr. Alcalde fa avinent que es va apujar l’IBI i les escombraries, que la 
gestió la fa el XALOC i que paguem en funció del padró. 

Pregunta el sr. Planas si el tant per cent és en funció de la recaptació, 
al qual el sr. Alcalde respon afirmativament. Continua preguntant el 
sr. Planas si no és en funció dels empadronats, al qual el sr. Alcalde 
respon negativament”.
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Sense que es produeixin més intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent: 

Aprovat per 7 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 2 abstencions 
(Marc Sabater Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

6.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’ APROVACIÓ DE LA 5A. 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2022 (EXPDT. X2022000464)

Títol:

Proposta d’acord per a l’ aprovació de la 5a. Modificació de crèdits 
en el Pressupost de l’exercici 2022 (Expdt. X2022000464).

Text:

Vist que el crèdit necessari per atendre les despeses proposades no 
existeix en el Pressupost de despeses de l’exercici 2022, per la qual 
cosa s’ha d’Habilitar crèdit pressupostari.

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

El detall del Crèdit extraordinari és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent 
recurs: Romanent líquid de tresoreria General. A continuació, detall 
del corresponent finançament:

Atès l’informe de control intern no planificable emès amb data 15 
de juny de 2022.

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 2022.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 5/2022 de Crèdit 
extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria General 
amb el següent detall:

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.

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)

7.- PROPOSTA D’ ACORD DE LA 4A MODIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DEL POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ ALINEACIONS 
DEL CARRER NOU DE SANT JOAN (EXPDT. X2017000104)

Títol:

Proposta d’ acord de la 4a modificació del Text Refós del POUM 
de Peralada. Modificació alineacions del carrer Nou de Sant Joan 
(Expt. X2017000104).

Text:

Antecedents:

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa, en el plànol 
d’ordenació num. 0.2.1, les noves alineacions pels trams de carrer 
Garriguella i adjacents. Concretament s’afecten parcialment parcel·les 
i edificacions d’unes finques situades als carrers Garriguella, Nou de 
Sant Joan, de la Mina i Doctor Clos.
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2. La classificació urbanística es la de sòl Urbà i la qualificació de 
creixements suburbans (clau SN) regulats per l’article 34 de les 
Normes Urbanístiques del POUM. 

3. Aquesta modificació va quedar suspesa per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de 13 de novembre de 2018 en el sentit següent:

4. Posteriorment, els serveis tècnics municipals han redactat un 
nou document que replanteja de nou la modificació d’aquest sector 
i que te per objectiu:

5. Les finques afectades per la modificació son les següents:

6. Aquesta modificació NO implica un augment pel que fa a 
l’aprofitament urbanístic.

7. L’interès públic de la modificació vindria determinat per:

- Possibilitar la preservació de l’edificació de caràcter popular 
amb certs valors arquitectònics interessants de conservar.

- Establir una transició entre el vial i l’espai edificat amb la 
consolidació d’una zona de verd privat.

- Augmentar la visibilitat de la cruïlla dels carrers Nous de Sant 
Joan i Garriguella.

8. La modificació afecta l’article 34 de les normes urbanístiques 
del POUM. 

9. Atès que aquesta modificació es planteja en sòl urbà, no es 
necessària la tramitació de l’avaluació ambiental. 

10. Els documents que conformen aquesta modificació son:

- Modificació Puntual Núm. 4 Text Refós POUM. “Modificació 
de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan.

11. El Ple de ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 
30 de desembre de 2021 va acordar aprovar inicialment el Text Refós 
de Modificació puntual número 4 del POUM. L’edicte es va publicar a: 

- Diari de Girona el 2 de febrer de 2022.

- Tauler electrònic de l’ajuntament de Peralada del 27 de gener 
de 2022 al 31 de març de 2022 ambdós inclosos.

- Diari El Punt Avui del 3 de febrer de 2022.

- Al DOGC núm. 8597 del 2 de febrer de 2022.

- Al BOP núm. 24 de 4 de febrer de 2022.

12. Informe dels serveis tècnics municipals, de data 22 de juny de 
2022, favorable, part del qual es transcriu a continuació:

“(...)

II. CONCLUSIONS

Atès Al que disposa el Text Refós de la Llei d’urbanisme1/2010, de la Llei 
3/2012 de modificació del text refós i del Decret 305/2006 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, s’estima procedent:

a) L’aprovació provisional d’aquesta modificació puntual i el trasllat de 
tot l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme pel que fa a la seva 
aprovació definitiva”.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Resolc:

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

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de la 4a Modificació 
puntual del POUM Peralada. Modificació Alineacions del Carrer 
Nou de Sant Joan.

Segon.- Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC.

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:
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Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

8.- PROPOSTA D’ACORD DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER 
AJUTS FAMÍLIES DESFAVORIDES 2022 
(EXPDT. X20220000496)

Títol:

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
a les  famílies que es troben en situació desfavorida, any  2022 
(Expdt. X20220000496).

Text:

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

Existeix a l’aplicació pressupostària 1.231.48001 Ajuts extraordinaris 
a famílies i entitats sense ànim de lucre consignació per import de 
4.000 euros, suficient per a cobrir les necessitats econòmiques 
derivades de la convocatòria de concessió d’ajuts a les famílies que 
es troben en situació econòmica desafavorida. 

Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la 
convocatòria s’ajusta a allò previst a la normativa vigent aplicable.  

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de 
regir el procés de concessió d’ajuts, i de conformitat amb allò previst 
a la normativa vigent aplicable, s’ha de publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes 
Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el 
termini de presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a 
les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida del 
municipi de Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2022, el 
text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient.

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions 
per un import de quatre mil euros (4.000,00 €) amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

1 231 48001 AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIES 
I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 4.000,00 €

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci 
de les presents bases reguladores i de la convocatòria. 

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

9.- PRÒRROGA PER A L’ANY 2023 DEL CONVENI 
INTERADMINISTRATIU  ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I L’AJUNTAMENT DE PERALADA, DE 10 PLACES DE SERVEI DE 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DEPENDENT “CENTRE DE 
DIA DE PERALADA” (EXPDT. X2022000437)

Títol:

Pròrroga per a l’any 2023 del conveni interadministratiu  entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, de 10 places per a la prestació 
del servei del centre de dia per a gent gran dependent.

Text:

Antecedents:

1.-  Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitats de Catalunya 
i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei del centre 
de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de Peralada”, a 
Peralada, signat a data 29 de gener de 2019.

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

Fonaments de dret:

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

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local (LBRL).

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis 
Socials vigent. 

- Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català 
de serveis socials. 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

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

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

- Pressupost municipal per a l’exercici 2020.
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Proposta:

Com a Regidora de Benestar Social, Infància i Joventut de l’Ajuntament 
de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2023 del conveni 
interadministratiu  entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, 
de 10 places de servei de centre de dia per a gent gran dependent 
“Centre de dia de Peralada” a Peralada per a 252 dies.

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a la implementació 
del present acord. 

Tercer.- TRASLLADAR certificat del present acord al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
al departament corresponent. 

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

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

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

“Llegida i exposada la proposta per part de la regidora sra. Aina Cabello, 
pregunta el sr. Sabater si totes les 10 places estan ocupades, al qual la sra. 
Cabello respon que només 7, que mai s’ha arribat a les 10”.

Sense que es produeixin més intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

10.- PROPOSTA D’ ACORD PER DESIGNAR LES FESTES LOCALS 
PER L’ANY 2023 (EXPDT. X2022000450)

Títol:

Proposta d’ acord per designar les festes locals per a l’any 2023.

Text:

Antecedents de fet:

1.- Escrit del Departament d’ Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, E2022001798, de 10 de maig de 2022, pel que informa 
que en data 30 de març de 2022, va ratificar la  proposta dels dies 
festius laborals per a l’ any 2023 a Catalunya i l’Ordre corresponent 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8656, 
de 28 d’abril de 2022.

Fonaments de dret:

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

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

Resolució:

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

Primer.- APROVAR els dies de festa local dels municipis de Peralada 
i Vilanova de la Muga per a l’any  2023, que s’escauran en les 
dates següents:

Peralada: 13 d’octubre i 7 de desembre.

Vilanova de la Muga: 11 de desembre i 13 de desembre.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Girona, 
al Departament d’ Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

11.- RATIFICAR ESMENA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ 
(EXPDT. X2022000212)

Títol:

Ratificar esmena de la proposta d’acord de l’ ajuntament de Peralada 
relativa a l’adhesió de la tercera pròrroga de l’acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i multifunció amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya.

Text:

Antecedents:

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, 
en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va acordar 
adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) a les empreses següents: 
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GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE: 

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19

KONICA MINOLTA: Lot: 14

UTE RICOH: Lot: 15 

BASSO: Lots: 16, 18 i 20

2.- En data 20 març de 2019 es va procedir a la formalització dels 
pertinents contractes administratius de l’Acord marc, amb les 
empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, 
KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.

3.- En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local, va aprovar definitivament la 
cessió a favor de l’ACM de l’Acord mar de subministrament d’equips 
d’impressió i multifunció. 

4.- En data 20 de febrer de 2020, prèvia tramitació del corresponent 
procediment, es formalitzen els contractes de la primera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció, 
per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 
2020 fins el 20 de març de 2021.

5.- En data 21 de desembre de 2020, la Comissió de Presidència 
aprova definitivament la segona pròrroga dels lots 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 17,  18, 19 i 20, (amb excepció dels lots 1, 7 , 13, 14 i 15), 
per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 
2021 fins el 20 de març de 2022. La formalització es dur a terme el 
15 de febrer de 2021. 

6.- En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova 
definitivament la tercera pròrroga dels lots 2,3,4,6,8 9,10,11,12,16,18,i 
20, (amb excepció dels lots 5, 17 i 19), per un període addicional de 
12 mesos més, des del 20 de març de 2022 fins al 20 de març de 
2023. La formalització es dur a terme el 31 de gener de 2022. 

7.- Vist que l’Ajuntament de Peralada està adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

8.- Vista la necessitat de l’Ajuntament de Peralada a contractar el 
subministrament d’equips d’impressió i multifunció, en modalitat 
de arrendament. 

9.- Vista la proposta d’acord aprovada, per unanimitat; pel ple de la 
corporació el dia  7 d’abril de 2022.

10.- Vistes les recomanacions efectuades per l’àrea d’assessorament 
del servei de central de compres de l’ Associació Catalana de 
Municipis (ACM). 

Fonaments de dret:

 - Arts. 21 i 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local (LBRL).

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

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 

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

Resolució:

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

Primer.- ESMENAR els errors següents: 

Allà on diu: 

(...)

Segon.- APROVAR la contractació a l’empresa adjudicatària 
GIROCOPI, SL dels  bens següents: 

- HP Laserjet Color,  Managed E78330dn (PN:8GR94A,8GR97A); 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 € 

- HP Laserjet Color,  Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A); 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 € 

- HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 € 

- HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €. Opció addicional inclosa: Targeta Fax analògic 
HP per E78330 

- HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora 
Làser B/N A4 55 ppm PPU Monocrom: 0,0060 €.  

- HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora 
Làser B/N A4 55 ppm PPU Monocrom: 0,0060 €.  

- Software ACM. Carpeta auditada per a optimització i reducció 
de mida de documents PDF per el seu emmagatzematge o 
enviament a email. Sense instal·lació i configuració.

- PACK 10 Hores Servei Tècnic ACM fora de contracte. Per a 
cobrir serveis NO inclosos en el manteniment dels equips de 
impressió. - Re-configuració equips i noves configuracions. 
- Instal·lació a més d’un usuari per equip. - Instal·lació de 
més duna carpeta compartida o crear carpetes d’usuaris. - 
Instal·lació a nous usuaris futurs. - Creació de llibreta de adreces 
d’escaneig. - Formacions addicionals. - Actualització de drivers. 
- Actualitzacions de software a Pc’s i Servidors i incidències 
relacionades. - Personalització del panell de control dels equips

(...)

Ha de dir: 

(...)
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Segon.- APROVAR la contractació amb modalitat de renting a 
l’empresa adjudicatària GIROCOPI, SL dels  bens següents: 

Lot 
núm. Descripció de l’article Quant. Preu Import

LOT 9

HP Laserjet Color,  Managed E78330dn (PN:8GR94A,8GR97A); 
Impressora Làser Color A3 30 ppm 
PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €

1 25 € 25 €

LOT 9
HP Laserjet Color,  Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A);
Impressora Làser Color A3 30 ppm PPU Monocrom: 0,003 € PPU Color: 0,04 € 1 25 € 25 €

LOT 9

HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm 
PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €

1 25 € 25 €

LOT 9

HP Laserjet Color Managed E77830dn (PN:8GR94A,8GR97A) 
Impressora Làser Color A3 30 ppm 
PPU Monocrom: 0,003 € 
PPU Color: 0,04 €.

1 25 € 25 €

Opció addicional inclosa: 
Targeta de Fax analògic  HP per E78330 1 10 € 10 €

LOT 4 HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora Làser B/N A4 55 ppm 
PPU Monocrom: 0,0060 €.  1 12 € 12 €

LOT 4 HP Laserjet Managed E62555dn (PN:J8J66A) Impressora Làser B/N A4 55 ppm 
PPU Monocrom: 0,0060 €. 1 12 € 12 €

Software de carpeta auditada per a optimització i reducció de mida de documents PDF per el seu 
emmagatzematge o enviament a email. Sense instal·lació i configuració. 1 21 € 21 €

PACK 10 Hores Servei Tècnic de l’empresa GIROCOPI, SL, fora de contracte. Per a cobrir serveis NO in-
closos en el manteniment dels equips de impressió. - Re-configuració equips i noves configuracions. 
- Instal·lació a més d’un usuari per equip. - Instal·lació de més duna carpeta compartida o crear 
carpetes d’usuaris. - Instal·lació a nous usuaris futurs. - Creació de llibreta de adreces d’escaneig. - 
Formacions addicionals. - Actualització de drivers. - Actualitzacions de software a Pc’s i Servidors i 
incidències relacionades. - Personalització del panell de control dels equips.

1 12,50 € 12,50 €

BASE IMPOSABLE 167,50 €

QUOTA I.V.A. 21 % 35,18 €

TOTAL PRESSUPOST 202,68 €

(...)

Allà on diu: 

(...)

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import 
de 2.432,16 € que s’imputarà, dins del pressupost municipal de  l’any 
2022, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 1 920 22000 
TELÈFON, FAX I COMUNICACIONS SERVEIS GENERALS, 1 130 
22000 TELÈFON SERVEI VIGILÀNCIA, 1 320 22000 TELÈFON 
LLAR D’INFANTS, 2 333 22000 TELÈFON I COMUNICACIONS 
ST DOMÈNEC i 1 150 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 
PERALADA.

(...)

Ha de dir :

(...)

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal de  l’any 2022, a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries 1 920 22000 TELÈFON, FAX I 
COMUNICACIONS SERVEIS GENERALS, 1 130 22000 TELÈFON 
SERVEI VIGILÀNCIA, 1 320 22000 TELÈFON LLAR D’INFANTS, 
2 333 22000 TELÈFON I COMUNICACIONS ST DOMÈNEC i 1 
150 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PERALADA, amb la 
modalitat renting per un import total anual de 2.432,16 € (IVA no 
inclòs),quedant  la quantitat a pagar de 202,68 €/ mensuals (IVA 
no inclòs) tal com es detalla en acord segon del present Decret. 

(...)
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Tercer.- La data prevista per l’entrega dels equips multifunció serà 
aproximadament el 30 de juny 2022.

Quart.- RATIFICAR aquest Decret a la propera sessió de Ple que 
es celebri.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada.

Sisè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de 
conformitat amb el que estableix l’article 172.2 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’acord amb el que disposa l’article 123 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, podreu interposar 
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la recepció d’aquesta notificació o bé directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol 
altre, si ho considereu convenient. 

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer).

12.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

13.- PRECS I PREGUNTES

-“Fa avinent el sr. Sabater que la sortida de l’aparcament de les escoles 
és perillosa, ja que els rosers de la vorera estan molt alts i no veus a venir 
els cotxes. Prega si es pot fer alguna actuació. També les canyes de la via 
del tren, al qual el sr. Alcalde respon que ja estan avisats.

- El sr. Joan Carles Planas fa avinent que a l’últim ple se’ls va emplaçar 
a tenir una reunió pel tema de la parcel.la de la Resclosa, al qual el sr. 
Alcalde exposa que es va demanar una taxació i que ja hi ha l’informe 
fet. En aquest sentit el sr. Planas fa avinent que es podria fer un punt 
d’informació i que com a patrimoni cultural es podria preservar i reconstruir 
mínimament l’edifici. Comparteix el sr. Alcalde l’exposat pel sr. Planas, tot 
i que manifesta que és un tema de recursos. Comenta el sr. Planas que es 
podria fer un canvi al qual el sr. Alcalde emplaça als assistents a marcar 
una data per una reunió.

- Fa avinent el sr. Sabater que la línia de telèfon que ve de Vila-sacra està 
en molt mal estat i demana si s’hi pot actuar. Respon el sr. Alcalde que 
el vigilant, regularment, obra incidència.

- Pregunta el sr. Planas sobre si s’ha fet algun estudi referent a l’extracció 
d’àrids de la Muga, al qual el sr. Alcalde respon negativament.

- Pregunta el sr. Planas si l’abocador s’ha tornat a clausurar, al qual el sr. 
Alcalde respon afirmativament, per ordre judicial.

- Pregunta el sr. Sabater si s’ha retornat el 20% de la subvenció a la 
gent que fa compostatge, al qual el sr. Alcalde respon que ho preguntarà 
al departament de recaptació. Fa avinent el sr. Sabater que el 2021 
està pendent. 

- Pregunta el sr. Sabater per l’ampliació del pati de l’institut, al qual el sr. 
Pratcorona respon que estem pendents de firmar el conveni corresponent i 
que fins que no ho tinguem signat no podrem fer l’ampliació corresponent. 
En aquest sentit, fa avinent la sra. Cortada que la manca d’espai al pati 
és un mal menor, que es poden fer torns. Continua manifestant el sr. 
Pratcorona que la intenció és ampliar.

- Pregunta el sr. Planas respecte l’atermanament amb Pau, si hi ha hagut 
alguna reunió més, al qual el sr. Alcalde respon que no ens han dit res 
més però que ens mantenim amb la línia prevista i si diuen el contrari 
no firmarem.

- Pregunta el sr. Sabater en relació als registres d’entrada núms. 1724 i 
2230 del Síndic de Greuges.  Respon el sr. Alcalde que un fa referència 
a una reclamació d’unes obres de Sorea i l’altre a les escombraries del 
Mamma Roser. 

- Pregunta el sr. Sabater pel registre d’entrada número 696 de la Diputació 
de Girona, en relació a l’aprovació inicial del pla local de carreteres locals, 
al qual el sr. Alcalde respon que s’han fet unes al·legacions conjuntes amb 
l’Alcalde de Cabanes. 

- Pregunta el sr. Sabater pel registre d’entrada número 2011 relatiu a la 
inspecció d’un mur de contenció, al qual el sr. Alcalde manifesta que es 
tracta de quan es va refer el mur dels horts de la zona infantil i ara han 
fet acta d’inspecció.

- Pregunta el sr. Sabater pels registres d’entrada números 2356 i 2304, 
relatives a unes factures del festival dins l’Hora Nova, al qual el sr .Alcalde 
respon que l’Ajuntament fa publicitat dels atractius turístics del municipi 
dins el suplement d’estiu.

- Finalment pregunta el sr. Sabater per la bastida davant de Can Sala, al 
qual el sr. Alcalde respon que demà o demà passat estarà treta”. 

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

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

Núm

PLE2022000004  

Caràcter: Extraordinària
Data: 11 D’AGOST DE 2022
Hora d’inici: 20:09 h
Hora de fi: 20:15 h
Lloc: Sala de Plens 

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, Secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Marc Sabater Armengou, 
Regidor/A
Juan Carlos Planas Suñer, 
Regidor/A

1.- Proposta d’acord de ple d’aprovació del compte 
general de l’exercici 2021  (Expdt. X2022000346)

2.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de la 
Llar d’Infants de Peralada (Expdt. X2022000629)

3.- Proposta d’acord per a l’aprovació de la 6a 
modificació de crèdits en el pressupost de l’exercici 
2022 (Expdt. X2022000608)

4.- Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior i l’Ajuntament de Peralada per a la 
seva adhesió a la Xarxa de Telecomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per 
a la coordinació en matèria de Protecció Civil

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
11 D’AGOST DE 2022

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè 
es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos 
en l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’ ACORD DE PLE D’ APROVACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE L’EXERCICI 2021 (EXPDT.X2022000346)

Vist el Compte General format de l’exercici 2021, juntament amb tota 
la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.

Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el dictamen 
de la Comissió Especial de Comptes emès en data 15 de juny de 2022.

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se 
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini 
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de Secretaria-intervenció de data 14 de juliol de 2022. 

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

Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2021, integrat pel 
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis 
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

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

Peralada, document datat i signat electrònicament,



CASA DE LA VILA 93

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Vots a favor:

Pere Torrent Martin, Alcalde

Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde

Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A

Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A

Aina Cabello Palahí, Regidor/A

Josep Tor Prunell, Regidor/A

David Bigas Vargas, Regidor/A

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

2.- PROPOSTA D’ ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE 
LA LLAR D’INFANTS DE PERALADA (EXPDT. X2022000629)

Antecedents de fet:

1. Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de 
desembre, de mesures.

fiscals, financeres, administratives i del sector públic estableix que 
correspon al Departament d’Educació el finançament de la part del 
cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça 
escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, 
I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d’infants municipals.

2. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar 
d’infants, que regulen les quotes tributàries.

3. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, 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 d ela 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 municipal de la 
llar d’infants.

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
pel Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels 
quals els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari.

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal 
en el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà 
en vigor fins que s’hagi portat a terme la publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple

Resolució:

Com a Regidora d’Ensenyament, Turisme i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de la Llar d’Infants 
municipal, quedant la seva redacció de la següent forma: 

ARTICLE 5. QUOTES TRIBUTÀRIES

Matrícules:

IO - I1 anual 137,00€

I2 0,00€

I0 - I1 incorporació 2on trimestre 97,00€

I0 - I1 incorporació 3er trimestre 57,00€

Material per curs: 50,00€ (material escolar, fotocòpies...)

Quotes mensuals:

I0 185,00€

I1 170,00€

I2 0,00€

Casalet juliol I2 170,00€
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Serveis complementaris:

Acollida matinal fix (mensual) 30,00€

Acollida matinal esporàdica (dia) 3,00€

Menjador fix nadons (triturat) (mensual) 125,00€

Menjador fix menú normal (mensual) 137,00€

Menjador esporàdic (dia) 8,75€

Berenar fix (mensual) 30,00€

Berenar esporàdic (dia) 2,25€

Segon.- SOTMETRE l’expedient a l’exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
cap reclamació, l’acord s’entendrà aprovat definitivament, sense 
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la 
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

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

Peralada, document datat i signat electrònicament,

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Vots a favor:

Pere Torrent Martin, Alcalde

Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde

Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A

Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A

Aina Cabello Palahí, Regidor/A

Josep Tor Prunell, Regidor/A

David Bigas Vargas, Regidor/A

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

3.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA 6A. 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2022 (EXPDT. X2022000608)

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

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

El detall del Suplement de crèdit és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent 
recurs: Romanent líquid de tresoreria General. Detall del 
corresponent finançament:

Atès l’informe de control intern no planificable emès amb data 29 
de juliol de 2022.

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 2022.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 6/2022 de 
Suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
General amb el següent detall:
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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.

Peralada, document datat i signat electrònicament,

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Vots a favor:

Pere Torrent Martin, Alcalde

Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde

Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A

Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A

Aina Cabello Palahí, Regidor/A

Josep Tor Prunell, Regidor/A

David Bigas Vargas, Regidor/A

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER A LA 
SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A 
LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

Antecedents de fet:

1. En data 22/01/2021 la Directora General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat informa que properament 
trametrà un esborrany per al nou conveni de la xarxa RESCAT. 

2. En data 23/04/2021 la Directora General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat fa arribar l’esborrany del nou 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament 

de Peralada per a la seva adhesió a la Xarxa de telecomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en 
matèria de protecció civil.

3. En data 28 de juliol de 2008 el Ple de la Corporació va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Peralada per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa 
RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya 
per coordinació amb protecció civil, que consta a l’expedient (exp. 
200/2008). Al seu pacte setè preveu una vigència il·limitada del 
conveni, si bé la clàusula esdevé ineficaç per la limitació temporal 
prevista a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

4. Informe del Secretari – Interventor.

Fonaments de dret:

- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (EAC). 

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

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local (TRRL).

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPAC).

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional (RD 128/2018). 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LT). 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya (LPCC).

- Decret 246/1992, de 26 d’octubre, sobre la creació del Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya.

Resolució:

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

Primer.- ACORDAR prestar el servei de xarxa RESCAT de forma directa 
conforme als termes definits al conveni, que consta a l’expedient.



Segon.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior i l’Ajuntament de Peralada per a la seva adhesió a la Xarxa de 
telecomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) per 
a la coordinació en matèria de protecció civil, que consta a l’expedient, 
i que preveu una vigència de 4 anys. Les aplicacions pressupostàries 
que recullen la despesa municipal relacionada amb el conveni són 
les següents:

a. Deure de connexió de l’aparell a la xarxa elèctrica: 1.130.22100 
(Sub. energia elèctrica serveis de vigilància).

b. Danys per ús inadequat, vandalisme i meteorològics: 
1.920.22400 (Primes d’assegurances).

Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat, per tal 
de procedir a la signatura i la publicació del conveni.

Quart.- PUBLICAR íntegrament el conveni per a la seva eficàcia, si 
no ho fes el Departament d’Interior, un cop signat, al BOP de Girona.

Cinquè.- TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni 
signat a la DGAL.

Sisè.- PUBLICAR el conveni al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des 
del Portal de la Transparència. 

Peralada, document datat i signat electrònicament,

Sense que es produeixin intervencions es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Vots a favor:

Pere Torrent Martin, Alcalde

Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde

Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A

Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A

Aina Cabello Palahí, Regidor/A

Josep Tor Prunell, Regidor/A

David Bigas Vargas, Regidor/A

Vots en contra: 

Cap

Abstencions:

Cap

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.

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

Núm

PLE2022000005  

Caràcter: Extraordinària
Data: 15 DE SETEMBRE DE 2022
Hora d’inici: 20:05 h
Hora de fi: 20:45 h
Lloc: Sala de Plens 

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, Secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Marc Sabater Armengou, 
Regidor/A
Juan Carlos Planas Suñer, 
Regidor/A

1.- Aprovació inicial de la 9MPOUM del sector de 
l’ITSE i les Montserrades (Expdt. X2021000685)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
15 DE SETEMBRE DE 2022

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal 
perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 9MPOUM DEL SECTOR DE L’ITSE I 
LES MONTSERRADES (EXPDT. X2021000685)

Antecedents:

1. Planejament vigent: El Text Refós del POUM aprovat definitivament 
27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC Núm. 6791 de 19.1.2015, 
és el marc de referència objecte de la modificació puntual.

En data 27 de setembre de 2021 i registre d’entrada número 
E2021003651, es rep sol·licitud de l’empresa  TOURISM BUSINESS 
BUILDERS, S.L., amb una proposta de modificació del POUM de 
Peralada i aquesta iniciativa privada és assumida com a pròpia per 
aquest Ajuntament.

2. Emplaçament: La Modificació puntual núm. 9 s’emplaça al sector 
de llevant del municipi en una àrea que engloba els sols urbanitzables 
Rec de la Montserrada I i II i el sector de sòl no urbanitzable (RA-
B) que es situa entre els sols urbanitzables, abans citats, el sector 
d’equipament municipal  de la urbanització del Golf i la carretera 
comarcal C-252.

Les parcel·les de sòl no urbanitzable afectades per la modificació 
son les 2, 3, 4, 9 i 10 del polígon 8.

3. Superfície: La superfície total del sector es la següent:

4. Àmbit territorial: l’àmbit objecte de la modificació:
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5. Objectius: Els objectius de la modificació son els següents:

  

 

6. Alternatives: La modificació analitza diverses alternatives per 
la situació del ITSE dins el context de la mateixa àrea que es 
conclouen en:

Alternativa 0: No es modifica el planejament vigent

Alternativa I.1:

 

Alternativa I.2:

  

L’opció que la modificació proposa es aquesta segona alternativa i 
dins aquesta es proposen tres possibles implantacions en el territori 
del sector de l’ITSE; cadascuna d’elles es detalla a continuació:

 

 

 

 

 

 

Alternativa II.3:

 Implantació dispersa és la que mes avantatges té.

7. Àmbit territorial: La relació de parcel·les que conformen la 
modificació és, segons el document presentat, la que es detalla 
a continuació:

- Sòl Urbanitzable Montserrada 1, Montserrada 2 i parcel·les 2, 
3, 4, 9 i 10 del polígon 8.

8. En data 20 d’octubre de 2021 s’emet informe tècnic on es conclou 
el tràmit a seguir en relació a l’avanç de modificació del POUM. Es 
conclou que cal traslladar l’expedient a la Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental de Girona (OTAA).

9. En data  12 de novembre de 2021 es traslladà l’expedient d’avanç 
de modificació juntament amb el Document Inicial Estratègic a 
la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) als 
efectes de que s’emetés el DOCUMENT D’ABAST DE L’ESTUDI 
AMBIENTAL ESTRATEGIC. Aquesta Oficina va emetre informe en 
data 9 de desembre de 2021 i conclou quin es el procediment a 
seguir per a la tramitació de l’avaluació ambiental, que es resumeix 
en el següents passos:
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D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, caldrà que 
l’EAE –juntament amb el pla- se sotmeti a informació pública. Les 
actuacions de consulta inclouran, al menys, les següents:

- Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona.

- Departament competent en agricultura. Serveis Territorials 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC).

- Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona.

- Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials 
del DACC.

- Entitat gestora del sistema d’abastament municipal, en relació 
amb la nova demanda d’aigua.

- Entitat gestora del sistema de sanejament municipal en relació 
amb el tractament de les futures aigües residuals.

- Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la 
Natura (IAEDEN).

Anunci de la informació pública en el diari oficial corresponent, 
advertint que la consulta es dirigeix tant al públic en general com 
a les persones físiques o jurídiques que es considerin interessades 
d’acord amb l’article 4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, 
atorgant un mínim de 45 dies hàbils per examinar el Pla i l’EAE i 
realitzar les al·legacions i suggeriments oportuns.

Els textos íntegres hauran de fer-se públics a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Peralada facilitant el seu accés mitjançant la seva 
inclusió com a notícia destacada al portal i de forma que sigui 
fàcilment descarregable pels potencials interessats.

Aquest període s’ha d’aprofitar per efectuar consultes 
individualitzades a les administracions públiques afectades i públic 
interessat següents, sens perjudici d’aquelles altres consultes 
preceptives contemplades en la pròpia tramitació del Pla, utilitzant 
a l’efecte mitjans convencionals, telemàtics o qualsevol altre vàlid 
d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu. En tot cas, 
el termini de resposta serà com a mínim de 45 dies hàbils.

Indica el mateix informe de la OTAA que l’Estudi Ambiental 
Estratègic haurà d’incloure un annex o una taula en el qual s’indiquin 
els apartats concrets on s’han incorporat les determinacions del 
document d’abast.

10. En data 13 de juliol de 2022, es va anunciar la consulta pública 
sobre la 9ª modificació del POUM de Peralada del sector de l’ITSE 
(Institut Tècnic Superior de l’Empordà) i les Montserrades. El termini 
de la consulta era de 15 dies hàbils dins del qual no s’ha produït cap 
suggeriment o alternativa.

11. Informe dels serveis tècnics municipals de data 12 de setembre 
de 2022, FAVORABLE, part del qual es transcriu a continuació:

“II. DOCUMENTACIÓ.

Es presenta la següent documentació:

Modificació POUM: Jordi Marcè Puigvert, arquitecte.

DAE: Athensis Lavola, Document Ambiental Estratègic.

Estudi de mobilitat generada: Athensis Lavola.

Informe econòmic i financer i informe de sostenibilitat: Jordi 
Duatis, arquitecte.

III. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT

Els objectius, que planteja la modificació, d’unificar els sectors rec de 
la Montserrada 1 i 2 i la creació d’un nou sector per a la implantació 
d’un Clúster d’empreses anomenat ITSE (Institut tècnic Superior de 
l’Empordà), pretén la dinamització del territori i la creació de sinergies 
enfocades a una major activitat residencial i tecnològica. Amb tot es 
pretén la creació de nous llocs de treball de qualitat i la possibilitat 
d’instal·lar-se empreses tecnològiques d’investigació i recerca.

Es considera adient l’alternativa I.2 on el nou sector tecnològic es 
situaria junt a la parcel·la d’equipaments municipals. L’alternativa 
d’implantació dispersa que es planteja es considera la mes apta atès 
que integra millor les futures edificacions dins l’entorn paisatgístic.

També es valora positivament l’alternativa a la previsió d’una variant 
de connexió entra la GIP-6042 i la C-252; en el seu lloc es preveu 
un vial de caràcter mes domèstic que enllaçarà mes fàcilment els 
nous sectors amb  el municipi.

 IV. CONCLUSIONS

1. El document ambiental estratègic  incorpora els aspectes que 
el document d’abast emès per la OTAA especifica. Igualment 
s’incorporen els requeriments derivats de l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en relació a l’Avanç de la Modificació Puntual.

2. D’acord amb el article 21 i 22 de la llei 21/2013, caldrà que el 
Document Ambiental Estratègic, juntament amb la Modificació del 
POUM es sotmetin a informació pública.

Les actuacions de consulta inclouran, almenys  les següents:

- Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona.

- Departament competent en agricultura. Serveis Territorials 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC).

- Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona.

- Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials 
del DACC.

- Entitat gestora del sistema d’abastament municipal, en relació 
amb la nova demanda d’aigua.

- Entitat gestora del sistema de sanejament municipal en relació 
amb el tractament de les futures aigües residuals.

- Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la 
Natura (IAEDEN).
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S’estima també adient sol·licitar informe al Servei de Carreteres de 
la Generalitat atès que la proposta de modificació es troba dins la 
zona d’influència de la carretera comarcal C-252.

3. Anunci de la informació publica en el diari oficial corresponent, 
advertint que la consulta es dirigeix tant al públic general com a les 
persones físiques o jurídiques que es considerin interessades d’acord 
amb l’article 4 de la llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, atorgant un 
mínim de 45 dies hàbils per examinar el Pla i el DAE i realitzar les 
al·legacions i suggeriments oportuns. 

Els textos integres hauran de fer-se públics a la pagina web de 
l’ajuntament de Peralada, facilitant el seu accés mitjançant la 
seva inclusió com a notícia destacada al portal de forma que sigui 
fàcilment descarregables pels potencials interessats.

4. Igualment cal procedir a l’aprovació inicial de la Modificació del 
POUM i sotmetre-la a la informació pública d’acord amb els extrems 
indicats en el punt anterior i dins el mateix tràmit d’informació 
publica indicat.

5. Suspensió de llicències: En atenció al que disposa l’article 73 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, on 
s’indiquen els supòsits de suspensió de llicències a conseqüència 
de la redacció i tramitació d’instruments de planejament urbanístic, 
indicar que SI s’estima procedent, sota el punt de vista tècnic, que 
s’acordi una suspensió de llicències. La durada màxima d’aquesta 
suspensió es de 2 anys , un any als efectes de la redacció (ja vençut) 
i un segon a efectes de tramitació..  

Àmbits: Assenyalades en colors els sectors objecte de suspensió 
de llicències.  

12.- Informe de secretaria de data 12 de setembre de 2022 
FAVORABLE.

Fonaments de dret

- Text refós del POUM de Peralada (DOGC 19/01/2015).

- Decret legislatiu 1/2010, d’aprovació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC 05/08/2010).

- Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 (DOGC 29/02/2012).

- Decret 305/2006, d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 24/07/2006).

Resolc

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

Primer.- Assumir com a pròpia la proposta presentada per l’empresa 
TOURISM BUSINESS BUILDERS, S.L en data 27 de setembre de 2021 
i registre d’entrada número E2021003651. 

Segon.- Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 9 del 
POUM de Peralada en l’àmbit del sector de l’ITSE (Institut tècnic 
superior de l’Empordà) i les Montserrades.

Tercer.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies, 
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 10 del POUM de Peralada, advertint que la consulta es dirigeix 
tant al públic general com a les persones físiques o jurídiques que 
es considerin interessades d’acord amb l’article 4 de la llei estatal 
39/2015, d’1 d’octubre mitjançant la publicació d’un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a dos diaris, a la pàgina 
web municipal, al tauler d’anuncis municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Durant aquest període l’expedient quedarà 
a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin 
les al·legacions que s’estimin pertinents.

Quart.- Sol·licitar informe dins l’àmbit de les seves competències 
als organismes següents:

- Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona.

- Departament competent en agricultura. Serveis Territorials 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC).

- Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona.

- Servei de Carreteres de la Generalitat.

- Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials 
del DACC.

- Entitat gestora del sistema d’abastament municipal, en relació 
amb la nova demanda d’aigua.

- Entitat gestora del sistema de sanejament municipal en relació 
amb el tractament de les futures aigües residuals.

- Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la 
Natura (IAEDEN).

Cinquè.- Suspensió de llicències

En atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, on s’indiquen els supòsits 
de suspensió de llicències a conseqüència de la redacció i tramitació 
d’instruments de planejament urbanístic, indicar que SI s’estima 
procedent, sota el punt de vista tècnic, que s’acordi una suspensió 
de llicències. La durada màxima d’aquesta suspensió es de 2 anys, 
un any als efectes de la redacció (ja vençut) i un segon a efectes 
de tramitació.
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Àmbits: Assenyalades en colors els sectors objecte de suspensió 
de llicències.  

 

 

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

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, pregunta el sr. 
Sabater si s’hauran d’ampliar els pous degut al potencial increment de la 
població al qual el sr. Alcalde manifesta que hi pot haver sequera sempre 
i més atès que mitja comarca des de  La Jonquera fins Palau-Saverdera 
també agafa aigua de Peralada, on hi ha l’aqüífer principal de la comarca. 
Pregunta el sr. Alcalde si hem de deixar créixer per si no hi ha aigua quan 
La Jonquera i altres pobles no miren prim.  Continua manifestant el sr. 
Alcalde que tenim un dipòsit de 1.000 m/cúbics i que en cas de manca 
d’aigua s’hauria de tractar a nivell comarcal. Pel que fa al creixement 
previst aquest tindrà lloc a molts anys vista, per exemple La Coromina 
encara hi queden parcel·les per construir i es va iniciar fa quasi 50 anys.

En aquest sentit, el Sr. Pratcorona fa avinent que de totes maneres l’ACA 
haurà de fer l’informe corresponent. 

Posa de manifest el sr. Alcalde que en principi no hi haurà problema 
d’aigua perquè som l’aqüífer principal. 

Pregunta el sr. Sabater sobre els altres equipaments que caldrà ampliar, com 
per exemple les escoles, fet que suposarà més despesa, més enllumenat, al 
qual el sr. Pratcorona respon que també seran més ingressos.

Exposa el sr. Sabater que ens basem en un model de construir per fer 
més coses, al qual el sr. Alcalde respon que no es construeix per fer més 
coses sinó per créixer el poble, també s’ha de procurar que els habitants 
del municipi no hagin de marxar per manca d’habitatge.

Pregunta el sr. Sabater com evitarem els habitatges d’ús turístic, al qual la 
sra. Cabello respon que ja s’hi pot construir, precisant, però el sr. Sabater 
que si, però que no tants habitatges. 

Pregunta el sr. Planas si el promotor principal és el Grup Perelada, al 
qual el sr. Alcalde respon que sempre estem en la mateixa història, que 
es tracta d’una cosa ordenada i que aquí no hi ha especulació, entre 
d’altres coses perquè els  propietaris fa molts anys que no han canviat i 
són el mateixos. Continua manifestant el sr. Alcalde que un dels principals 
propietaris és l’Ajuntament. 

Fa avinent el sr. Planas que ens posem en un projecte de grans dimensions 
fora del creixement ordenat i racional que hauria de tenir. En aquest sentit, 
respon el sr. Alcalde que està molt ben ordenat.

Fa avinent el sr. Planas que si el Grup Perelada no hagués intervingut, 
no s’hagués tirat endavant. Continua preguntant el sr. Planas si 
l’Ajuntament ha fet el càlcul de quan estigui urbanitzat (manteniment, 
jardins, llum, IBI, etc...).

Respon el sr. Alcalde que es farà tipus devesa per l’enjardinament  i que no 
comportarà gran despesa. Respecte als ingressos i despeses i necessitats 
futures serà de forma gradual i al llarg de molts anys.

Pregunta el sr. Planas si la zona on aniran les naus el propietari actual és 
el Grup Perelada, al qual el sr. Alcalde respon que hi ha altres propietaris. 
Que totes les parcel·les i tipus de sòl es reparteixen de manera proporcional 
a la participació dels diferents propietaris, entre ells l’Ajuntament.

El sr. Pratcorona explica detalladament aquest punt apuntat per l’alcalde, 
clarificant en cada cas com es distribueixen les participacions i ubicacions 
de les parcel·les de cada propietari i posant de manifest que el més 
important de la modificació és la creació d’una zona d’equipaments i un 
polígon on s’hi han d’establir empreses d’alt valor afegit que diversifiquin 
l’economia del municipi”.

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el 
resultat següent:

Vots a favor:

Pere Torrent Martin, Alcalde

Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde

Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A

Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A

Aina Cabello Palahí, Regidor/A

Josep Tor Prunell, Regidor/A

David Bigas Vargas, Regidor/A

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Marc Sabater Armengou, Regidor/A

Juan Carlos Planas Suñer, Regidor/A

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,
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E-BUTLLETÍ

CONSULTA EL BUTLLETÍ DE 
PERALADA DE FORMA DIGITAL I 
DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU

ESCANEJA’M!

www.peralada.org/ajuntament/butlleti-de-peralada/
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ESCOLA RAMON MUNTANER

EDUCACIÓ INFANTIL
P3  / JUGUEM AMB LA FORÇA DEL VENT

Per conscienciar de la importància de les energies renovables 
i ,en concret de l’energia eòlica, a P3 vam organitzar uns jocs 
molt senzills.

El repte era moure els elements només fent vent. Com? Bufant 
amb una palla, fent vent amb uns cartrons …

Els nens i nenes de P3, a la parada explicaven el joc i miraven 
que no es fessin trampes. Ens ho vam passar molt bé!

També vam gaudir molt dels experiments dels altres grups!

La nostra escola fa bastants cursos que forma part 
del projecte d’escoles verdes, un projecte que acos-
ta la natura, la sostenibilitat i les energies renova-
bles als nostres alumnes.

Aquest curs passat, el 21-22, es va plantejar la “set-
mana verda” com un acostament de les energies 
renovables als nostres alumnes. Es va plantejar al 
nostre alumnat, la necessitat que tenim de la na-
tura i fer-los adonar de lo valuosa que és tota en sí, 
l’aigua, el vent, el sol...

Cada cicle va proposar un repte al seu alumnat, fa-
bricar objectes que funcionessin amb energies re-
novables i a més a més, usant material reciclable, la 
veritat, tot un repte.

Es va fer la proposta de fer una fira d’invents al pati 
de l’escola, on cada cicle presentava els seus pro-
jectes a la resta e companys de l’escola, un veritable 
èxit, certament. S’ha de dir, que veure els nens em-
badalits escoltant les explicacions de grans i petits 
i comprovar que els seus experiments funcionaven, 
va ser una experiència molt enriquidora.

Tant de bo l’escola hagi despertat en els nostres 
nens, la il·lusió d’experimentar i estimar la natura 
en tota al seva globalitat!!

SETMANA DE LES
ENERGIES RENOVABLES, 
DEL 14 AL 17 DE JUNY.

BUTLLETÍ TARDOR
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P4  /  GLOBUS COET 

L’experiment que hem realitzat és un globus que surt dis-
parat. A la paradeta, els alumnes de P4 explicaven l’experi-
ment i el duien a terme.

QUÈ VAM NECESSITAR?

 Un cordill llarg

 Un globus 

 Una palla

 Cinta adhesiva

COM ES FA?

1. Passem el cordill per dins de la palla.

2. Fixem un dels extrems del cordill que quedi ben 
tensat.

3. Inflem el globus mantenint pressionat l’emboca-
dura per a evitar que surti l’aire. 

4. Posem el globus per sota la palla i el fixem amb 
cinta adhesiva.

5. Deixem anar l’embocadura del globus. 

6. Observem que surt disparat seguint la trajectòria 
del cordill.

 
P5  /  ENLAIRAMENT DE COETS I AVIONS

Les nenes i els nens de P5 hem experimentat amb la força 
de l’aigua. Gràcies a aquesta, hem fet volar coets i avions!

Per aconseguir-ho, hem utilitzat xeringues i palles.

L’aigua de la xeringa empenyia la palla on hi havia en-
ganxat l’avió i aquest s’enlairava ben amunt. Ho hem 
aconseguit utilitzant només aigua! Hem vist que si fèiem 
sortir l’aigua amb força, aquesta anava molt de pressa i 
l’avió s’enlairava molt. En canvi, quan l’aigua sortia a poc a 
poc, no tenia prou força i l’avió gairebé no es podia aixecar.

Amb aquest experiment hem après que l’aigua té força i 
ens pot donar energia!

45ESCOLA RAMON MUNTANER
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CICLE INICIAL
1r  /  FABRICACIÓ D’UNA VELETA

A primer vam fabricar una veleta per saber la direcció del 
vent. Vam veure la importància del vent. La vam ensenyar 
a la fira de l’escola i va tenir  molt d’èxit.

Vam poder comprovar que es poden fer aparells amb ma-
terial reciclat i vam gaudir creant-lo.

2n  /  FEM RODAR L’AIGUA

A segon vam investigar les energies i ens vam adonar que 
utilitzant les energies renovables contaminàvem menys i 
a més no s’esgoten mai.

Vam fer un molí d’aigua, sabíem que ja es feia servir fa 
molts anys per a moldre el blat i fer la farina, com ens van 
explicar al museu de la farinera. 

CICLE MITJÀ
3r i 4t  /  VEHICLES AUTOPROPULSATS

Durant la setmana verda celebrada a l’escola Ramon 
Muntaner els alumnes van investigar diferents maneres 
d’aprofitar les energies renovables. A cicle mitjà vam pro-
var dues formes diferents d’aprofitar aquestes energies 
més respectuoses amb el medi-ambient: la produïda per la 
tracció humana, fent una excursió en bicicleta i l’energia 
del vent,  construint vehicles autopropulsats.

Primer vam investigar el que passa quan inflem un globus 
i el deixem anar. Després vam provar d’aprofitar el movi-
ment que produeix l’aire comprimit del globus en vehicles 
construïts a partir de materials reciclats.

Els resultats van ser molt interessants barques i cotxes 
que es mouen per l’acció-reacció de l’aire.

Per acabar vam exposar en una fira les nostre experiències 
i vam poder gaudir dels experiments d’altres cursos.

BUTLLETÍ TARDOR

ESCOLA RAMON MUNTANER
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CICLE SUPERIOR
5é  /  MOLÍ HIDRÀULIC

La setmana de l’energia va suposar un repte per a 
l’alumnat del cicle superior. Construir un projecte 
en equip, preparar els materials i aconseguir que el 
seu invent funcionés va generar reptes, il·lusions, 
converses i reflexions molt interessant, per aconse-
guir que es fes realitat el seu invent. 

Els alumnes de 5è van construir un molí que fun-
cionava amb la força de l’aigua. 

Per construir-lo van utilitzar: taps,  ampolles de 
plàstic, palets de fusta i silicona.

Amb aquesta activitat van experimentar que po-
dem aprofitar la força de l’aigua per crear energia i 
fer funcionar diferents mecanismes que ens ajuden 
a la vida diària.

 
6é  /  RODA HIDRÀULICA, FORN SOLAR I CIRCUIT ELÈCTRIC

Els alumnes de 6è també es varen engrescar pensant com podrien

utilitzar les energies renovables per a ús diari.

Van pensar que podrien usar el sol com a font d’energia i va ser  a 

partir d’aquesta idea, que varen construir un forn solar.

Van aconseguir coure un ou amb un forn solar, utilitzant caixes de car-
tró, paper d’alumini i una funda transparent que permetés entrar la 
llum i escalfor solar però que alhora mantingués l’escalfor dintre, per 
tant caldria segellar-ho molt bé. Varen aconseguir que funcionés i es 
cogués l’ou, ara, també es varen adonar que la cocció era lenta, per-
què la natura té el seu propi ritme. Un altre experiment va consistir 
en encendre una bombeta petita amb un circuit elèctric de  patates  i 
monedes de  coure. 

I per últim  es va construir un prototip de vehicle utilitzant la força 
de l’energia hidràulica. S’ha de reconèixer que aquest projecte va ser 
un repte molt interessant i molt motivador. El material utilitzat va ser: 
CDs reciclats, taps d’ampolla,  pals de fusta i silicona, ampolla de plàs-
tic (per fer de dipòsit) i palets de fusta. 

Tot semblava molt fàcil, però aconseguir que caigués l’aigua precisa 
amb prou pressió per fer girar les aspes del molinet, va comportar 
muntar i desmuntar el seu projecte vàries vegades, però al final varen 
aconseguir que el seu prototip funcionés.

Va ser molt motivador per a tots els alumnes descobrir com la natura 
ens dona energia i el més important, saber-ne fer un bon ús i també 
descobrir com els companys d’altres cursos també havien descobert 
altres usos energètics molt interessants. 

Tots varen aprendre de tots.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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ESPAI JOVE
El 19 de setembre l’Espai Jove va obrir de nou les seves 
portes, després de l’aturada de l’estiu. 

El seu horari és de dilluns a divendres de 16:30h a 18:45h 
i té com a objectiu ser un punt de trobada, de compartir, 
de fomentar la participació i de promoure la dinamització 
dels i les joves del municipi. 

L’Èric, el dinamitzador juvenil que trobareu a l’Espai Jove, 
juntament amb la tècnica i la regidora de joventut treba-
llen per a la dinamització de la població jove de Peralada 
i per a l’organització de diferents tallers i activitats pen-
sades amb els i les joves i per als i les joves per realitzar 
durant aquest nou any escolar.

JOVENTUT 

NOVETAT: ELS DIJOUS SÓN DE L’ESO!
AQUEST ANY ELS DIJOUS ESTÀ DESTINAT
EXCLUSIVAMENT A JOVES A PARTIR DE 1er ESO
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PREVENCIÓ DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
L’Ajuntament de Peralada, a través de la subvenció del 
Pacto de Estado, ja fa temps que aposta per la prevenció 
de les violències masclistes realitzant diferents accions, 
tallers i intervencions. Durant aquest any, s’han realitzat 
diferents activitats per tal de treballar i incidir en la im-
portància del tracte igualitari i el respecte. 

Les activitats han anat dirigides a diferents col·lectius:

- Juguem en família: taller per tal de treballar el joc no se-
xualitat a través del vincle entre els pares i mares i els seus 
fills i filles; destinats a aquells infants i les seves famílies 
d’entre 3 i 6 anys.

- Taller “Igualtat de gènere en la quotidianitat”: dirigit als 
i les alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Munta-
ner per tal de treballar els rols de gènere i estereotips, sen-
sibilitzar sobre les desigualtats i discriminacions sexistes i 
identificar conductes sexistes i de violència masclista.

- Actuem! Teatre per la igualtat: dirigida als i les alumnes 
de 2ESO de l’institut de Peralada a través d’un teatre par-
ticipatiu per tal de treballar els rols de gènere, masculini-
tats i feminitats, masclismes i violència en la vida quoti-
diana, eines personals enfront de les relacions abusives, 
entre d’altres. 

- Punt Lila: punt d’informació, sensibilització, suport i 
atenció de possibles situacions de violència de gènere en 
l’oci nocturn. Aquest va ser-hi present durant tota la festa 
de la Pamtomatada, el passat mes d’agost. 

BENESTAR SOCIAL
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Aquest setembre hem iniciat un nou curs a l’Institut Pera-
lada. El nostre tercer curs. Un curs important i diferent per 
a nosaltres. És el primer curs que l’iniciem sense protocols 
COVID, sense mascareta, sense grups bombolla.

L’inici de curs no ha sigut fàcil. L’endarreriment de l’adequa-
ció dels nous espais, encara incomplets, i de l’arribada del 
nou mobiliari, necessari per atendre l’increment d’alumnat, 
va suposar un sobreesforç per al professorat i l’alumnat. La 
creativitat i implicació de tothom -docents, alumnes i Ajun-
tament- va permetre que poguéssim iniciar les classes amb 
certa normalitat. Ara esperem la instal·lació del tercer mò-
dul durant el primer trimestre de curs, imprescindible per 
poder treballar amb la comoditat necessària.

Aquest curs es va consolidant l’estructura del centre. Comp-
tem amb tots els càrrecs de l’equip directiu, i amb personal 
de consergeria i administració, que fan una feina fonamental 
per al bon funcionament de l’institut.

Anem construint el projecte educatiu del centre, consoli-
dant els projectes i activitats realitzats els dos primer cursos 
i iniciant de nous. Aquest curs  fem un pas més en la inter-
nacionalització del centre. Actualment tenim aprovats dos 
projectes Erasmus+. Un de mobilitat de professorat, que ens 
permet avançar en la construcció de la Comunitat Professio-
nal d’Aprenentatge, dins del projecte “Un centre que aprèn”. I 
Un altre de mobilitat d’alumnat en col·laboració amb el cen-
tre Powiatowy Zespot Szkol de Polònia i amb el Festival del 
Castell de Peralada. 

En la idea d’internacionalització del centre, ens fa molta 
il·lusió acollir per primera vegada un grup d’alumnes i do-
cents estrangers, en el marc del projecte “Culture without 
borders”. Durant el mes d’octubre hem dut a terme activitats 
de col·laboració per conèixer millor la cultura i costums dels 
dos països. Aquests projectes d’intercanvi ens ajuden a obrir 
la ment dels alumnes i a formar millors persones per cons-
truir una societat més justa i democràtica.

Ens fa molta il·lusió l’Escola de famílies que iniciem aquest 
curs, gràcies a la col·laboració de l’AFA del centre. Ho fem 
de la mà d’Educatool, Premi a la millor iniciativa d’impacte 
social 2021 a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest pro-
jecte ens ajuda a avançar en una educació positiva, respec-
tuosa i fonamentada en evidències científiques. 

Treballem amb la idea de convertir les aules en espais de 
vida. Amb tot el suposa de treball en equip, de creixement 
personal, d’aprenentatge actiu, de fomentar el pensament, 
de resolució de conflictes.

Rafa González
Director Institut Peralada

INSTITUT PERALADA 

CONTINUEM
CREIXENT
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB DE BÀSQUET 
UCAP PERALADA
Final i inici de temporada esportiva amb molta densitat d’acti-
vitats, a banda de la finalització de les competicions generals, 
que s’han pogut realitzar amb certa normalitat aquest any, hem 
celebrat dues finals dels campionats de Catalunya, en categoria 
U13 el passat juny i en categoria U12 el juliol, ambdues amb gran 
èxit de participació a nivell de públic i gran qualitat esportiva.

Aquest any sumem un equip més al club i ja en som 8, estem 
molt contents d’aquesta fita, som l’únic club femení de la co-
marca i ens omple d’orgull.

A finals de juny vam organitzar el primer Offlimits Camp a la Vila, 
un campus amb entrenadors dels NY Knicks i totalment USA!!!

D’altra banda, aquest any hem celebrat la segona edició del 
torneig NORD, el qual ha estat tot un èxit organitzatiu i es-
portiu, hem tornat a tenir els millors equips a nivell Català i 
europeu a Peralada, el planter del Sopron hongarès (campió 
d’Europa), l’UniGirona i el Sant Adrià en categoria femenina i 
el planter del Bayern de Munich (campió alemany), el València 
Basket, el Lenovo Tenerife, el Barça, el Joventut de Badalona, el 
Bàsquet Manresa i el  Bàsquet Girona, tots ells planters de lliga 
ACB en categoria masculina, entre altres equips de renom.

#FORÇANORD  #JUNTESIVALENTES
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CLUB DE FUTBOL 
PERALADA
Enguany, el club inicia una temporada ambiciosa i enco-
ratjadora, ja que mai havia gaudit d’un nombre tan extens 
d’equips. Concretament, el club està gaudint d’una expe-
riència que és fruit de tota la feina feta durant aquests 
darrers anys i, per aquest motiu, disposa i gaudeix de més 
de 25 equips. Aquesta efemèride, però, es complemen-
ta amb la gran infraestructura social i humana que s’ha 
anat configurant en els darrers temps i que, gràcies a la 
seva feina, han estat l’artífex per tal que aquest simple 
número, ens converteixi en una gran institució.

De la mateixa manera, no només ha crescut el nombre 
d’equips, sinó que l’Àrea Social també ha estat el deto-
nant perquè això sigui una autèntica realitat. No obstant 
això, per tal que el ritme de creixement no pari, la mateixa 
àrea i tota la massa social del club estan preparant una 
sèrie d’activitats i esdeveniments per així poder donar a 
conèixer el club, la seva gent i la vila de Peralada arreu de 
les contrades.

SOM-HI, PERALADA!
#FEMPOBLE #FEMCOMARCA
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB PATÍ SPORT 
EMPORDÀ PERALADA
PER FI PODEM DIR QUE HEM TORNAT 
A LA PLENA NORMALITAT.

Durant els mesos de primavera el club ha participat en els dife-
rents trofeus federatius de cada nivell i categoria, on els patina-
dors i patinadores han aconseguit algunes medalles. 

Vist l’èxit del casal d’estiu de l’any anterior, aquest passat mes 
de juliol el club el va tornar a organitzar, aquesta vegada amb 
una jornada més llarga, i gairebé el doble d’inscripcions. 

Durant el mes de juliol també vam organitzar la festa de final de 
curs amb un sopar i amb inflables d’aigua per a totes les edats!

Hem començat el setembre amb moltes ganes i amb moltes no-
ves  inscripcions. 

Pel que fa al curs, el Club organitza un trofeu el cap de setmana 
del 15 i 16 d’octubre a nivell Català, un altre trofeu al novembre 
de nivell intermedi.

Per finalitzar el trimestre, estem organitzant una jornada per 
col·laborar amb la Marató de TV3.

TORNEM AMB MÉS GANES QUE MAI! 
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LA CORREDORA DE 
CICLISME PERALADENCA 
KYRA GALÍ, MEDALLA DE 
PLATA AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE BTT XCO.
La Kyra Galí, corredora de ciclisme del club ciclista Vi-
lajuïga i resident a Peralada, ha competit aquest any al 
campionat d’Espanya de BTT XCO a Valladolid amb la 
selecció catalana obtenint una segona posició en la cate-
goria cadet. També ha participat en els campionats d’Es-
panya de descens, que es van disputar a El Raso (Àvila) 
on també va obtenir una segona posició. Amb només 15 
anys, i en el seu primer any com a cadet, ha fet una gran 
temporada quedant també campiona de Catalunya de 
BTT XCO i campiona de Catalunya de descens. També ha 
tingut l’oportunitat de participar a dues proves interna-
cionals de la copa de França. La primera a Marsella, que 
hi va anar seleccionada i va quedar cinquena, i la sego-
na a Le Devoluy, on va obtenir una molt meritòria sisena 
posició sortint des de l’última fila. Ara ja tot a punt per 
disputar la temporada de CX (ciclocròs) que començarà 
a la tardor.
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SERVEIS ADMINISTRATIUS

De dilluns a divendres, de 9 a 14h
972 538 006  /  ajuntament@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
De dilluns a divendres, de 15h a 23h.

696 528 540  /  esports@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENCIÓ
secretaria@peralada.cat

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006  /  arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006  /  aparellador@peralada.cat

CASAL DE LA GENT GRAN  /   972 538 246
jubilat.peralada@peralada.cat
jubilades.peralada@peralada.cat

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT EL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMON MUNTANER  /   972 538 084
INSTITUT PERALADA  /  667 372 885
LLAR D’INFANTS ORLINA  /   972 538 980
REGISTRE CIVIL  /   972 538 006

Servei de recollida de trastos vells
972 538 006

Servei d’Aigua i Clavegueram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA  /  972 454 610
URGÈNCIES  /   902 136 013

Sanejament (inundacions i desembussos)
HORES D’OFICINA  /  972 450 887
URGÈNCIES  /  902 136 013

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

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU  /  972 538 617

SERVEI MÈDICS I EMERGÈNCIES
CAP ALBERA SALUT  /   972 538 587
HOSPITAL DE FIGUERES  /  972 501 400
SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES  /  061
FARMÀCIA URSULA IÑARRA  /  972 538 252

GUÀRDIA MUNICIPAL  /  609 715 108
CENTRE DIA PERALADA  /  649 717 837
INFORMACIÓ CIUTADANA  /  012

CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA

112

SERVEIS SOCIALS ALT EMPORDÀ
De dilluns a divendres de 9 a 14h
972 522 000 (Concretar entrevista prèvia)

INFORMACIÓ
TELÈFONS

 BUTLLETÍ TARDOR

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h
Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
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PERE TORRENT I MARTÍN
ALCALDE

Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga,
Hisenda, Governació, Règim Intern
i Ordenació del territori.

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

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

MIQUEL BRUGAT VILANOVA
2N TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana

De dilluns a divendres, de 10 a 14h, i hores convingudes

681 167 500  /  cultura@peralada.cat 

ERNEST PRATCORONA CANELA
REGIDOR

Àrea de Promoció Econòmica,
Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni

hores convingudes

699 568 772  /  regidoria.promocio@peralada.cat

DAVID BIGAS VARGAS
REGIDOR

Àrea d’Agricultura i Esports

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

JOSEP TOR PRUNELL
3R TINENT D’ALCALDE

Àrea de Salut, Serveis
i Usos Públics

hores convingudes

696 075 382  /  serveis@peralada.cat 

AINA CABELLO PALAHÍ
REGIDORA

Àrea de Benestar Social
Infància i Joventut

hores convingudes

699 568 756  /  benestarsocial@peralada.cat
joventut@peralada.cat

ROSA CORTADA SÁNCHEZ
1A TINENT D’ALCALDE

Àrea d’Ensenyament,
Turisme i Medi Ambient

hores convingudes

669 811 477  /  turisme@peralada.cat 

De dilluns a divendres de 9h a 14h

ATENCIÓ AL PÚBLIC

ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA
ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
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SOCIETAT
DE L’1 DE MARÇ DE 2022 AL 30 DE SETEMBRE DE 2022

DEFUNCIONS PERALADA
Denise Josephine Latino (5/04/2022)
Concepció Peitaví Sagué (14/04/2022)
Lola Caixàs Cantenys (27/04/2022)
Milagros Borrat Ferrer (28/04/2022)
Karl Lehner  (30/05/2022)
Joaquim Vergés Junqué (24/06/2022)

José Castilla Valle (07/08/2022) 
Ana Fernández Ortiz (16/09/2022)

VILANOVA DE LA MUGA
José Manuel Martín Juárez (30/05/2022)

XAVIER CULLELL CRISTINA
I DESISLAVA DIKOVA NEDYALKOVA
4/04/2022  ·  Peralada

PERE CUSI PRAT
I CARMEN MARTÍN PORCEL
20/05/2022  ·  Peralada

JOEL BECH DÍAZ
I ANNA VALLÉS OLTRA
25/06/2022  ·  Peralada

ANNA ROMAGOSA ROMERO
I CRISTINA MORENO SERRANO
23/04/2022  ·  Peralada

JAUME CASTILLAZUELO ORTIZ
I MARTA COLL COSTA
11/07/2022  ·  Peralada

MARTÍ LLEONSÍ CALLÍS
I IVANA TAPIA POZO
22/04/2022  ·  Peralada

ROBERT STEIN CEGARRA
 I SVETLANA ANDRIANOVA
25/06/2022  ·  Vilanova de la Muga

MISAEL LEONARDO MALET
I IRIS BURGUEÑO CERVERA
7/05/2022  ·  Peralada

VILMANTAS POPOVAS
I CARLA CATALAN PLANAS
24/07/2022  ·  Vilanova de la Muga

CLOE CORTES
25/03/2022  ·  Peralada

GALA HUBACH JORDÀ
28/06/2022  ·  Peralada

MARCO MARGUENDA RIVERA
19/04/2022  ·  Peralada

MATEO COMBIS IGLESIAS
09/08/2022  ·  Peralada

LAIA BRUN TELLEZ
29/04/2022  ·  Peralada

MATILDA FAYE AYATS
26/08/2022  ·  Peralada

ABEL COLOMER QUINTERO |  2/08/2022  ·  Peralada

GERARD BARTIS PAGÉS
16/05/2022 ·  Peralada

MARCOS-MANUEL MAIQUEZ FERNANDEZ
9/09/2022  ·  Peralada

NAIXEMENTS 

CASAMENTS
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA amb el suport de


