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03EDITORIAL

En les passades Eleccions Municipals, gràcies a un bon nombre de persones 
que em varen ajudar, i a les que, amb el seu vot, em lliuraren la seva confiança, 
vaig poder aconseguir l’Alcaldia, per tercera vegada. Com vaig dir en l’Editorial 
del Butlletí de Pasqüetes, ser Alcalde de Peralada és un privilegi, però també 
una gran responsabilitat. Ara el plebiscit ja és aigua passada i, tant les persones 
que m’acompanyen en el Govern Municipal, com jo mateix, volem portar en-
davant el compromís contret, governant per a tots els peraladencs i vilanovins 
amb dedicació i eficàcia.

Tots desitgem que els nostres pobles siguin un bon lloc per viure-hi, tranquils, 
cuidats, nets, ordenats, amb molts serveis, ben comunicats... ens enorgulleix 
que les persones que ens visiten ho apreciïn; però, si bé és l’Ajuntament, ho 
sé, qui ha de vetllar perquè tot estigui com és d’esperar, no sempre disposem 
dels mitjans per aconseguir-ho, ja que cada vegada hi ha més tasques a fer i la 
demanda es multiplica . Per això, i perquè al final redunda en el bé de tots,  goso 
demanar la vostra col·laboració; cooperar pot ser aparcar bé, treure la brossa 
a les hores acordades, portar els voluminosos a la deixalleria , reciclar correc-
tament, controlar els animals de companyia, no malmetre l’espai i el mobiliari 
públics... tot un seguit d’actuacions que es poden fàcilment portar a terme, si 
actuem amb sentit cívic.

En aquest Butlletí hi trobareu una relació de tots el actes culturals i lúdics que 
han tingut lloc en el Municipi en els últims sis mesos, notícies de l’activitat de 
les cada vegada més nombroses i actives associacions i dels clubs esportius, 
articles de col·laboradors habituals i, en les últimes pàgines, l’apartat dedicat a 
l’Any Muntaner, on s’hi explica el que s’ha fet per commemorar l’efemèride fins 
a dia d’avui, així com el programa del que queda per fer fins a final del 2015, en 
el qual cal destacar l’actuació de L’Escolania de Montserrat.

I, com a cloenda, s’hi publica el programa d’actes de la Festa de Sant Martí; 
desitjo que sigui del vostre gust i que en pugueu gaudir.

Resto a la vostra disposició.

Aprofito l’avinentesa per fer-vos arribar la meva més cordial salutació.

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Novembre de 2015
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CAVALLADA  
(15 DE MARÇ)

Com de costum, la Cavallada va atraure diversos 
grups de genets de tot Catalunya i, en especial, 
de l’Alt Empordà i de les comarques de Girona. 
Aquesta activitat, organitzada per l’Antonio i la 
Carme, de l’antiga l’Hípica Peralada, ha esdevingut 
també un clàssic dins del calendari de festes del 
municipi i de la comarca. 

Un cop acabada la desfilada dels cavalls i dels ge-
nets pel centre històric, que va comptar amb la 
presència de la Pubilla de Peralada, s’havia previst 
una exhibició de doma lliure que es va haver de 
suspendre per les inclemències meteorològiques. 
La celebració va cloure amb un dinar a la Sala del 
Centre i amb un ball de fi de festa amenitzat pel 
músic Josep Soler.
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DIUMENGE DE RAMS 
(29 DE MARÇ)

El diumenge de Rams és una festivi-
tat litúrgica que inicia el cicle de fes-
tes de la Setmana Sants. Amb ella es 
commemora l’entrada de Jesús a Je-
rusalem amb un acte principal, la be-
nedicció dels rams d’olivera o de llo-
rer, les palmes i els palmons. A casa 
nostra té lloc a la Plaça de l’Església 
i, tot seguit, s’oficia  una Missa a la 
Parròquia de Sant Martí. La festivitat 
va omplir la plaça de persones grans 
i, sobretot, de gent menuda. 

PROCESSÓ DELS DOLORS 
(27 DE MARÇ)

Centenars de persones varen acudir, una vegada 
més, a aquesta antiga manifestació religiosa que 
enceta, a Peralada, els actes de celebració de la 
Setmana Santa. 

A la Processó hi varen participar activament més 
de cinquanta persones, les quals, per torns, por-
taren les imatges que, per única vegada a l’any, 
surten de la Parròquia de Sant Martí. La comiti-
va va recórrer el centre històric, des de l’Església, 
passant per la Plaça Gran, la Plaça Sant Domènec, 
el Carrer Burriana,  la Plaça del Pont, el Carrer del 
Forn, la Plaça del Carme, el Carrer Hospital, la Cos-
ta de les Monges i la Plaça Ramon Muntaner,  tor-
nant al punt d’inici. La Coral i els músic acabaren 
de donar el to solemne escaient dins el silenci que 
imposa aquest sentit acte. 

Al finalitzar, tingué lloc la menjada de bunyols a la 
Plaça Gran. 

Els Priors d’enguany foren en Miquel Vives i la Far-
ners Pararols, els primers Comissaris, en Valentí 
Coll i la Maria Rosa Dalmau i, els Segons Comissa-
ris, en Lluís Fuentes i la Rosa Padern
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FESTA DE PASQÜETES  
(10,11 I 12 D’ABRIL)

La primavera arriba a Peralada amb la Festa de Pasqüetes. 
Una celebració plena d’actes per a totes les edats.

La inauguració, el vespre del divendres, de l’Exposició de 
l’artista empordanès Adrià Ciurana, donà el tret de sortida. 
Aquesta mostra forma part de les “Exposicions Viatgeres” de 
la Diputació de Girona. 

El dissabte al matí, el Centre Excursionista Peralada organitzà 
una bicicletada popular, molt concorreguda, pels volts de la vila.

A la tarda arribà l’hora de l’espectacle familiar, “Pirates de 
Circ”.  La companyia Tot Circ omplí de grans i petits la Plaça 
Gran i, tot seguit, es serví un berenar per a tots els assistents.

L’endemà, es celebrà la 2na Trobada de Gegants i Capgros-
sos de Peralada, que comptà amb les colles geganteres de 
Figueres, Montesquiu, Girona, Roses, l’Estartit i, l’amfitriona, 
la de Peralada. L’acte consistí en una Plantada  a l’entrada del 
poble, seguida d’una cercavila pel centre històric i els balls de 
gegants a la Plaça Gran.

El diumenge es dugueren a terme els actes habituals: l’Ofici 
Solemne cantat per la Coral de Peralada, el concert de Fes-
ta Major, la ballada de Sardanes, amb la participació de la 
Pubilla i l’Hereu de la vila i el Ball de Fi de Festa, a càrrec de 
l’Orquestra Maravella.

Com és habitual, durant tot el cap de setmana, els més petits 
també gaudiren del Parc Multiaventura, situat en el pati de 
l’Espai jove.

La festa també va comptar amb la 8ena edició del Concurs 
de Cartells. Les obres  presentades a concurs foren deu.

El primer premi, que il·lustrà el programa de la Festa, va re-
caure en la proposta d’Inés Bos i Roger Soteras i, l’accèssit, 
fou per a l’obra de Pau Villén i Carla Ferrer, tots ells alumnes 
de 6è curs de Primària de l’Escola Ramon Muntaner, de Pera-
lada. S’agraeix la col·laboració de tots els participants i se’ls 
felicita pels seus dissenys. 
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CURS DE CUINA 
(MARÇ-ABRIL)

Peralada s’ha guanyat a pols, des de fa anys, el segell de vila gas-
tronòmica de l’Empordà. I no només per la presència de restau-
rants de qualitat en el municipi, sinó també pels esforços conti-
nuats en la recerca i salvaguarda del patrimoni culinari del territori. 
A part d’organitzar, cada 12 d’octubre, la Mostra Gastronòmica 
Empordanesa, les Jornades Gastronòmiques de La Cuina del Vi, el 
mes d’abril, La Cuina del Platillo, el mes d’Octubre, i d’editar llibres 
de receptes  culinàries de les Mestresses de Peralada, es porta a 
cap, des de fa 24 anys, aquest reconegut Curs de Cuina, amb la 
participació de cuiners, pastissers i restauradors de renom. 

Enguany, el curs comptà amb la participació de professional del 
Restaurant Cal Sagristà, del Restaurant Casino Castell de Perala-
da, de l’obrador d’en Quimo i de la Pastisseria Òpera-El Castell de 
Peralada, del nostre poble, dels Restaurant Cal Músic, Can Jero-
ni, La Figuereta i Annie Hall, de Figueres, del Restaurant Els Cinc 
Sentits, de Besalú, i del Restaurant Passatges, de Portbou. També 
hi participaren nombroses  cases comercials del municipi i de la 
comarca. Cal agrair llur col·laboració.

El curs s’acabà amb una magnífica festa gastronòmica. 

EXCURSIÓ A
CALDES DE MONTBUI
I SANT MIQUEL DEL FAI  
(25 D’ABRIL)

El passat mes d’abril, el Centre Cultural Sant Domènec 
va organitzar la tercera sortida de l’any, per visitar la 
població de Caldes de Montbui i l’Espai Natural de Sant 
Miquel del Fai.

Al matí, i després d’una parada per esmorzar, es va 
portar a terme una visita guiada, d’allò més agradable i 
interessant, per la vila de Caldes de Montbui, en la qual 
es visitaren les antigues Termes Romanes, del segle II 
aC, la Font del Lleó, el menjador Modernista de l’Antic 
Balneari de Can Rius, el safareig Termal de la Portade-
ra, el safareig Termal dels Malalts, el Molí de l’Esclop i 
l’antiga Farmàcia Codina. 

Després d’un àpat d’allò més complet al restaurant El 
Remei, a la tarda tingué lloc una visita guiada per des-
cobrir Sant Miquel del Fai, dins el paratge natural dels 
Cingles de Bertí.  Es gaudí d’una estona interessant i 
d’aventura, amb l’església romànica i l’impressionant 
Salt d’aigua del Rossinyol, al capdavall del qual hi ha 
les Coves de Sant Miquel, una gran baume que ha anat 
obrint l’aigua del Rossinyol, amb el pas dels segles.
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“DIVENDRES”, DE TV3,
VISITA PERALADA    
(DE L’1 AL 5 DE JUNY)

Durant tota la primera setmana de Juny el progra-
ma ”Divendres”, magazín de les tardes de TV3, 
va mostrar la imatge de la nostra població des de 
diferents punts estratègics i des de múltiples ves-
sants. El plató es va ubicar a la Plaça Gran. 

Per encetar la setmana, el presentador Espartac 
Peran, amb l’equip d’exteriors i l’escriptor i enig-
matista Màrius Serra, feren la primera connexió 
des de dalt de tot del Campanar de Sant Martí.  
A més,  Màrius Serra, amb les seves “Paraules en 
ruta”, descobrí les particularitats del català que es 
parla a Peralada, amb la col·laboració del públic, 
a través de les paraules, les dites i les frases fetes 
que més s’utilitzen. 

En l’espai “Què no ens podem perdre quan visitem 
Peralada”, la historiadora Lídia Cerdà s’encarregà 
de mostrar i d’explicar el ric patrimoni històric de 
la vila i la Txell Vergés, del Centre Excursionista, 
exposà i comentà les Rutes naturals que travessen 
Peralada i Vilanova de la Muga. Ambdues ho feren 
amb encert i aplom.

El rescloser i esmolsador, Sr. Quimet Serra, ara ja 
jubilat, tingué ocasió de detallar en què consistia la 
seva feina, tan necessària i ,alhora, tan desconegu-
da per a la majoria de la gent..

Alumnes de l’Escola Ramon Muntaner donaren a 
conèixer els Tallers Escolars d’escriptura Medieval, 
les Mestresses de Peralada promocionaren els pla-
tillos i les postres empordanesos, l’Oriol Aguilar, 
director del Festival Castell de Peralada, presentà 
l’edició d’aquest any, Delfí Sanahuja, Enòleg en cap 
de la bodega Caves Castell de Peralada, parlà dels 
beneficis del vi, i s’entrevistà en Josep i l’Imma de 
Can Gori, que portaren a la plaça una mostra del 
seu ramat. Els seus xais estan considerats els més 
macos de la raça ripollesa. 

Cal dir que un nombrós públic acudí a la Plaça 
Gran per ser protagonista del programa i animar 
els diferents espais dels que comptà.

Per últim, una quarantena de peraladencs pogue-
ren anar  al plató de tv3, en representació de la vila, 
per assistir en directe a l’emissió del programa.   
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FIRA DEL CLOWN   
(30 DE MAIG)

El 4rt festival de pallassos, pallasses i circ de, Vilanova de la 
Muga va omplir de gom a gom les places i carrers de la vila. En 
el decurs del dia es varen oferir diferents tipus d’espectacles 
i tallers, tots ells relacionats amb el món del clown i les arts 
circenses.

Més d’una quinzena d’actuacions distribuïdes en quatre esce-
naris on s’hi pogueren trobar les darreres creacions de com-
panyies i actors de clown de gran renom, com la Cia. Patawa, 
Miquelet Pallasso, Cirquet Confetti i la Cia. Los Herrerita. 

Durant la jornada també hi participaren tres reconeguts pa-
llassos, Lo Didi, que dirigeix la companyia lleidatana Los 
Perlas, i que presentà el seu últim espectacle Pallassejant 
Clàssics, el reconegut pallasso i presentador Sabanni, i el pa-
llasso burgalès Javier Ariza. Tots tres han recorregut part del 
món amb expedicions de Pallassos Sense Fronteres, portant 
somriures en mig de conflictes. 

La reconeguda companyia circense Los Herrerita, va oferir 
dues propostes engrescadores; la primera un taller de circ de 
gran format, amb tots els petits detalls que simularen l’arriba-
da d’un circ de debò a Vilanova de la Muga, on els més me-
nuts hi pogueren trobar: equilibris, plats xinesos, hulas, rul·los, 
xanques, bola d’equilibris, circuits, cable i minibicicletes de 
clown i, la segona, The Flamingos, un espectacle de circ per a 
tota la família on els malabars, l´humor i els monocicles foren 
les eines dels artistes per ficar-se el públic a la butxaca. Du-
rant la jornada també es comptà amb les propostes d’espec-
tacles itinerants de la mà dels pallassos i companyies Cirquet 
Confettí, Cia. Patawa i Sabanni. 

El Guardó de Pallasso de l’any 2015 va recaure a Pallassos 
Sense Fronteres, en reconeixement a la seva missió de millo-
rar la situació emocional de la infància que pateixen les con-
seqüències de les guerres, els desastres naturals i situacions 
de pobresa i exclusió, mitjançant espectacles còmics realit-
zats per diversos pallassos i pallasses. El guardó el recolliren 
els pallassos Sabanni i Lo Didi. 

El Pallasso de l’Any és un guardó que premia iniciatives, pro-
jectes, activitats i professionals que destaquin per la seva im-
portància, trajectòria o repercussió en el món del pallasso i/o 
en la Fira del Clown de Vilanova de la Muga. Anteriorment 
han estat guardonats amb aquest premi el pallasso Claret Pa-
piol (2012), la pallassa Pepa Plana (2013) i, a títol pòstum, 
Joan Montanyes “Monti (2014). 

Per segon any consecutiu poguérem gaudir de la Cursa de 
Sabatots “Memorial Joan Montanyés”, en què pallassos i pa-
llasses d’arreu varen córrer amb les mítiques sabates que els 
caracteritzen, amb dues úniques finalitats; homenatjar el Pa-
llasso Monti i arribar a la meta sense fer el ridícul. 
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7ena TROBADA DE COTXES 
ANTICS I CLÀSSICS  
(7 DE JUNY)

Aquesta jornada ha concentrat els propie-
taris de més d’una seixantena de cotxes 
antics i clàssics, que es van exposar a l’avin-
guda de la Constitució. També es pogueren 
contemplar quan feren un recorregut d’uns 
30 quilòmetres pel centre històric de Pera-
lada i rodalies.

La trobada, com de costum, va finalitzar 
amb un dinar popular al restaurant del Cafè 
del Centre. 

1a TROBADA
D’ACORDIONISTES
(21 DE JUNY)

Més d’una vuitantena de persones van as-
sistir a la 1a Trobada d’Acordionistes orga-
nitzada per Can Sala de Vilanova. Disset 
músics vinguts d’arreu es sumaren a la 
festa per oferir un repertori ben variat, des 
de pasdobles i valsos a altres peces adap-
tades per a ser executades amb l’acordió. 
Després de l’èxit d’aquesta edició, els in-
terprets ja es preparen per a una segona, 
l’any vinent.

REVETLLA DE
SANT JOAN  
(23 DE JUNY)

La nit de Sant Joan, també anomenada popularment la 
Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, es celebra arreu dels 
països catalans, i en altres indrets, durant la nit entre el 
23 i el 24 de juny. És una nit màgica en què es celebra el 
solstici d’estiu. A Peralada fa anys que s’organitza aquesta 
revetlla; se n’encarreguen l’Ajuntament, el Club de Futbol 
i  l’Associació de Joves.  En el pati de l’espai jove s’encén 
la foguera, que simbolitza el foc purificador, que crema 
objectes de fusta que s’han anat acumulant durant l’any, 
es serveix una sardinada popular i s’acaba la festa amb 
una sessió de ball. Enguany va ser el conjunt “Què Tal?, 
qui posà la nota musical a la vetllada. Cal dir que hi té un 
lloc destacat la pirotècnia; des de bon començament fins 
a altes hores de la nit es poden sentir els espetecs dels 
petards que fan esclatar petits i grans. Tampoc hi falta la 
tradicional coca de Sant Joan i la copa de cava.
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FESTA DE LA COROMINA  
(4 DE JULIOL)

La Festa del barri de la Coromina va arribar 
a la seva tretzena edició. Com de costum, el 
dissabte es va fer el sopar popular, el menú 
del qual consistí en un entrant de musclos, 
una bona fideuà, de plat principal, i unes 
postres amb gelat i galetes; tot  plegat 
acompanyat d’un bon vi de Peralada. El ball 
de fi de festa anà a càrrec del Duet Alma-
drava.  La festa fou molt concorreguda; s’hi 
aplegaren els veïns del barri i moltes altres 
persones que cada any hi fan cap per pas-
sar una nit esplèndida. 

HAVANERES
A VILANOVA
DE LA MUGA    
(5 DE JULIOL)

La Comissió de Festes de Vilanova de la 
Muga va preparar, un any més, la cantada 
d’havaneres que s’oferí en la terrassa de 
Can Sala.  L’actuació, que va comptar amb 
una bona acollida per part del  públic, va 
anar a càrrec dels Pescadors de Roses. 

FESTA DE LA
PLACETA DEL PONT  
(18 DE JULIOL)

Com cada any, els veïns de la Placeta del 
Pont i dels carrers adjacents, celebraren la 
seva festa de barri. A la tarda, els jocs de 
cucanya per a la mainada del poble i la xo-
colatada per a grans i petits, foren el plat 
fort de la festa. A la nit, els veïns s’aplega-
ren per sopar tots junts i per compartir unes 
hores de conversa i de bona companyia. 
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TROBADA D’INSTAGRAMERS   
(18 DE JULIOL) 

El Patronat de Turisme Costa Brava, l’Associació 
Empordà Turisme, el Festival Castell de Peralada i 
el Centre Cultural Sant Domènec, van organitzar la 
trobada temàtica d’Instagramers #InstaMusicFesti-
val a Peralada, amb una vuitantena de participants, 
el passat juliol.

La Trobada va consistir en un berenar de rebuda dels 
concursants al Cotton Club del Parc del Castell i una 
visita guiada pel personal de Sant Domènec, pel mu-
nicipi. Després , pel seu compte, tingueren l’oportuni-
tat d’assistir al concert de Tom Jones al Festival, fent 
fotografies amb els seus telèfons i penjant-les a la 
xarxa amb diferents etiquetes (#instamusicfestival i 
#inCostaBrava).

En total es van publicar més d’un miler d’imatges de 
la vila i d’altres festivals, a la xarxa. Això represen-
ta una important repercussió de cara a donar-la a 
conèixer. Cal dir que la foto escollida com a guanya-
dora és una fotografia del nostre municipi. 

CONCERT DE TONO BLASI
A PERALADA I VILANOVA    
(19 DE JULIOL I 23 D’AGOST)

La capella de Sant Sebastià, de Peralada, i l’Església 
de Santa Eulàlia, de Vilanova de la Muga, acolliren 
aquest estiu un concert de guitarra clàssica a càrrec 
del músic matadeperenc, Tono Blasi. El repertori es 
basà en l’anomenada “Música Clàssica Popular”, pe-
ces molt conegudes que foren fàcilment reconeixi-
bles pel públic, motiu pel qual els assistents als con-
certs passaren una estona molt agradable.
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XXè CICLE DE CONCERTS 
DEL CLAUSTRE DE SANT 
DOMÈNEC   
(DEL 20 DE JULIOL
AL 20 D’AGOST)

Aquets darrers vint anys, en el claus-
tre de Sant Domènec s’ha manifestat 
la passió per la música i, per iniciativa 
municipal, es programa un Cicle de 
concerts, divers i de qualitat, durant la 
temporada d’estiu.

Des del 1996 hi han tingut cabuda ac-
tuacions i concerts molt variats: de 
música clàssica, popular, jazz o medite-
rrània, així com de formacions corals i 
grups d’havaneres, a més d’espectacles 
per a infants, en els quals la música 
sempre hi té un lloc destacat. Les Nits 
a Sant Domènec també han reservat un 
espai dedicat a joves intèrprets. 

Luís Polanco va ser el director del Cicle 
de Concerts de Sant Domènec fins a 
l’any de la seva mort, el 2006. Des de 
llavors se n’encarrega la pianista pera-
ladenca, Lídia Blanquez.

Enguany el Cicle va començar el 20 de 
juliol i, el 20 d’agost, com a cloenda , i 
per celebrar el vintè aniversari, s’oferí un 
concert molt especial en el qual partici-
paren músics professionals del Municipi.

El programa constà de les
següents actuacions:
 

20/07 – 20.00h
Wandsworth Pops Orchestra
La jove formació musical, dirigida per 
Dir. David Stowe, és l’orquestra principal 
de Wandsworth, comtat al sud-oest de 
Londres. L’orquestra interpretà un reper-
tori molt variat que inclou bandes sono-
res, pop, clàssic, jazz i música tradicional. 
És un goig sentir una orquestra integrada 
totalment per joveníssims intèrprets.

 

26/07 – 19.30h
Cia. Gaia Contes
Gaia, el nou vestit aventurer, és un mu-
sical infantil molt ben pensat i molt 
ben interpretat, adreçat a nens de 3 a 
9 anys, creat a partir d’un conte inèdit i 
amb música original, en directe.
 

31/07 – 22.00h
A propòsit de Muntaner
Concert i Recital, creat expressament 
per a la commemoració del 750 aniver-
sari del naixement del cronista perala-
denc Ramon Muntaner , presentat per 
Toni Xuclà, Judit Neddermann i Jaume 
Comas. Aquesta audició de cançons i 
textos està basat en els fets, les terres 
i els llocs de la Crònica de Ramon Mun-
taner, els poetes del seu temps i la in-
fluència del seu llegat.
 

02/08 – 20.00h
Coral Castellonina
i Coral de Peralada
La Coral de Peralada, dirigida per Àn-
gels León, interpretà un programa de 
cançons, majoritàriament tradicionals 
catalanes. Actuà també la Coral Caste-
llonina, dirigida per Mercè Bonet.
 

09/08 – 22.00h
Crossing  
Creat l’any 2011, actualment Crossing està 
en plena gira del seu primer disc, sota la 
discogràfica Música Global.
En aquesta ocasió es pogué gaudir de 
la presentació del primer disc en format 
acústic, un concert molt esperat a Perala-
da. El públic jove s’ho va passar especial-
ment bé. Va semblar que el temps era des-
favorable al desenvolupament de l’acte, 
però només va ser un ensurt, i el concert i 
els bisos es pogueren portar a terme.
 

12/08 – 22.00h
La Garota d’Empordà – Havaneres
La Garota d’Empordà és un grup d’hava-
neres fundat el 1990 per Xavier Falgaro-
na Cortada, acordionista empordanès, 
que al llarg de més de vint anys ha dedi-
cat el seu treball a la música i a la cançó 
popular,  molt especialment l’emporda-
nesa. La nit va ser rodona. S’oferí el ja 
tradicional “cremat” als assistents.
 

20/08 – 20.00h

Celebració 20è Aniversari
Celebració dels vint anys de Concerts 
amb les actuacions dels músics locals 
Teresa Barnada (piano), Lídia Blànquez 
(piano), Elena Salgado (flauta traves-
sera), Anna Bassas (cantant mezzoso-
prano) , Salvador Anglí i Holger Stein( 
ambdós piano), i la Coral de Peralada, 
que interpretà una sardana del compo-
sitor peraladenc Joan Escapa, a qui es 
va fer un petit homenatge.
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FESTA DE SANT NAZARI DEL BARRI DE LES OLIVES   
(25 DE JULIOL)

En el barri peraladenc de Les Olives es troba la petita església romànica dedicada a 
Sant Nazari, el qual , per raons d’homofonia, tradicionalment s’ha considerat el protec-
tor d’aquells que han nascut amb massa nas.

Com cada any, els veïns del barri i altres vilatans s’aplegaren en la capella per assistir a 
la celebració de la Missa en honor al Sant i, en acabar, gaudiren d’un pica-pica i d’una 
estona de conversa.

5è PÒDIUM DE PETITS
I JOVES INTÈRPRETS
(25 DE JULIOL)

Des de ja fa cinc anys, l’últim dissabte de ju-
liol, l’auditori del Claustre de Sant Domènec 
acull la trobada d’intèrprets musicals infantils 
i juvenils, anomenada Pòdium de Petits i Jo-
ves Intèrprets.

Enguany es comptà amb la participació de 
trenta-cinc estudiants de música de les es-
coles comarcals Temps de Música de Figue-
res i del Casino Menestral de Figueres. És un 
luxe i un plaer escoltar les interpretacions 
d’aquests joves músics. 

SARDANES A VILANOVA DE LA MUGA  
(30 DE JULIOL)

La ballada de sardanes a la fresca, de Vilanova de la Muga, va es-
tar passada per aigua i, per això, es va haver de traslladar a la Sala 
de Ball i hi va haver menys participants que en anys anteriors. 
La Cobla Els Rossinyolets fou l’encarregada de dur-la a terme i 
interpretà un seguit de sardanes molt balladores.

CINEMA A LA PLAÇA GRAN    
(8 I 22 DE JULIOL I 19 D’AGOST)

Sota el títol “Cinema a la Plaça”, aquest estiu es pogué gaudir de 
tres vetllades  a l’aire lliure, al bell mig de la Plaça Gran, mentre 
es visionaven les pel·lícules programades, que tingueren, tot i ser 
molt diferentes, el tema amorós com a fil conductor: “Ocho ape-
llidos vascos”, “Maléfica” i la còmedia francesa “Dios mío, ¿Pero 
qué te hemos hecho?”.

Les sessions foren molt concorregudes, puix, cadascuna d’elles 
comptà amb més de cent espectadors.
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XIena FIRA MEDIEVAL
DE NA MERCADERA 
(14,15 I 16 D’AGOST)

La Fira de Na Mercadera, dedicada a l’heroï-
na de Peralada que el Cronista peraladenc. Ra-
mon Muntaner immortalitzà en la seva Crònica, 
comptà com cada any amb la presència de para-
des d’artesans que, juntament amb un taller de 
pa, un taller de forja i una filadora, van oferir als 
visitants diferents productes: formatges, jogui-
nes de fusta, dolços, embotits, sabons i joieria, 
entre d’altres.  La fira restà oberta des de les cinc 
de la tarda fins més enllà de la mitjanit, els tres 
dies que durà .

El Mercat  comptà amb tres activitats paral·leles; 
el divendres es pogué anar a la visita guiada “La 
Peralada Medieval” i, seguidament,  a la Plaça 
Gran, va tenir lloc la presentació del primer ge-
gant de vila , dedicat a Ramon Muntaner.  Aquest 
es bastí prenent com a model el retrat imaginari 
del Cronista, pintat per Antoni Caba, que està 
exposat al Centre Cultural Sant Domènec. En el 
mateix acte s’estrenà la cançó que la Colla Ge-
gantera de Peralada li ha dedicat.

L’endemà, els més menuts pogueren gaudir de 
la visita teatralitzada en família i d’un taller d’es-
criptura medieval.

A la tarda, un bon nombre de persones, partici-
paren en la Ruta Literària Ramon Muntaner, que 
s’ha estrenat  amb motiu de la commemoració 
de l’Any Muntaner. 

L’última activitat, que serví per clausurar la festa, fou 
la segona trobada de Gegants i Capgrossos Medie-
vals, que organitzà la Colla Gegantera del municipi. 

L’acte principal d’aquesta trobada va ser el Bateig 
del nostre Gegant, que tingué lloc a la Plaça Gran. 
Foren els padrins els gegants medievals de Pineda 
de Mar, els de Palafolls i els de la Roca del Vallès.

Seguidament es portà a terme la cercavila pel 
centre històric i  un espectacle de balls a la Fira . 
Cal dir que va ser una gran festa, molt animada i 
molt concorreguda.

Durant tot el cap de setmana la Fira comptà amb 
l’animació teatralitzada d’Empordà Brava, amb 
personatges tan nostrats com Ramon Muntaner 
i Na Mercadera, i una trobadora medieval. 
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ELECCIÓ DE LA PUBILLA
I L’HEREU DE L’ALT EMPORDÀ 
(22 D’AGOST)

Meritxell Costa, Pubilla de Vilatenim, i Ferran Ca-
pallera, Hereu de Peralada, són els nous represen-
tants del pubillatge de l’Alt Empordà.

Els títols de primera i segona dama comarcal van 
ser per a Aida Martínez, Pubilla de Figueres, i per a 
Laura González, Pubilla de Llançà, respectivament.

Enguany, per atzar, es donava el cas que, tant la pu-
billa com l’hereu de l’Empordà 2014, Élia Cabello i 
Marc Clos, són peraladencs i, per aquest motiu, l’ac-
te de la nova proclamació es va fer a la nostra  vila. 

Un jurat format per delegats de diferents municipis 
de la Comarca, del Consell Comarcal i del Pubillat-
ge de Títol Nacional, va escollir els nous represen-
tants del pubillatge de l’Alt Empordà. Els candidats, 
de Cadaqués, Figueres, Llançà, Peralada, Portbou 
i Vilatenim, hagueren de superar tot un seguit de 
proves que es passaren al llarg de tot el matí, per 
tal d’arribar a la decisió final. 

La proclamació va tenir lloc a la Plaça Gran, a les 
set de la tarda, després de l’espectacle del Grup de 
Bastoners Els Picots del Fluvià.

10ena PAMTOMATADA  
(22 D’AGOST)

El pati de l’Espai Jove va acollir la desena edició de la Pamto-
matada, la revetlla de final d’estiu. El popular pa amb tomata, 
acompanyat de botifarra i pinxo són els protagonistes gas-
tronòmics de la festa, la qual ha estat  organitzada, des dels 
seus inicis, per l’Associació de Joves. Al sopar, al qual hi varen 
assistir més de quatre-centes persones, el va seguir el ball, la 
gresca i la xerinola a càrrec del músic humorístic Miquel del 
Roig i el conjunt The Covers Band.
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43è APLEC DE LA SARDANA 
(30 D’AGOST)

Com ja fa molts anys, en concret quaranta-tres , i són molts, 
l’últim diumenge del mes d’agost va tenir lloc, en la pineda del 
Castell, l’Aplec de la Sardana . Les cobles que hi van participar 
foren la Ciutat de Girona, la Mediterrània i la Bisbal Jove. 

Durant la sessió de tarda es dedica la sardana conjunta de les 
cobles, “Peralada”, de Josep Serra i Bonal, al recentment tras-
passat Sr.Pere Pallé i Rosell. Ell va ser un home que sempre va 
col·laborar en les activitats del nostre poble i, en aquesta oca-
sió, es va voler recordar ,amb molta estima, la seva vinculació al 
món de la sardana. Fou durant molts anys el principal respon-
sable en l’organització de l’Aplec i un gran sardanista.

Durant la jornada, en coordinació amb l’Associació de la Lluita 
Contra el Càncer, es va dur a terme la postulació per part d’un 
grup de nois i noies voluntaris.

ROMERIA A LA SALUT DE TERRADES  
(5 DE SETEMBRE)

Com és tradició en el nostre poble, el primer dissabte de se-
tembre, es visità la Mare de Déu de la Salut. Una dotzena de 
vilatans a peu, d’altres en cotxe o en autocar, arribaren a la 
muntanya per celebrar la popular romeria i passar un dia de 
germanor tots plegats.

REVETLLA DE LA DIADA   
(10 DE SETEMBRE)

Els  veïns i veïnes de Vilanova de la Muga varen celebrar la Dia-
da, la vesprada del dia deu , amb un sopar popular.

El duet Sergi & Betty amenitzà la vetllada.  

Tothom qui va voler col·laborar amb la festa, va portar coques i 
pastissos per a les postres.



HOMENATGE A LA GENT GRAN  
(13 DE SETEMBRE)

Tot i que aquesta festa en honor a les persones grans del Muni-
cipi té lloc , des de fa anys, el dia 11 de setembre, Diada Nacio-
nal de Catalunya, enguany, excepcionalment, es va fer el dia 13 
atenent les peticions de persones que desitjaven poder assistir 
al dinar i també als actes programats per celebrar la Diada, fora 
de les nostres poblacions. 

L’entrega de la Placa Commemorativa a les persones que en-
guany celebren el seu norantè aniversari va ser, com cada any, 
un moment de molta emotivitat. 

Set foren les persones que durant l’any 2015 feren el seu no-
rantè aniversari : Pau Granell Rosell (6 de gener), Maria Dolors 
Pratsevall Bes (28 de febrer), Ricardo Ejarque Mateu (3 d’abril), 
Maria Morales Aguilar (26 d’abril), Joaquim Bardella Ferraró 
(10 d’agist), Anna Amat Balot (16 d’agost) i Rosa Pallé Bassols 
(19 d’agost). A tots ells  elles, Moltes Felicitats!

Sis homenatjats assistiren al dinar acompanyades de llurs fa-
mílies i, una, per motius de salut, rebrà la Placa commemorati-
va a casa seva.

Cal dir que el menjador del Centre, que acull aquesta diada, com 
en cada ocasió, lluí molt ben guarnit, que l’organització del ser-
vei va ser òptima i que l’àpat, molt lloat pels assistents, va ser 
saborós i ben presentat. Des d’aquí, gràcies a tot el personal que 
col·laborà per fer que tot sortís bé. Gràcies també a “Vins i Caves 
Castell de Peralada” per l’ aportació dels seus productes al dinar. 

20 BUTLLETÍ TARDOR



21PUBILLATGE DE LA VILA

Ja fa un any, des de la passada festa major de Sant 
Martí, que la Susanna, la Cinta i en Ferran, varen as-
sumir la responsabilitat de representar Peralada com a 
nou pubillatge local. Cal dir, que emprengueren aquest 
repte amb molta il·lusió, i com un regal que els ha per-
mès conèixer la història, les festes tradicionals i els 
costums de moltes poblacions de Catalunya: des de 
Portbou, L’Escala, Llançà, Figueres o Vilatenim, fins a 
Palafolls, Pineda de Mar, Ripoll o Sant Feliu de Palle-
rols, entre moltes altres. 

La Pubilla de Peralada, Susanna Casellas, juntament 
amb la Pubilla Comarcal de l’Alt Empordà i l’Hereu de 
les Comarques Gironines, varen ser els encarregats de 
descobrir, el passat més d’agost, la imatge del nou i 
primer gegant de Peralada, Ramon Muntaner.

El passat 22 d’agost, Peralada també acollí l’acte 
d’elecció de la Pubilla i de l’Hereu Comarcal de l’Alt 
Empordà 2015, en el qual el nostre Hereu obtingué el 
títol d’Hereu Comarcal.

Ferran Capallera i Marc Clos, Hereu de l’Alt Empordà 
i Hereu de les Comarques Gironines, respectivament, 
assistiren l’11 de setembre als actes institucionals de 
la Diada Nacional de Catalunya que es celebren a 
Barcelona. Entre aquests cal destacar l’ofrena floral al 
monument dedicat a Rafael Casanova, que era Conse-
ller en Cap de la ciutat quan s’esdevingué el setge de 
Barcelona.  L’11 de setembre va ser ferit en l’assalt final 
que portaren a terme més de quaranta batallons bor-
bònics.  El dia 12 de setembre , es pactà la capitulació.

PUBILLATGE DE LA VILA



ANY MUNTANER
Un any intens per redescobrir la figura de Ramon Muntaner

Peralada s’ha bolcat enguany a celebrar els 750 anys del naixement 
del seu fill més il·lustre, al voltant del qual s’ha desplegat un programa 
d’activitats culturals que s’allargarà fins a final d’any.

Les actuacions de l’Any Muntaner a Peralada, que us presentàvem 
en l’anterior Butlletí, es van programar i es van portant a terme amb 
l’objectiu de difondre la figura de Ramon Muntaner i la seva Crònica 
arreu de Catalunya i en els territoris de parla catalana. 

Un dels propòsits ha estat impulsar la relectura i l’actualització 
de la seva obra, conjuntament amb les institucions de la cultura i 
l’ensenyament, així com els mitjans de comunicació. 

En l’equador de la celebració de l’efemèride es valoren positivament 
tots els esdeveniments que ens ajudaran a acostar Ramon 
Muntaner al públic en general, com a cronista i historiador. Sens 
dubte, Peralada ha posat una especial dedicació en l’Any Muntaner 
2015,  per  aconseguir donar a conèixer, a través del peraladenc més 
il·lustre, la vila de Peralada i la seva història.

El 28 de març va tenir lloc la primera actuació a Peralada. Aquest 
acte va obrir el Cicle de Conferències dedicat a Muntaner; tingué 
com a ponent l’historiador Josep Maria Gironella, que explicà com 
es vivia a Peralada en l’època de Muntaner: “Viure en una vila catalana 
baixmedieval. Peralada (1285-1348)”. A través d’aquest historiador, a 
més de moltes altres aportacions històriques i curiositats de l’època, 
es va poder ubicar la casa de Muntaner al capdamunt de la plaça 
Gran, tal i com ell mateix explica a la Crònica.

Altres conferències, a càrrec de notabilíssims 
especialistes en història i literatura medievals, foren la 
de Lola Badia, doctora en filologia romànica, i la d’Antoni 
Riera, doctor en Història Medieval per la Universitat de 
Barcelona, que tingueren lloc a la Biblioteca del Cas-
tell i a la Sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant 
Domènec, respectivament. 

Crònica de xocolata  

El diumenge de Pasqua, la Pastisseria Òpera El Castell 
va obsequiar amb una Mona de xocolata l’Ajuntament 
de Peralada, amb motiu de la commemoració.

Salvador Muñoz, el reconegut pastisser, lliurà al 
batlle de Peralada, Pere Torrent,  una figura de grans 
dimensions del llibre de la Crònica de Ramon Muntaner, 
creada expressament per a l’ocasió.

La Mona de Pasqua es va poder veure exposada, en 
la pastisseria de l’autor, durant tota la Setmana Santa.

Durant el període de campanya electora de les 
Eleccions Municipal es varen haver de posposar els 
actes previstos per aquelles dates(Art. 53 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general)  fins passat el 24 de maig. Un cop celebrats 
els comicis es varen reprendre i es va donar continuïtat 
al calendari de commemoració.

Jornades científiques

Durant el mes de juny es varen portar a terme gran part 
dels actes de la commemoració, com ara el Congrés 
Internacional: Fets, dits i veres veritats (1265. 2015). 
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CASA DE LA VILA

Abril - Setembre 2015

Després de les eleccions municipals del passat 24 de maig, encetem un nou mandat. El resultat de les eleccions va ésser el següent:

Com a resultat de les eleccions del dia 24 de maig i d’acord amb el que estableix la Llei,
la nova corporació per al mandat 2015-2019 està formada pels regidors i les regidores següents:

Nom i cognoms   Llista electoral
Pere Torrent Martín   Convergència i Unió
Joan Itxart Romagosa  Convergència i Unió
Lourdes Carreras Selva  Convergència i Unió
Joan Cros Ferraró   Convergència i Unió
Mònica Lladó Descamps  Convergència i Unió
Ma. José Romero Madrid  Agrupació La Muga-ERC-MES-AM
Enric Serra Planas   Agrupació La Muga-ERC-MES-AM
Joan Planas Portell   Independents de Vilanova
Meritxell Garrido Sirvent  Unió Democràtica de Catalunya

Amb data 13 de juny va tenir lloc l’acta de la sessió de constitució de 
l’ajuntament i elecció d’alcalde.

Un cop feta la votació per l’elecció de l’alcalde els resultats foren els 
següents:

Vots emesos:  9 (nou)

Vots a candidats: 9(nou)

- Sr. Pere Torrent Martín, cinc vots (5);

- Sra. Maria José Romero Madrid, dos vots (2);

- Sr. Joan Planas Portell, un vot (1);

- Sra. Meritxell Garrido Sirvent, un vot (1);

Resultà elegit i fou proclamat alcalde el senyor Pere Torrent Martín.

En la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny 
de 2015,  d’organització i funcionament es va acordar, la distribució 
de regidories i àrees tal com es detallen a continuació:

Pere Torrent i Martín. Alcalde
Àrees d’Alcaldia, Cultura, Ensenyament, Comunicació, Esports i Règim Intern.

Joan Itxart Romagosa. 1r. Tinent d’Alcalde.
Àrees de Medi Ambient, Serveis i Promoció Econòmica.

Lourdes Carreras Selva. 2ª Tinent d’Alcalde
Àrees d’Hisenda, Patrimoni i Regidoria de Vilanova de la Muga.

Joan Cros Ferraró. 3r. Tinent d’Alcalde
Àrees d’Agricultura i Sanitat.

Mónica Lladó Descamps. Regidora
Àrees de Benestar Social, Governació, Turisme i Joventut.

Us convido, com sempre, a llegir detingudament aquesta secció on hi 
trobareu els acords dels darrers mesos. També podreu trobar les actes 
íntegres a la web municipal www.peralada.cat

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

Pere Torrent i Martín - Alcalde de Peralada

Resultats a Peralada
(cens electoral: 1139 electors; nombre de vots: 780)

CANDIDATURES CANDIDATURES

Convergència i Unió

Agrupació La Muga/ERC/AM/MES

Unió Independents de Vilanova

Unió Democràtica de Catalunya

Partit Popular

Vots en blanc

Vots nuls

Convergència i Unió

Agrupació La Muga/ERC/AM/MES

Unió Independents de Vilanova

Unió Democràtica de Catalunya

Partit Popular

Vots en blanc

Vots nuls

430

191

19

89

20

13

18

58

15

86

5

0

0

0

NOMBRE DE VOTS NOMBRE DE VOTS

Resultats a Vilanova de la Muga
(cens electoral: 206 electors; nombre de vots: 164)



MARIA JOSÉ ROMERO MADRID. REGIDORA

MOBBING POLÍTIC 

Vull fer pública la campanya de “acoso y derribo” contra la meva 
persona, iniciada pels components de l’Agrupació la Muga. 

El Sr. Enric Serra Planas, em va demanar que em presentes com a 
candidata, perquè si jo no acceptava, la Muga no es presentava a 
les Eleccions Municipals. Vaig acceptar ser la candidata de l’ALM 
de forma independent, amb l’única condició de presentar-me com a 
candidata d’ ERC, per ideologia, per tenir el suport d’un gran partit i 
fer una campanya amb cara i ulls, com així va estar. 

El passat dia 12 de juny, un dia abans de l’ investidura com a regidors, el Sr. 
Enric Serra Planas, de forma personal i d’esquenes a la majoria del grup, 
em va trucar i em va demanar, sense fonaments ni raons, la dimissió. 
Amb la ridícula excusa que per haver parlat, com a cap de llista, amb el Sr. 
Pere Torrent, a petició del grup i com ho havien fet els altres grups polítics, 
feia perdre la credibilitat de l’ALM. En aquell moment em va manifestar 
que havia estat un error escollir-me com a candidata. 

És un tant contradictori voler fer creure que l’únic error va ser el fet 
d’escollir-me candidata. El pitjor error i la pèrdua de credibilitat va 
ser manifestar públicament la gran crisi política del partit, que ni 
tenia candidat, llista electoral, programa i ni tant sols voluntat de 
presentar-se a les eleccions. Però hi han més errors, com és fer la 
campanya a corre-cuita i despertant de cop d’una llarga migdiada, 
sense haver sabut comunicar bé, si s’ha fet, el treball dels últims vuit 
anys a l’oposició. 

Per a mi, l’ètica i la política són i han de ser compatibles. El fet de 
voler treballar i ajudar, en benefici de tots els habitants del nostre 
poble, sense cap tipus d’interès, ha despertat l’angoixa d’aquells 
que, després de vuit anys sense resultats, volen continuar renunciant 
a fer-ho. A canvi, he rebut tot tipus de manifestacions gratuïtes, 
verbals i escrites, burofax i cartes certificades demanant la dimissió, 
l’exclusió... Documents entrats a l’Ajuntament , als Plens... Després 
del Sr. Enric Serra, van ser 4 components més els que es van afegir a 
aquesta petició de dimissió i finalment van aconseguir i decidir, amb 
la resta de la llista, exclourem del seu cercle. 

En política no s’han de buscar culpables sinó responsables i fer 
reflexions valorant el conjunt de factors. Voler “un cap de turc”, 
justificant, el que ells consideren un mal resultat, no acceptant la 
seva responsabilitat o voler culpabilitzar als votants per escollir el que 
vulguin, és poc digne. Crec sincerament que, al menys, els votants de 
la Muga, es mereixen alguna cosa més, perquè la política municipal, la 
de tots els que ens voten i no ens voten, és una cosa molt seria. 

Han perdut una gran oportunitat política i aquesta última irrespon-
sabilitat, fruit de la desesperança més que de la desconfiança, pot suposar 
una gran derrota, es més, els hi pot tancar les portes de la somniada 
alcaldia per sempre. Malgrat tot, penso tirar endavant el meu projecte, 
prenent el compromís de les persones que m’ han fet confiança i amb el 
desig d’aconseguir el suport i la confiança de la gran majoria.
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CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

TREBALLEM PER TOTHOM. ANEM ENDAVANT !!!

Tot i que el nom del nostre grup municipal és Convergència i Unió, la 
nostra llista electoral de Peralada i Vilanova està integrada únicament 
per membres de Convergència Democràtica de Catalunya i per 
independents. En les nostres eleccions municipals Unió Democràtica 
de Catalunya es va presentar per separat. Aquest trencament, com ja 
sabeu, després es va materialitzar a la resta del país.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que ens vàreu donar la 
vostra confiança i procurarem guanyar-nos la de tothom. El nostre 
projecte va més enllà d’un partit polític. En els nostres pobles, 
Peralada i Vilanova, són les persones les que van per davant: més 
enllà de qualsevol consideració política el que ens ha guiat sempre 
és l’interès general del municipi. 

L’encapçalament d’aquest escrit és el lema amb el que ens vam presentar 
a les passades eleccions municipals. Hi creiem. Creiem en la feina, 
l’esforç, la humilitat i l’entesa. Perquè sempre hem treballat per tothom 
i ho continuarem fent. Aquesta és l’única manera per anar endavant.

Des d’un principi hem parlat amb la resta de grups per veure en quins 
punts podem coincidir per tal d’anar endavant. Estem sempre oberts a 
buscar acords per desenvolupar projectes i tasques que vagin en benefici 
de l’interès general del municipi i en el de tots els vilatans. Des de l’equip 
de govern treballem activament perquè tant Peralada com Vilanova 
tinguin uns bons serveis i que el dia a dia funcioni. Ara fa quatre anys 
dèiem que no era temps de grans inversions ni de grans infraestructures i 
havíem d’aconseguir que el que tenim es pugui mantenir, i que la qualitat 
dels serveis que prestem continuï i anar-los millorant de mica en mica. La 
situació no ha canviat gaire, la conjuntura actual no és bona i continuen 
les incerteses,  però amb l’ajut de tots podrem tirar endavant el projecte 
iniciat.  Tenim un programa que us vam fer arribar i que podeu consultar 
a www.ciu.cat/peralada, el qual serà el full de ruta que seguirem en els 
propers anys de govern. Estarem sempre atents a les oportunitats que 
sorgeixin per desenvolupar altres projectes no previstos.

Tal com hem dit diverses vegades, no podem fer gran promeses, però 
sí que us podem garantir que des de l’alcaldia i des de l’equip de govern 
treballarem de valent per aconseguir fer realitat  el que us vàrem plantejar.

Com a fet important, volem aprofitar per comunicar-vos que el Sr. 
Joan Itxart Romagosa, que ha estat en l’Equip de Govern els darrers 
dos mandats, ha manifestat que renuncia, per motius professionals,  
com a Regidor, tot i que continuarà col·laborant activament en el 
que calgui. El seu lloc l’ocuparà la Sra. Rosa Cortada Sànchez, que 
ocupava el sisè  lloc en la llista electoral, a les passades eleccions. 
Agraïm molt a en Joan la seva tasca al llarg d’aquests anys que 
formà part de l’Equip de Govern i donem la benvinguda a la Rosa 
en aquesta nova responsabilitat que assumeix.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment i us 
convidem a formar part del nostre projecte i a fer front  als reptes 
que se’ns presentin en el propers anys.

El nostre email és: peralada@cdc.cat
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AGRUPACIÓ LA MUGA –ESC-MES-AM 

Trànsfuga? 

Passades les eleccions municipals dins la nostra formació hi ha hagut 
esdeveniments que han afectat a la credibilitat de L’Agrupació La 
Muga; el mes de juny se li va enviar un comunicat a la Sra. Romero, 
exposant que per manca de confiança vers a la seva persona 
dimitís com a regidora de ALM-ERC-MES-AM. Us adjuntem la 
darrera comunicació que hem fet arribar tan a l’Ajuntament com a 
la Sra. Romero, i amb aquesta publicació a tots vosaltres, signada 
per tots els membres d’ALM-ERC-MES-AM el dia 24 de juliol de 
2015: Reunida amb assemblea General a la seu de la plaça Gran, 
els membres de l’ALMERC-MES-AM, que a continuació es detallen: 

Enric Serra  Planas
Josep Maria Oliver Clotas
Francisco Javier Llauró Fabregas
Ramon Pallisera Millan
Antonia Casas Brugat
Dolors Rodriguez Costa
Xavier Nicolau Reixach
Carles Nuñez Felip
Jordi Algans Ramos
Joan Bardella Trinch

ACORDEN 

Per unanimitat la següent presa de decisions a partir de la data d’avui: 

Excloure, deixar sense participació, separar a tots els efectes d’ALM-
ERC-MES-AM a la senyora Maria José Romero i Madrid (designada 
el seu dia de forma verbal per aquesta agrupació, com a candidata 
a l’elecció de regidora a l’Ajuntament de Peralada i Vilanova de la 
Muga), i sense possibilitat de readmissió. Preguem, s’abstingui 
de qualsevol presa de decisions ni representació en qualsevol ens 
públic o organització, en nom de l’Agrupació La Muga. Quedant per 
tan, desautoritzada, exclosa de la nostra agrupació i de la confiança 
que se li va donar el seu dia, per deslleialtat i per haver actuat de 
forma reiterada contràriament a l’esperit i ideologia de l’Agrupació 
La Muga. I perquè consti, signen el present document en el lloc i 
data a dalt indicat.

INDEPENDENTS DE VILANOVA

Benvolguts vilatans.

Aquest és el primer butlletí municipal després de les eleccions i per 
això el primer que volem fer és agrair-vos la confiança dipositada en 
IDV a les urnes. Un grup integrat per vilanovencs i vilanovenques, 
joves i amb moltes ganes de treballar per a tots vosaltres.  A Vilanova 
varem obtenir 86 vots, el 52% total dels vots, una majoria prou 
àmplia, lluny del 30% de CIU i a Peralada 19 vots molt benvinguts

Semblava que amb els resultats, IDV tenia prou legitimitat per 
a representar el seu poble dins a l’Ajuntament de Peralada, però 
després de la reunió que varem tenir amb l’alcalde i la Lourdes 
Carreras, ens varen deixar molt clar que no fèiem falta per a 
governar i que ens convidàvem a estar a la oposició. Ens varen dir, 
que esperaven la nostra col·laboració, i així ho hem estat fent, però 
també creiem que estem en tot el dret de participar en les decisions 
que afecten al nostre poble. Buscàvem una comunicació recíproca 
que per part d’ells no hem rebut. 

Des d’aleshores hem seguit escoltant  i prenent nota de les mancances 
i  problemes que hi ha  al nostre poble i dels quals l’Ajuntament se 
n’ha de fer càrrec, ,perquè malgrat dir-se Ajuntament de Peralada, 
el municipi engloba dos pobles. Ens varem presentar per treballar 
pel poble, i així ho continuarem fent amb la mesura que ens deixin. 

Restem a la vostra disposició, ja sabeu qui som i sabeu que estem 
sempre al vostre costat, organitzant les festes, fent vida al poble, 
etc, perquè nosaltres som d’aquí, vivim aquí i volem el millor per tots 
nosaltres, no com altres que només procuren per alguns.

Creiem en una altre manera de fer política, més transparent, més 
participativa i sobretot obrir l’ajuntament al poble.  

Molt agraïts. Continuarem treballant i restem a la vostra disposició.   
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ANEM PER FEINA

Amb aquestes línies us voldria presentar el Grup Municipal UMdC. 
Les últimes eleccions vam obtenir representació amb un regidor a 
l’Ajuntament. Pels que no ens coneixeu, m’agradaria explicar-vos 
breument el perquè d’aquest projecte.

Som un grup de persones que tenim ganes de treballar pel poble, 
i pensem que Peralada i Vilanova de la Muga mereixen fer un pas 
endavant. Al nostre entendre, l’actual equip de govern no té projecte 
de futur. Les coses es van fent i tot va funcionant, algunes coses 
millor que d’altres, però sense projecte a mig, llarg o curt termini. 
Entenem que un municipi com el nostre, on cada cop ve més gent a 
viure, hauria de tenir un pla de govern, un projecte.

Per això, el nostre objectiu pels propers quatre anys és aportar i 
sumar. Tot això ho volem fer presentant propostes i peticions que 
ens permetin millorar la qualitat de vida de tots plegats, i també 
treure temes a debat que s’han anat deixant i no s’estan solucionant. 
Tot això ho volem fer de manera constructiva i positiva.

Finalment voldria posar-me a disposició de tots vosaltres perquè 
qualsevol tema, suggeriment o queixa que tingueu ens la feu saber. 
Entre tots, traient temes a debat, fent saber els problemes que pateix 
el nostre municipi, i aportant noves idees i punts de vista, podem fer 
les coses funcionin una mica millor.

Si voleu contactar amb nosaltres ens podeu trobar:

Facebook:
UMdC Peralada i Vilanova de la Muga

Correu electrònic:
umdcperaladaivilanova@hotmail.com

Salutacions,

Meritxell Garrido Sirvent

GRUPS MUNICIPALS
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
29 DE DESEMBRE DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 1/2015

Caràcter: pública ordinària

Data: 29 de desembre de 2014

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 23.35

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa.

Sra. Anna Maria Poch Pujol.

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez.

Sr. Juan Cros Ferraró.

Sra. Mònica Lladó Descamps.

Sr. Enric Serra Planas.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la convocatòria.

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de setembre 
de 2014 (Exp. núm. 268/2014)

3. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de 30 
d’octubre de 2014 (Exp. núm. 206/2014).

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

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

6. Informes de les regidories.

7. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) (Exp. núm. 312/2014).

8. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal 
per la qual s’aprova la modificació del fitxer de dades de caràcter personal Gestió 
consistorial i institucional de l’Ajuntament de Peralada (Exp. núm. 318/2014).

9. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per modificar provisionalment l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei municipal de llar d’infants (Exp. núm. 313/2014).

10. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de modificació dels Plecs de contractació del 
contracte l’obres Obres d’urbanització del nucli antic: c. de l’Hospital. Municipi de 
Peralada (Exp. núm. 231/2014).

11. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació 11a. del 
Pressupost de l’exercici 2014 (Exp. núm. 311/2014). 

12. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial del Pressupost general i de la 
Plantilla de personal per a l’exercici de 2015.

13. Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació definitiva del Projecte de reforma i 
adequació a la normativa del centre social municipal (Exp. núm. 31/2014).

14. Proposta d’Alcaldia-Presidència relativa a l’actuació 2012/69 i AC/11946-DG/14 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

15. Proposta de l’Alcaldia-Presidència per aprovar provisionalment l’establiment 
de l’impost sobre despeses sumptuàries pel que fa a la modalitat que grava 
l’aprofitament de vedats de caça, i la seva ordenança fiscal.

16. Assumptes urgents.

17. Precs i preguntes.

A Peralada, essent les vint-i-una hores i 
deu minuts del dia vint-i-nou de desembre 
de dos mil catorze, es reuneixen a la Sala 
de sessions de la Casa de la Vila per a 
celebrar sessió ordinària de Ple en primera 
convocatòria.

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

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

PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació 
de la convocatòria, que s’ha canviat per 
qüestions d’eficiència administrativa 
relacionada amb la tramitació d’expedients 
inclosos en l’ordre del dia.

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver 
Clotas per demanar que consti en acta 
que voldrien que si es modifica la data de 
celebració del ple ordinari s’avisi amb més 
antelació. 

Sense més intervencions, i per unanimitat 
dels membres legals de la Corporació 
s’aprova la ratificació de la convocatòria.



28 BUTLLETÍ TARDOR

SEGON. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE 
DE 2014 (EXP. NÚM. 268/2014)

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

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany 
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els 
membres legals de la Corporació.

TERCER.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 30 D’OCTUBRE 
DE 2014 (EXP. NÚM. 206/2014)

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

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany 
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els 

membres legals de la Corporació.

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

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària (del núm.  260/2014 al núm. 333/2014).

CINQUÈ.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 
15/2010 EN RELACIÓ AL PAGAMENT A PROVEÏDORS 
(EXP. NÚM. 136/2014) 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe de trimestral de 
compliment de terminis previstos en la Llei 15/2010, de data 21 
d’octubre de 2014: 

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

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

0  
 

0

0

0

0

0,00  
 

0,00

0,00

0,00

0,00

34,51

 

45,03

42,88

 0,00

36,33

Interessos de demora pagats en el període

Núm. pagaments Import total

24,61

 

12,00

0,00

0,00

18,35

389

 

11

2

0

402

9  
 

1

0

0

10

5.010,13

 

4.947,99

0,00

0,00

9.958,12

305.615,38

50.909,12

11.938,24

0,00

368.462,74

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Informe corresponent a l’exercici: 2014

Trimestre: tercer

Pagaments realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

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

Període mitjà 
pagament excedit 
(PMPE) (dies)

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010

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

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

48,28

28,00

25,00

 14,00

40,95

37,17  
 

0,00

0,00

0,00

37,17

99

  1

  1

  1

102

4  
 

0

0

0

4

60.896,74 
 

0,00

0,00

0,00

60.896,74

71.119,98

60.364,78

6.811,50

2.857,90

141.154,16

Factures o documents 
justificatius pendents 
de pagament al final 
del trimestre

Pendents pagament realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

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

Període mitjà pendent 
pagament excedit 
(PMPPE) (dies)

SISÈ.- INFORMES DE LES REGIDORIES

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

Aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El passat 16 de desembre de 2014, es va rebre l’acord d’aprovació 
definitiva del POUM per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona. El POUM fou aprovat amb data 27 de novembre de 2014. 
Es preveu, segons les consultes telefònicament fetes, que estigui 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, per tant, 
operatiu a mitjans de gener.

Amb aquest acord d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació 
urbanística municipal es dóna per finalitzat el procés iniciat arran 
de la sentència 461 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
data 7 de juny de 2013.

Assabentat de sentències judicials

L’alcalde dóna compte al Ple de les sentències següents:

- Núm. 224/2014, de 13 d’octubre de 2014, de la Secció Tercera, de 
la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que desestima el recurs  486/2008, interposat pel senyor 
Miquel Brugat Sot contra l’Ajuntament de Peralada i el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
(notificada amb Registre d’Entrades núm. 1331 de 24.10.2014).

- Núm. 485/2014, de 8 de setembre de 2014, de la Secció Cinquena, 
Sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que desestima el recurs d’apel·lació interposat per 
Jordicreu, SL contra l’Ajuntament de Peralada. (notificada amb 
Registre d’Entrades núm. 1283 de 10.10.2014);

- Núm. 468/2014, de 10 de juliol de 2014, de la Secció Quarta, 
Sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que desestima el recurs d’apel·lació interposat per 
Ramadera Roser, SL contra l’Ajuntament de Peralada (notificada amb 
Registre d’Entrades núm. 1396 d’11.11.2014)

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

El regidor Joan Itxart, responsable de l’àrea, diu no hi ha cap tema 
sobre el qual s’hagi de donar compte, però que si algú té alguna 
qüestió ho pot comentar.

Ningú li exposa cap qüestió al respecte.

6.3 Àrea de Turisme, Cultura i Benestar Social

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

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2014

Mostra Gastronòmica Empordanesa de Peralada 2014

En primer lloc s’informà de com havia anat la Mostra de Gastronomia. 
Cal remarcar que hi hagué sis cuiners/es amateurs menys que 
l’edició passada, però que augmentà el nombre de comensals, que 
foren 594.

Sant Domènec féu una Memòria exhaustiva de l’esdeveniment per 
així facilitar la feina de cara a properes edicions, com també l’estat 
de comptes de la mateixa.

També s’enviaren cartes d’agraïment als concursants, a les cases 
comercials i als restaurants que col·laboraren, als ajudants voluntaris 
i al senyor Sanllehy, el qual fou l’encarregat de decorar les M (emes), 
que són l’emblema de la Mostra, i que es regalaren als guanyadors 
del concurs de cuinats.

El Sr. Pere Mir va ser guardonat amb la “M honorífica” de la Mostra, 
de la qual ha estat Secretari des de la 1a edició.

Presentació del programa d’actes de la Festa Major de Sant Martí 2014

En Miquel informà de totes les activitats que des de l’Ajuntament, 
i amb la col·laboració de l’Associació de Joves i dels Capgrossos 
de Peralada, es van programar per a la festa major d’enguany, que 
tingué lloc els dies 7, 8 i 9 de novembre.

Els actes començaren el divendres a les 19 hores amb una comparsa 
a càrrec de la Colla de Capgrossos, la qual donà el toc d’inici de la 
festa i guià la gent fins al claustre de Sant Domènec, emplaçament 
on tingué lloc el pregó de Festa Major, a càrrec dels peraladencs 
Èlia Cabello i Marc Clos, pubilla i hereu de Peralada, i pubilla 
comarcal de l’Alt Empordà i hereu de les comarques gironines 2014, 
respectivament.

Tot seguit, tingué lloc a la sala d’actes de Sant Domènec, la 
inauguració de l’exposició “Formes en Correspondència”, de Jordi 
Martorano, organitzada dins el marc del programa Exposicions 
Viatgeres de la Diputació de Girona.

L’endemà, durant tot el dia, el pavelló municipal d’esports acollí 
el Campionat Territorial de promoció de la Federació Catalana de 
Patinatge Artístic.
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A la tarda el grup musical d’animació infantil El Pot Petit i la 
Melmelada Band dugué a terme un espectacle familiar al centre 
social i, tot seguit, es serví la ja tradicional xocolatada.

A les 6 de la tarda, tingué lloc la cercavila de Festa Major, a càrrec 
de la Colla de Capgrossos de Peralada, amb la participació de les 
pubilles i els hereus de Catalunya, que foren presents a Peralada, per 
a l’acte de proclamació del nou pubillatge local, que tingué lloc a les 
7 de la tarda al centre social. La nova pubilla de Peralada és Sussana 
Casellas Genís i l’hereu, Ferran Capallera Guirado. 

A mitjanit, l’Associació de Joves organitzà la nit jove, amb les 
actuacions de Miquel del Roig i Dj Fauster.

El diumenge, com és costum, és el dia més musical. Desprès de 
l’ofici solemne en honor a sant Martí, cantat per la Coral de Peralada, 
tingué lloc el concert de Festa Major, l’audició de sardanes a la plaça 
i el ball de fi de Festa, a càrrec de l’Orquestra la Principal de la Bisbal.

Durant tot el cap de setmana, al pati de l’Espai Jove, es pogué gaudir 
del parc d’atraccions.

Viure al Poble

La Meritxell Garrido prengué la paraula i explicà en quina situació es 
troben les diferents actuacions que comprèn el projecte “Peralada, al 
cor de l’Empordà” del programa Viure al Poble Més:

Pla de senyalització turística

S’han instal·lat uns tòtems que informen als turistes i visitants 
dels personatges històrics de Peralada i del patrimoni que s’amaga 
darrere de moltes parets i sota terra. Aquests senyals combinen la 
informació bàsica amb complement de codis QR per als usuaris que 
vulguin ampliar la informació.

Ara només falta la instal·lació de senyals direccionals per a vehicles 
i vianants, que està previst que estigui col·locada abans de finals 
d’any, i que permetrà tenir una millor senyalització del municipi. En 
aquest moment la senyalització per a vianants està gairebé acabada. 

Obres d’urbanització del carrer Hospital

La remodelació d’aquest carrer resulta importantíssima per a la millora 
de l’urbanisme del nucli antic. El carrer Hospital uneix dues de les tres 
portes de muralla encara existents, i es tracta de les dues més ben 
conservades. La porta del Comte, davant del Castell, i la porta de les 
Monges, a tocar de l’antic convent de Sant Bartomeu. Dins del mateix 
carrer hi trobem la Casa de les Bombes, seu de l’antic hospital medieval. 
Aquesta millora facilitarà la visita, la descoberta i el gaudi del nucli antic 
i medieval, tot això afegit a la millora de la circulació viària dels propis 
vilatans. Aquesta actuació es durà a terme al llarg del 2015.

Habilitació d’accessos i circulacions per a persones amb mobilitat 
reduïda al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Les persones amb mobilitat reduïda tenen dificultats per poder 
visitar la Sala Miquel Mateu i el claustre romànic, ja que només s’hi 
pot accedir a través de les escales. Per solucionar aquest problema 
s’instal·larà un ascensor i es condicionarà la terrassa superior amb una 
nova pavimentació que permeti evitar les barreres arquitectòniques. 
Aquestes obres de millora ja s’han iniciat i es preveu que estiguin 
finalitzades el març del 2015.

Botiga-exposició “Peralada, al cor de l’Empordà”

Aquesta actuació implica una remodelació de la planta baixa, 
convertint-la en un espai més polivalent, on hi haurà un punt d’atenció 

al públic, una petita botiga amb productes de la vila i de la comarca, 
i un espai on es promocionarà el municipi amb una exposició que 
vol donar a conèixer les possibilitats que ofereix (patrimoni cultural 
municipal, Mostra Gastronòmica, Pessebre Vivent, etc.). Es preveu 
que estigui finalitzat a mitjans del 2015.

Consolidació i presentació de les restes arqueològiques

Pel que fa a les restes ibèriques, que es van descobrir l’any 2001 
amb motiu de les obres de la Sala Miquel Mateu, queda pendent una 
última actuació, que és la d’evitar les filtracions d’aigua de pluja a les 
mateixes i l’adequació del seu entorn i del claustre. A banda de la 
subvenció de la Generalitat, s`ha demanat també una subvenció al 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona. A mitjans del 2015 
aquesta actuació estarà acabada.

Creació del portal turístic www.visitperalada.com

El portal que té l’Ajuntament ha de millorar i, per això, es va voler 
incloure aquesta actuació en el projecte. Amb aquest nou portal es 
vol facilitar als vilatans, i també als visitants, una visió clara i ràpida 
del nostre municipi, explicant el patrimoni que tenim, les activitats 
que fem, els establiments turístics del municipi, etc. Actualment 
ja s’hi està treballant i es preveu que abans de finals d’any estigui 
disponible.

Programa de visites multimèdia per a Iphone i Android.

Actualment als visitants del Museu de la Vila se’ls dona un petit 
dossier explicatiu. Com que aquesta és una opció molt millorable, 
es vol modernitzar amb aquestes visites multimèdia que permetran 
visitar el Museu de la Vila i altres punt d’interès del municipi. 
Aquestes visites estaran disponibles al llarg del 2015.

Pla de comunicació “Peralada, al cor de l’Empordà”

L’Ajuntament està treballant en la redacció d’un pla de comunicació 
que faciliti els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els 
vilatans i visitants. A més, esdevindrà una bona eina per posicionar 
i comercialitzar la imatge de la vila de Peralada. El que permetrà la 
subvenció és implementar aquest pla de comunicació, que s’anirà 
portant a terme durant tot l’any 2015.

Any Muntaner

Igualment, la Meritxell exposa que des de fa mesos l’Ajuntament 
està treballant en la commemoració dels 750 anys del naixement de 
Ramon Muntaner, fill de Peralada. És per això que s’està preparant 
una primera proposta d’activitats per tal de donar a conèixer aquest 
personatge tan nostre. Aquesta és una proposta de màxims, que 
dependrà de la implicació econòmica de les diferents institucions 
amb qui es busquen col·laboracions. 

Algunes de les institucions amb qui es vol arribar a acords són la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i l’Ajuntament d’Eivissa. 

Els objectius d’aquesta commemoració són difondre la figura de 
Ramon Muntaner i la seva Crònica arreu de Catalunya i als territoris 
de parla catalana; impulsar la relectura i l’actualització de la seva obra, 
conjuntament amb les institucions de la cultura i l’ensenyament, 
així com els mitjans de comunicació, i acostar Ramon Muntaner al 
públic en general, com a cronista i historiador. 

Les diferents actuacions previstes per l’Any Muntaner 2015 tenen 
una finalitat social, turística i cultural.
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Altres

En acabar de tractar tots els punts de l’ordre del dia, el senyor Toni 
Domínguez prengué la paraula per parlar dels temes següents.

En primer lloc féu saber que és la seva intenció de deixar el càrrec 
que ocupa en el Consell, per motius personals i familiars. Aclarí que 
presentaria la seva dimissió per escrit a l’Ajuntament. Apuntà però que, 
sempre que li fos possible, continuaria col·laborant amb Sant Domènec. 

Es parlà de la conveniència de què la persona que ocupi el lloc del 
senyor Toni Domínguez, estigui relacionada amb el món de les festes 
tradicionals catalanes i, sobretot, que s’ocupi de l’Aplec de la Sardana.

En segon lloc féu la proposta d’atorgar la distinció del Roc de Peralada 
al senyor Pere Pallé Rosell, atesos els mèrits acumulats en els molts 
anys dedicats a temes d’interès de la nostra Vila: Aplec de la Sardana, 
Processó dels Dolors, Cavalcada de Reis, Romiatge a Lourdes, Donants 
de Sang, Coral i, de ben segur, moltes més aportacions que dugué a 
terme. Tots els assistents ho trobaren molt adient i aportaren llurs 
consideracions de cara a elogiar el senyor Pallé.

Igualment feren avinent la conveniència de no retardar l’acte de 
lliurament de la distinció, si l’Ajuntament veu bé concedir-la-hi, atesa 
la seva edat avançada, puix aquest any compleix noranta anys.

La regidora de Cultura es comprometé a fer arribar al Sr. Alcalde 
aquesta proposta, atès que tots els presents així ho manifestaren.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL DIA 
17 DE DESEMBRE DE 2014

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

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

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany 
de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els 
membres presents de la Corporació.

2.  Informes

Programa del actes de Nadal.

Prengué la paraula el  Sr. Brugat i informà de tots els actes programats 
per aquestes festes.

2.1.- El passat 13 de desembre tingué lloc a Sant Domènec el Concert 
de Nadal ofert per l’Escola Tons, de Peralada i de Llançà, i per la 
Coral de la vila. L’acte comptà amb una bona assistència de públic 
i ambdues formacions creuen oportú repetir aquesta celebració 
conjunta en els propers anys.

2.2.- El dia 20 de desembre tindrà lloc a la Sala Miquel Mateu, del 
Centre Cultural, el Caga-Tió per a la mainada de Peralada amb edats 
compreses entre els zero i set anys.

Enguany el Centre Excursionista s’afegí a la festa infantil i organitzà 
una sortida al bosc per anar a buscar el Tió; fou un acte familiar que 
tingué molt bona acollida.

2.3.- El Patge Reial, Martí, el dia 28 de desembre visitarà el Municipi 
per a recollir les cartes que els infants volen fer arribar al Reis; a les 
onze serà a Vilanova i a les dotze a Peralada.

2.4.-  El dimarts 30 de desembre, l’Associació de Joves tornarà a 
organitzar una tarda d’activitats per als nens i nenes, amb  tallers de 
Nadal i de maquillatge i una xocolatada.

Aina Cabello, que representa aquesta associació en el si del Consell, 
manifesta que aquest taller nadalenc fa anys que el varen crear ells 
juntament amb l’Espai Jove, precisament perquè durant aquestes 
dates no se’n feia cap més, però que enguany, a més dels que ells 
preparen, se n’hauran fet tres més, i que els sembla excessiu. Si ho 
hagueren sabut, potser s’haurien decantat per alguna altra opció. La 
regidora, que sí que estava al corrent de la seva proposta, li contesta 
que no en sabia res de les altres tres. L’Aina opina que potser seria 
convenient unir els esforços de les diferents entitats i organitzar 
quelcom  conjuntament, com podria ser un Parc de Nadal. 

Ella mateixa fa una segona intervenció per assenyalar que a 
l’Associació de Joves els agradaria intervenir en la programació de 
les activitats que es presenten al Consell i que la seva presència al 
mateix no consistís només a ésser informada.

La regidora li contesta que a l’hora de programar sempre s’ha tingut 
en compte els joves i que el Sr. Brugat ha fet d’intermediari entre ells 
i Sant Domènec i presenta les seves demandes que, per altra banda, 
sempre s’han tingut en consideració. De totes maneres, troba bé la 
seva intervenció i proposa, abans de fer qualsevol altre programació, 
recollir les seves opinions i suggeriments, així com les de qualsevol 
altre membre del Consell, en un reunió de treball.

Alhora, exposa que cada vegada creix més el teixit associatiu, i això 
és bo per al poble, però que potser caldria fer quelcom per unificar les 
actuacions que porten a terme per no interferir-se i per unir afanys, 
com per exemple associar-se entre elles i tenir un únic representant 
que presentés les propostes a Sant Domènec. 

2.5.- Del 20 de desembre al 4 de gener tindrà lloc la Cinquena Mostra 
de Pessebres i Diorames. El recorregut comptarà amb onze punts 
visitables. Sant Domènec facilitarà un díptic informatiu per a facilitar 
el recorregut. Aquest any, l’olotí David López és l’artista convidat que 
ha creat el pessebre que s’exposa a la Sala Miquel Mateu.

2.6.-  Trenta-tresena edició del Pessebre Vivent.

Es comenta que enguany el Pessebre de Peralada s’ha adherit a 
l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya. 
Aquesta federació ajuda, als trenta-vuit pessebres que en formen 
part, a fer-ne difusió, amb campanyes televisives i radiofòniques i en 
premsa. També promociona els pessebres federats la casa comercial 
Aneto que, a més, obsequia els visitants amb el seu brou de Nadal.

El nostre pessebre, que es desenvolupa en un marc ja de per si magnífic, 
comptarà amb els quadres  tradicionals i amb una presentació 
escènica que cada any es procura que sigui diferent i sorprenent.

2.7.- La comissió de festes de Vilanova també ha organitzat dos 
actes per a celebrar aquestes festes. El dissabte, 20, es farà el caga-
tió a la Sala i l’església de Santa Eulàlia acollirà el concert de Nadal, 
que anirà a càrrec de l’Escola Temps de Música de Figueres.

2.8.- Sortida cultural a Barcelona per anar al teatre.

El dissabte, 10 de gener, s’anirà al Teatre Victòria de Barcelona a 
veure el musical Mar i Cel. Fa dies que s’ha omplert l’autocar i hi ha 
onze persones en llista d’espera. No se’n farà cap altre perquè per 
aquest dia no hi ha més entrades.
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3.- Propostes

La regidora recorda que en l’última reunió de treball demanà que es 
proposessin possibles articles per al Butlletí, en la secció dedicada a 
persones o a temes d’interès del  nostre poble que anomena “Amb 
ulls de dona”. Com que ningú fa cap aportació ella mateixa diu que 
havia pensat en la Sra. Mercè, que s’encarregà durant anys de la  
centraleta telefònica, aprofitant la memòria de les seves dues filles, 
la Maria i l’Anita.  

En Miquel Brugat diu que la seva àvia també havia fet de telefonista 
i que podria aportar el seu coneixement del tema. S’acorda parlar 
amb les persones abans esmentades per veure si els sembla bé fer 
l’article. La Lídia Cerdà accepta entrevistar-les i demanarà ajut a en 
Miquel o a qualsevol altre membre del Consell, com s’ha fet altres 
vegades, si ho requereix.

Un altre article podria ser el dedicat a les primeres cuineres, que 
amb uns mitjans molt precaris, començaren el servei de menjador 
de l’Escola de Peralada, la Brígida Martín i la Lola Caixàs. La regidora 
diu que els ex-alumnes que les van conèixer les recorden amb molt 
afecte perquè la seva dedicació va ser exemplar i magnífica . 

Al Consell el sembla bé aquesta segona possibilitat, que es podria 
portar endavant per un segon Butlletí.

L’Aina diu que també es podria tractar de les persones que iniciaren 
el Pessebre Vivent. Tothom ho troba encertat. Aquests, i/o altres 
temes que puguin anar sortint, es poden anar desenvolupant, si 
s’escau.

4.- Precs i preguntes

Com que no hi ha més intervencions, la regidora manifesta la seva 
gratitud als presents per llur suport  i els informa que acabarà 
aquesta acta mostrant el seu agraïment a totes les persones, que 
són moltíssimes, que col·laboren desinteressadament i generosa per 
poder portar a terme totes les activitats culturals i lúdiques que es 
programen durant l’any.”

6.4 Àrea d’Agricultura i Sanitat

Arranjament de camins

A Peralada s’han arranjat els camins rurals de Triacs, del pont de 
Llobregat fins la carretera de Cabanes, de les Costes des de la 
carretera de Mollet fins a la granja d’en Joaquim Sunyer, del pas 
d’Olives fins a la carretera de Cabanes, camí dels Horts de Sant 
Sebastià, Pixamill a Peralada. També s’han arranjat els camins des 
del mas Barrera fins a la carretera de Sant Joan Sescloses a Vilanova.

Aiguats mes de novembre

Després de l’episodi de pluges dels passats 29 i 30 de novembre, es va 
constatar la gran quantitat de danys en diversos camins municipals i 
en múltiples camps de particulars. La setmana posterior es va fer una 
avaluació de danys per part dels serveis tècnics municipals i també 
vam tenir la visita sobre el terreny del delegat del Govern a Girona, 
senyor Eudald Casadessús; el president del Consell Comarcal, 
senyor Xavier Sanllehí; el diputat senyor Miquel Calm, els regidors 
d’Agricultura, de Medi Ambient i l’alcalde, així com diversos tècnics 
del Consell Comarcal. Un cop vistos, constatats i avaluats el danys, 
es va tramitar la petició d’ajut a la Direcció General d’Administració 

Local, al Consell Comarcal i al Ministeri de Foment. L’import total 
valorat dels desperfectes pugen la quantitat de 68.242,64. A banda 
d’això, ja s’han iniciat els treballs d’arranjament i, en alguns casos, ja 
estan finalitzats.

Des de l’Ajuntament s’han centralitzat les reclamacions de 
particulars que han estat afectats pels aiguats esmentats, i es 
tramitaran conjuntament al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al 
Departament d’Agricultura.

Subvencions

L’Agència Catalana de l’Aigua va desestimar la sol·licitud de 
subvenció de conservació i manteniment de les lleres públiques en 
tram urbà sol·licitat l’any 2014.

La Direcció General de Medi Natural va denegar l’ajut sol·licitat per 
a la millora dels vials, per manca de disponibilitat pressupostària.

Ens ha estat concedida una subvenció per l’asfaltat i reparació del 
camí del cementiri de Vilanova de la Muga, el camí del mas Pi, el 
camí de Vallgornera, el camí de Vila-sacra i el camí vell de Peralada 
a Vilanova de la Muga, per un import de 40.500 euros, que és el 
90% del pressupostat per arreglar-los, segons l’informe tècnic 
municipal, que en total puja 45.000 euros. La previsió és que els 
treballs comencin el 12 de gener.

Programes Dipsalut

Dipsalut ha tramès a l’Ajuntament els dossiers amb els resultats 
dels programes de manteniment de les sorreres infantils, legionel·la, 
l’avaluació de piscines d’ús públic de 2014. Dins dels diferents serveis 
que ens presta Dipsalut, s’hi troba el control de la legionel·losi en  les 
diverses instal·lacions municipals i d’elles se’n deriven una sèrie de 
recomanacions per tal de millorar les instal·lacions i alhora prevenir 
qualsevol possible risc. Ja s’està treballant per dur a terme aquestes 
recomanacions. L’Ajuntament de Peralada ha sol·licitat un ajut 
extraordinari a Dipsalut per a la realització de les obres de reforma 
estructural per a la prevenció de la legionel·losi als vestidors del camp 
de futbol de Peralada. S’ha sol·licitat una subvenció de 53.959,49 
euros. Ens ha estat concedida una subvenció de 51.493,85.

6.5 Àrea de  Joventut

El passat dilluns 17 de novembre, es va tornar a posar de nou en 
funcionament l’Espai Jove. Aquesta nova etapa la durà a terme 
Jordi Comerma i Casals, que està treballant en un projecte que 
inclou diferents activitats, perquè l’Espai Jove sigui més integrador 
i funcional per a totes les diferents franges d’edats, des dels més 
petitons, als joves ja més grans, que, evidentment, tenen altres 
tipus de necessitats, tant lúdiques com educatives o, fins hi tot ja, 
professionals. 

6.6 Àrea de Vilanova de la Muga

La regidora responsable de l’Àrea forma que ni ha cap fet remarcable 
del qual s’hagi de donar compte.
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SETÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT 
(CILMA) (EXP. NÚM. 312/2014).

“El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE 
LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals 
del que forma part aquest Ajuntament ha comunicat que la seva 
Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, 
un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar 
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i per cercar la 
millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més 
operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració 
i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.

Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del 
nombre de membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 
18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions 
de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a 
l’aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva 
i Assemblea General, al quòrum d’aprovació en cas de modificació 
d’estatuts i altres acords d’especial transcendència, a la possibilitat de 
delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats 
entre Assemblea, Junta Executiva i President.

Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, 
de 2 d’abril, que regula les Organitzacions Associatives d’Ens Locals 
(art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es necessita 
l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per 
majoria absoluta.

En virtut de l’anterior, l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció  dels següents ACORDS:

Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del 
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE 
LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.

Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 
4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de 
la següent forma:

“Article 13

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres 
en formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant 
cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els representants de 
les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d’ésser 
alcaldes o regidors. Els representants podran delegar l’assistència i el 
vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre 
membre de l’Assemblea o en una tercera persona; cap membre no 
podrà rebre més de cinc delegacions. 

2. (..)

3. (..)

4. (..)

Article 14

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts.

b) Elegir el president.

c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants 
de les comarques i dels municipis associats, de conformitat amb 
l’art. 16, i controlar-ne l’activitat.

d)Aprovar el pla d’actuació general de l’Associació

e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també 
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la 
contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per 
l’òrgan de govern.

f) Acordar la dissolució del Consell.

g) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

i) Aprovar el reglament de règim interior.

j)Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels 
associats.

k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les 
baixes d’associats per una raó distinta a la de separació definitiva.

l)El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i 
Secretaria Tècnica.

La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter 
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea 
General.

Article 15

1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i 
estarà formada pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals 
seran elegits per l’Assemblea General d’entre els seus membres, 
d’acord amb les regles següents: 

3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona

8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a 
l’article 6,  i l’elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de 
la comarca representada

3 vocals representaran els municipis associats, i se n’elegirà un per 
cadascun dels trams següents: 

- municipis fins a 1.000 habitants

- municipis entre 1.001 i 5.000 habitants

- municipis amb població superior a 5.000 habitants

Cada municipi pot presentar una candidatura i l’Assemblea elegirà 
per votació

Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar 
el secretari, amb el vistiplau del president, i s’han de comunicar al 
Registre d’Associacions.

Article 17

La Junta Executiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més 
àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses 
per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i 
directrius que estableixi l’Assemblea.
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b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença 
davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions 
legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del 
Consell.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les 
quotes que els membres del Consell han de satisfer.

e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees 
generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Proposar a l’Assemblea General el Pla d’actuació general

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici 
a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els 
pressupostos de l’exercici següent.

h) Contractar els béns i serveis que l’associació pugui necessitar; 
es podran adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President 
algunes d’aquestes facultats.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis 
funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir 
de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar 
els actes que aquests grups projectin dur a terme.

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s’hagin d’encarregar 
de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, 
entitats i altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts.

- l’ús de locals o edificis adients per a les seves activitats. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst 
els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea 
General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun 
altre òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

1. El President de l’Assemblea General i de la Junta Executiva serà 
elegit per l’Assemblea d’entre els seus membres.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de 
l’Assemblea General i de la Junta Executiva.

b) Presidir i dirigir els debats tant de l’Assemblea General com de la 
Junta Executiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i 
de la Junta Executiva.

e) Ordenar els pagaments vàlidament

f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de 
l’Assemblea General

g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la 
Junta Executiva

h) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment 
de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 
La disposició dels fons es determina a l’article 36.

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de 
l’Associació.

j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals 
el deleguin l’Assemblea General o la Junta Executiva.

3. En cas d’urgència, el President podrà prendre acords en qüestions 
reservades a la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats 
per aquesta.

4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en 
cas de vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, 
la Junta Executiva d’entre els seus membres.

Article 25

1. (..)

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de 
la reunió, individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti 
en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir l’associació. 
Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha 
d’estar a disposició dels socis al local social.

3. (..)

4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que contindrà un extracte 
de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric 
de les votacions i la llista de les persones assistents.

L’acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel 
president i per dos interventors designats a l’efecte per la pròpia 
Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens locals 
associats.

Article 26

Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en 
primera convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, 
deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat més un 
dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el 
secretari o les persones que els substitueixin. 

En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà 
vàlidament constituïda amb la presència de tres membres a més del 
president i del secretari. 

Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l’òrgan 
de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per 
tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que 
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar 
acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho 
decideix la majoria de les persones presents.
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Article 27

1. (..)

2. (..)

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació 
dels Estatuts, la constitució d’una federació amb associacions 
similars o la integració en una de ja existent, cal el vot favorable de 
les dues terceres parts dels socis presents. 

4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les 
entitats locals, adoptat per majoria absoluta.

Article 29

1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera 
convocatòria, si ha estat convocada amb una antelació mínima de 
dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A falta de quòrum, se 
celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient 
la presència de dos membres a més del president i del secretari.

2. (..) 

3. (..)”

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.

Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti 
amb els acords de ratificació de tots els ens associats.

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General 
d’Administració Local, als efectes de modificar les dades del Registre 
d’organitzacions associatives d’ens locals.”

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

VUITÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER 
LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DEL FITXER DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL GESTIÓ CONSISTORIAL 
I INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA 
(EXP. NÚM. 318/2014).

“ANTECEDENTS DE FET 

Per acord del Ple de la Corporació de 30 de juny de 2006 foren 
regulats diversos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal 
de l’Ajuntament de Peralada, entre d’ells el fitxer “Gestió consistorial 
i institucional”  i es va procedir a la seva inscripció en el Registre de 
Protecció de Dades dependent de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades sota el Codi 207073098-G.

És voluntat de l’Ajuntament adaptar l’esmentat fitxer als requisits 
que comporta l’existència dels nous canals digitals de relació 
entre l’Administració i els ciutadans i entre el mateix Ajuntament i 
altres administracions i, en conseqüència, modificar la finalitat, el 
procediment de recollida de dades, l’estructura i descripció del tipus 
de dades, i les cessions; i alhora afegir els usos, procedència de les 
dades, sistema de tractament, transferències internacionals.

Aquest Consistori considera oportú poder remetre el Butlletí 
d’informació municipal, agenda d’activitats, comunicats i notícies 

d’interès mitjançant canals telemàtics a aquells ciutadans que 
expressament i prèviament ens autoritzin.

Vista l’Ordenança municipal que s’ha confeccionat que es transcriu 
literalment a continuació:

“ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL S’APROVA LA 
MODIFICACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
“GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL” DE L’AJUNTAMENT 
DE PERALADA

Capítol únic. L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços 
tecnològics singularment els informàtics, suposen possibilitats 
d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat així com de limitació 
i vulneració del dret a l’autodisposició de les informacions que són 
rellevants per a cada persona. És per això que l’ordenació jurídica reconeix 
drets en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia. La 
Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental 
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i 
estableix que la Llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la 
intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. 
El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la 
seva jurisprudència, i especialment en les seves Sentències 290/2000 
i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la protecció de 
dades de caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest 
dret ha estat denominat per la doctrina com “dret a l’autodeterminació 
informativa” o “ dret a l’autodisposició de les informacions personals i, 
que, quan és refereix al tractament automatitzat de dades, s’inclou en el 
concepte més ampli de llibertat informativa.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades 
de Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per 
garantir i protegir aquest dret fonamental.

És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la 
creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o 
supressió de fitxers de les Administracions públiques només poden 
fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí 
Oficial de la Província.

De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 
5/2002, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, la Corporació 
Local en matèria de Protecció de Dades queda sota l’àmbit de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les 
Corporacions Locals creessin, modifiquessin i suprimiran els seus 
fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol 
altra disposició de caràcter general. En els termes previstos en la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu 
cas, en la legislació autonòmica.

Primer. Modificació

El fitxer de dades de caràcter personal “Gestió Consistorial i 
Institucional” fou regulat per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 
30 de juny de 2006 i inscrits a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades en data 12 de novembre de 2007. 

Amb la present ordenança es modifica dit fitxer quant a: la finalitat, el 
procediment de recollida de dades, l’estructura i descripció del tipus 
de dades, i les cessions; i alhora s’afegeix la següent informació: usos, 
procedència de les dades, sistema de tractament i transferències 
internacionals. 
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FONAMENTS JURÍDICS

- Constitució Espanyola.

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD).

- Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).

- Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

- Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) que en els seus articles 22.2.d) i 47 estableix que l’aprovació 
d’ordenances és competència del Ple per majoria simple. I en els 
seus articles 49 i 70.2 s’estableix que el procediment d’aprovació de 
les ordenances locals és el següent: 

Segon. Mesures de seguretat

El fitxer que consta en l’Annex de la present Ordenança compleix les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

Tercer. Publicació

De conformitat amb l’article 20 de la LOPD i 70.2 de la LRBRL, s’ordena que la present Ordenança sigui publicada al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP).

Quart. Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagi publicat completament el seu text en el BOP i hagi transcorregut el termini previst en 
l’article 65.2 de la LRBRL.

ANNEX 

Denominació

Finalitat

Usos

Persones o col·lectius

Procediment de recollida de dades

Procedència de les dades

Estructura i descripció del tipus de dades

Sistema de tractament

Cessions

Transferències internacionals

Òrgan Responsable

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Mesures de seguretat

Enviament de les comunicacions relatives a les activitats 
institucionals de l’Ajuntament.

Comunicació a les persones d’informació relativa a 
l’agenda institucional de l’Ajuntament; del butlletí 
d’informació municipal i altra informació o notícies 
d’interès municipal per mitjans telemàtics mitjançant 
autorització prèvia.

Persones que es relacionen amb l’Ajuntament

Enquestes o entrevistes, formularis en paper o electrònics.

La mateixa persona interessada o el seu representant. 

Dades identificatives: DNI/NIF, nom i  cognoms, adreça 
postal i electrònica, telèfon.

Parcialment automatitzat.

No es preveuen.

No es preveuen

Ajuntament de Peralada.

Ajuntament de Peralada

El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el 
nivell bàsic. Les mesures de seguretat es descriuen en el 
document de seguretat

Gestió consistorial i institucional
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- Aprovació inicial pel Ple.

- Informació pública durant el termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments.

- En el cas de què no s’haguessin presentat cap reclamació o 
suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors 
provisional.

- L’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de l’Ordenança 
s’hauran de publicar en el BOP i no entrarà en vigor fins que no s’hagi 
publicat íntegrament el seu text i no hagi transcorregut el termini 
previst en l’article 65.2 de la LRBRL.

Per tot plegat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Modificar el fitxer denominat Gestió consistorial i 
institucional, que fou regulat per acord del Ple de l’Ajuntament del 
dia 30 de juny de 2006 i inscrit a l’Autoritat catalana de protecció de 
dades en data 12 de novembre de 2007 amb el número 207073098-
G, quant a modificar la finalitat, el procediment de recollida de dades, 
l’estructura i descripció del tipus de dades, i les cessions; i alhora 
afegir els usos, procedència de les dades, sistema de tractament i 
transferències internacionals

Segon. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per la qual 
s’aprova la modificació del fitxer de dades de caràcter personal 
“Gestió consistorial i institucional” de l’Ajuntament de Peralada 
anteriorment transcrita.

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’ordenança esmentada 
durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que s’hi puguin 
presentar reclamacions i/o suggeriments, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 49 de la LRBRL i 20 de la LOPD. En el 
cas que no s’hi presentin reclamacions o suggeriments, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.

Quart. Un cop aprovada definitivament la present ordenança i 
publicada íntegrament en el BOP, s’haurà de comunicar a Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades la modificació de dit fitxer de dades 
de caràcter personal de l’Ajuntament de Peralada i sol·licitar la seva 
inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya mitjançant 
els formularis i impresos normalitzats que consten a la pàgina web 
www.apd.cat.

Cinquè. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal, s’haurà d’informar els ciutadans que per tal de 
fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les 
seves dades, serà necessari que aquests s’adrecin a l’Ajuntament 
de Peralada i omplin el formulari corresponent a l’atenció del 
responsable de fitxer.

Sisè. Notificar aquests acords a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.”

L’Alcalde-President exposa que per tal de poder enviar informació 
municipal als veïns per via telemàtica, cal modificar prèviament 
aquest fitxer de dades de caràcter personal.

Afegeix que no es tracta de suprimir la informació que s’envia en 
format paper sinó donar l’opció a aquells veïns que la vulguin rebre 
per correu electrònic que ho puguin fer i així reduir costos. 

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

NOVÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
MODIFICAR PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE 
LLAR D’INFANTS (EXP. NÚM. 313/2014)

“Antecedents de fet:

Vist que és necessari simplificar i unificar les tarifes de la taxa pel 
servei municipal de la Llar d’infants municipal per a l’exercici 2015, 
sense incrementar en cap cas l’import de les mateixes.

Com a conseqüència de la unificació de tarifes les bonificacions 
actuals dels apartats 1 i 2 de l’article 6 deixen de tenir sentit, i és 
per aquest motiu que es proposa la seva supressió, i per tant, es 
renumeren les bonificacions que es mantenen, que són les actuals 
6.3, 6.4, i 6.5, que passen a ser les 6.1, 6.2, i 6.3.

És per la qual cosa, que es proposa la modificació dels articles  5 i 6 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar d’infants, 
que regulen respectivament les quotes tributàries i les bonificacions.

Fonaments jurídics

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

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

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar 
d’infants de Peralada.

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

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

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

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels articles 5 i 6 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar 
d’infants de Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma: 

“Article 5.- Quotes tributàries 

Matrícula:  137 € (Inclou reserva de plaça i assegurança accidents)

Quota de material:  50 € (marial escolar, fotocòpies ...)

Quotes mensuals:

P0

a) De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h   200 €  
(Inclou servei de berenar i de bugaderia)

b) Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)   56 €  
(biberó), 113 €  (triturats) i 130 € (menú normal)

c) Menjador esporàdic: de 12:00h a 15:00 h. (Cuina pròpia) 8,5 €/dia

d) Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                   

e) Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €
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P1 i P2

a) De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h   189 €   
(Inclou servei de berenar i de bugaderia)

b) Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)   130 € 

c) Menjador esporàdic: de 12:00h a 15:00 h. (Cuina pròpia) 8,5 €/dia

d) Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                   

e) Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h)  25 € 

Hores d’acollida i ampliació horària esporàdiques:

De 7:45h a 8:45h      2,50 €

De 17:00h a 18:00h    2,50 €

De 7:45h a 8:45h + de 17:00h  a 18:00h  3,50 €

Altres serveis complementaris:

- Subministrament de bates: 19 € / unitat. 

- Subministrament de motxilles: 19 € / unitat.

La quota general mensual inclou atenció en horari lectiu, servei de 
bugaderia de llençols, bates i pitets, i berenar.”

Article 6.- Bonificacions

6.1. Bonificació per dos fills matriculats.

Quan una família tingui dos fills matriculats a la llar s’aplicarà una 
bonificació del 10 % en la quota general de cadascun dels dos fills. 

6.2. Bonificació per família nombrosa.

Les famílies nombroses que tinguin dos fills/es matriculats/des a la llar 
gaudiran d’una bonificació del 20 % en la quota general que paguen 
els dos fills. Si la família nombrosa només té un/a fill/a matriculat/da 
al centre es tindrà dret a una bonificació del 10 % en la quota general.  

6.3. Bonificació per família monoparental.

Les famílies monoparentals gaudiran d’un descompte del 20 % en la 
quota general.

Les bonificacions contemplades en els articles 6.1., 6.2. i 6.3. no són 
acumulatives.”

Aquesta modificació es començarà a aplicar un cop hagi entrat en vigor.

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.”

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Pérez Álvarez per exposar que 
el quadre de les diverses tarifes era complicat i podia donar confusió, i és 
per aquest motiu que s’ha considerat necessari i oportú simplificar-ho, 
sense incrementar cap taxa.

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

DESÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
DE MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CONTRACTACIÓ 
DEL CONTRACTE L’OBRES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL NUCLI ANTIC: C. DE L’HOSPITAL. MUNICIPI DE 
PERALADA (EXP. NÚM. 231/2014).

La Secretària-interventora dóna lectura de la present proposta:

“Antecedents de fet:

El Ple de la Corporació en la seva sessió de data 7 d’octubre de 2010 
va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat 
“Obres d’urbanització del nucli antic: c/Hospital. Municipi de Peralada” 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, el senyor Martí 
Corominas Blanch, i amb un pressupost d’execució per contracte 
adequat al tipus vigent del 21% de l’IVA, de 275.875,39 euros, que es 
desglossa en: 

Preu sense IVA 227.996,19 €

IVA (21%) 47.879,20 €

Preu amb IVA 275.875,39 €

El Ple de la Corporació en la seva sessió de data 22 de setembre de 2014 
es varen aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que 
havien de regir aquest contracte d’obres.

Atès que és necessari introduir unes modificacions en l’esmentat plec, ja 
que dita inversió es troba confinançada per la Generalitat de Catalunya 
i el FEDER i les obres han d’estar degudament justificades i pagades 
abans del 31 de desembre de 2015. 

Fonaments jurídics:

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (TRLCSP)

- Reial Decret 817/2009, 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment 
la llei 30/2007 de contractes del sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (TRLHL)

Atès que el pressupost de l’obra excedeix del 10 per cent dels recursos 
ordinaris l’òrgan competent per a la contractació és el Ple de la 
Corporació per majoria simple.

És per la qual cosa, que l’Alcalde-President de la Corporació proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en la sessió plenària 
de data 22 de setembre de 2014 d’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives particulars i el d’aprovació de l’expedient de contractació 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri d’adjudicació, al preu més baix, per a l’execució de l’obra 
Obres d’urbanització del nucli antic: C/ Hospital. Municipi de Peralada.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert,oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació, per a l’execució de l’obra Obres d’urbanització del nucli 
antic: C/ Hospital. Municipi de Peralada.
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Tercer.- Autoritzar, en quantia de 275.875,39 €, la despesa que per 
a aquest Ajuntament representa la contractació de l’obra, a càrrec 
de la partida 1.155.619.06 de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014. 

Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
han de regir el contracte, i el document de millores que consta com 
Annex I als esmentats plecs.

Cinquè.-Publicar en el Butlletí oficial de la província de Girona, i en el 
perfil de contractant, anunci de licitació, perquè durant el termini de 
26 dies naturals, comptats a partir del dia de l’última publicació de 
l’anunci, es presentin les proposicions que es considerin pertinents.

Sisè.- Fer constar que la mesa de contractació serà la prevista al plec 
de clàusules administratives particulars.

Setè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a 
l’Alcalde-President de la Corporació en la tramitació i execució dels 
presents acords.

L’Alcalde-President sol·licita a la Secretària-interventora municipal 

que expliqui les principals modificacions que s’han introduït als plecs.

La Secretària-interventora municipal exposa que s’ha modificat els 
criteris d’adjudicació, que amb l’anterior redactat només hi havia un 
criteri que era el preu més baix, i que ara s’ha considerat necessari 
introduir altres criteris, com són el compromís d’executar diverses 
millores sense cap cost per l’Ajuntament i ampliar la durada del 
termini de garantia.

Així mateix continua dient que s’ha suprimit com a mitjà per 
constituir la garantia definitiva la possibilitat de retenció del seu 
import en el preu a abonar al contractista, ja que dita obra es troba 
confinançada amb el FEDER i s’ha d’haver acreditat el pagament 
íntegre del present contracte abans del 31 de desembre de 2015, i en 
conseqüència no es podria justificar el pagament total si es reté una 
part del preu en concepte de garantia definitiva.

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

ONZÈ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 11A. DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 (EXP. NÚM. 311/2014). 

Vist que a més de les inversions finançades pel FEDER i pel PUOSC, s’ha de preveure crèdit per fer front als desperfectes en els camins 
municipals que s’han produït com a conseqüència dels aiguats de finals del mes de novembre.

Vist que es tracta d’una despesa no prevista en el pressupost és per la qual cosa que és precís l’habilitació de crèdit per poder-ne fer front.

El detall del crèdit extraordinari és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: romanent líquid de tresoreria afectat; compromís d’ingressos i 
amb minoració de crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació:

Detall del corresponent finançament:

1. Romanent líquid de tresoreria afectat:

2. Compromís d’ingressos: 

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost d’ingressos: increment

Pressupost d’ingressos: increment

Org.

1

1

1

1

Concepte 

 79102

 79103

 75080

Concepte 

 87010

Progr.

432

333

337

450

Econ

64000

62200

63200

21007

Descripció

RLT afectat

Modificació

304.404,32

304.404,32

Cr. Inicial

0,00

0,00

0,00

0,00

Prev. Inicial

0,00

0,00

0,00

Modif.

82.600,00

59.000,00

303.604,32

20.000,00

465.204,32

Modificació

41.300,00

29.500,00

70.000,00

140.800,00

Prev. Definit

891.941,18

Cr. definitiu

82.600,00

59.000,00

303.604,32

20.000,00

Prev. Definit

41.300,00

29.500,00

70.000,00

Prev. Inicial

587.536,86

Descripció

Implementació Pla de comun. Peralada al cor de l’Empordà

Botiga exposició “Peralada al cor de l’Empordà

Reforma i adequació normativa Centre Social

Arranjament camins malmesos pels aiguats 

Descripció

Subv. FEDER Implementació pla comunicació

Subv. FEDER Botiga exposició 

Subv. PUOSC 2014 reforma i adequació Centre Social
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3. Minoració en partida de despeses:

TOTAL INCREMENT DESPESES:   445.204,32

TOTAL INCREMENT INGRESSOS:   445.204,32

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 12 de desembre de 2014.

Fonaments jurídics:

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

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria afectat, compromís d’ingrés i minoració de 
crèdit de despeses, modificació pressupostària número 11/2014. (Exp 311/2014) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del 
qual  és el següent:

2) FINANÇAMENT 

2.1.- Compromís d’ingrés

2.2.- RLT afectat

Pressupost de despeses: minoració

Pressupost d’ingressos: increment

Pressupost d’ingressos: increment

Org.

1

Concepte 

87010

Concepte 

79102

79103

75080

Progr.

929

Econ

27000

Cr. Inicial

28.411,26

Prev. Inicial

587.536,86

Prev. Inicial

0,00

0,00

0,00

Modificació

-20.000,00

-20.000,00

Modificació

304.404,32

304.404,32

Modificació

41.300,00

29.500,00

70.000,00

140.800,00

Cr. Definit

8.411,26

Prev. Definit

891.941,18

Prev. Definit

41.300,00

29.500,00

70.000,00

Descripció

Fons de contingències

Descripció

RLT afectat

Descripció

Subv. FEDER Implementació pla comunicació

Subv. FEDER Botiga exposició 

Subv. PUOSC 2014 reforma i adequació Centre Social

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 311/2014 (11a. MC)

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI

1) CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org.

1

1

1

1

Progr.

432

333

337

450

Econ

64000

62200

63200

21007

Cr. inicial

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificació

82.600,00

59.000,00

303.604,32

20.000,00

465.204,32

Cr. definitiu

82.600,00

59.000,00

303.604,32

20.000,00

Descripció

Implementació Pla de comun. Peralada al cor de l’Empordà

Botiga exposició “Peralada al cor de l’Empordà

Reforma i adequació normativa Centre Social

Arranjament camins malmesos pels aiguats 
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Pressupost de despeses: minoració

Org.

1

Progr.

929

Econ

27000

Cr. Inicial

28.411,26

Modificació

-20.000,00

-20.000,00

Cr. Definit

8.411,26

Descripció

Fons de contingències

2.3.- Minoració de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries de despeses

TOTAL INCREMENT DESPESES:   445.204,32

TOTAL INCREMENT INGRESSOS:   445.204,32

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

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

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

L’Alcalde-President explica que és necessari aprovar la present 
modificació de pressupost per poder incorporar aquestes inversions 
en el pressupost de l’any vinent, i poder iniciar els expedients de 
contractació abans de la Liquidació de l’exercici 2014.

Explica que el Romanent Líquid de Tresoreria afectat (en endavant 
RLT afectat) que ara s’utilitza com a mitjà de finançament d’aquesta 
modificació de pressupost està integrat pels excessos de préstecs 
que es varen concertar per a altres inversions, com el que es va 
demanar per Can Sala, però que en haver-hi baixa no s’ha utilitzat la 
totalitat de l’import concedit, també està integrat per la part del preu 
de la venda de la parcel·la municipal que es va alienar i que no s’ha 
utilitzat en la seva totalitat, per les obres dels carrers de Vilanova, ja 
que també hi va haver baixa en la licitació de les esmentades obres. 
Aquests excedents serveixen per finançar noves inversions.

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per 
exposar que no entén que els sobrants dels préstecs concedits 
per finançar determinades inversions es puguin destinar a finançar 
altres inversions diferents. Així mateix voldria saber com es troba 
desglossat el RLT afectat que s’utilitza en la present modificació 
pressupostària.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora 
municipal per tal de donar resposta a aquesta qüestió.

La Secretària-interventora li exposa que el RLT afectat utilitzat en 
la present modificació pressupostària es troba controlat i verificat 
per la Intervenció, a través de les diverses fitxes de projectes amb 
finançament afectat, i que en concret en la present modificació 
s’ha utilitzat el RLT afectat derivat de les desviacions positives de 
finançament resultants de les següents fitxes: la d’arranjament del 
cementiri, que va passar a denominar-se de reforma i adequació del 
Centre Social amb l’acord plenari de canvi de destí que conté els 
180.000 euros de la subvenció del PUOSC, dret que es va reconèixer 
en exercicis anteriors; també s’ha utilitzat la fitxa que conté l’import 

de la bestreta ingressada en exercicis anteriors corresponent al 15% 
de les actuacions cofinançades pel FEDER i que ara s’incorporen al 
pressupost; i per últim s’ha utilitzat la fitxa que conté els excessos o 
sobrants de préstecs.

Així mateix la Secretària-interventora li respon que els sobrants de 
préstecs sí que es poden destinar a finançar altres inversions, el que 
no poden és finançar despesa corrent.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas manifesta que hagués estat 
millor que aquest desglossament estigués detallat a la proposta de Ple.

La Secretària-interventora li respon que el podia trobar en l’informe 
d’Intervenció al que fa referència la proposta i que es trobava a 
l’expedient administratiu, a disposició dels regidors.

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

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent i Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Ana María Poch Pujol (CIU)
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez (CIU)
Sr. Juan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació la Muga)
Sr. Josep Maria Oliver Clotas (Agrupació la Muga)
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas (Agrupació la Muga)

DOTZÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI DE 2015.

“Format el Pressupost General per a l’exercici de 2015, integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i per la previsió de despeses i ingressos 
de la societat mercantil Serveis Recreatius, Culturals i esportius 
de Peralada, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament 
a aquesta entitat local, així com, les seves Bases d’Execució i la 
Plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs 
de treball, de conformitat amb el disposat en els articles 168 i 169 del 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988;



42 BUTLLETÍ TARDOR

Vist l’informe econòmic financer i l’informe favorable de la Secretària-
interventora de data 22 de desembre de  2014.

Fonaments jurídics:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LLBRL), 
modificada per la Llei 57/2003.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
TRLRHL.

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la 
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 octubre, per la que es desenvolupa 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel qual es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

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

- Les normes d’auditoria del sector públic i la normativa mercantil 
específica aplicable a les societats mercantils dependents de la 
corporació.

- La resta de normativa sectorial aplicable a les entitats locals

És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat per 
a l’exercici de 2015, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament i pels 
Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil 
Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA:

Pressupost de l’Ajuntament

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2015   2015

I DESPESES PERSONAL  696.920,07

II DESPESES CORRENTS  1.401.353,81

III DESPESES FINANCERES  29.200,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 316.950,00

V FONS DE CONTINGÈNCIES  72.533,94

 DESPESES ORDINÀRIES  2.516.957,82

  

VI DESPESES CAPITAL  242.369,88

VII TRANSFERENCIES CAPITAL  2.500,00

VIII ACTIUS FINANCERS  0,00

IX PASSIUS FINANCERS  198.103,96

  DESPESES CAPITAL  442.973,84

  

 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.959.931,66

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 2015

I IMPOSTOS DIRECTES  1.305.493,60

II IMPOSTOS INDIRECTES  51.200,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS  928.034,94

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 452.766,89

V INGRESSOS PATRIMONIALS  13.260,00

 RECURSOS ORDINARIS  2.750.755,43

  

VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 135.932,38

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 73.243,85

VIII ACTIUS FINANCERS  0,00

IX PASSIUS FINANCERS  0,00

  RECURSOS CAPITAL  209.176,23

  

 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.959.931,66

Pressupost de la Societat Mercantil 

Previsió de despeses:  1.000.000 € 

Previsió d’ingressos: 1.000.000€

Pressupost General Consolidat

DESPESES

INGRESSOS

Ajuntament

2.959.931,66

2.959.931,66

Societat Municipal

1.000.000,00

1.000.000,00

Transferències internes

- 293.000,00

- 293.000,00

Pressupost consolidat

3.666.931,66

3.666.931,66
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Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exercici 
2015 incorporada al Pressupost, que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris i personal laboral.

Tercer. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost pel 2015.

Quart. Sotmetre el Pressupost general consolidat, amb la 
documentació que conté, a informació pública durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, a fi que les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Cinquè.- Si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions, 
els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament, d’acord 
amb el que determina l’article 169.1 del TRLRHL.

Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya.”

Pren la paraula l’Alcalde-President de la Corporació per informar de 
les principals línies del Pressupost de l’exercici 2015, exposant que: 

En relació amb el Capítol I Despeses de Personal:

Continua amb el mateix import. Com a fet més destacable podríem 
dir que es fa la previsió de crèdit suficient per poder satisfer la 
part proporcional a 44 dies de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 que no es va fer efectiva. Si bé l’abonament efectiu 
d’aquesta part de la paga extraordinària del desembre de 2012 queda 
condicionada al compliment d’uns requisits que hauran de ser fixats 
legalment o reglamentàriament, i fins que no es fixin i s’acrediti el 
seu compliment no es podrà fer efectiu el seu abonament.

En relació amb el Capítol II Despeses en béns corrents: 

En aquest punt cal dir que s’ha procedit a desglossar aplicacions 
pressupostàries amb més detall, per tal d’adequar-nos a l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i a les seves modificacions. Quant 
a l’import de les despeses, podríem dir que és pràcticament igual al del 
2014. El 2015  ascendeix a 1.401.353,81 euros respecte al pressupostat en 
l’exercici 2014, que era de l’import de 1.402.561,26  euros.

En relació amb el Capítol VI Inversions reals:

Detalla les inversions previstes en l’Annex d’inversions i el seu mitjà 
de finançament. Algunes d’elles estan condicionades a l’alienació de 
béns, és a dir, a la venda d’una parcel·la de Peralada Residencial, en 
concret la mateixa que es va treure a subhasta el 2012 i va quedar 
deserta; es tracta de la parcel·la 55, de 638,81 m2, i que s’ha previst 
la mateixa valoració que es va fer el seu dia. Recordem que de les 
dues que es van treure a subhasta, es va vendre la número 59. 

Quant al Pressupost d’ingressos, exposa que s’ha tingut en compte 
el principi de prudència a l’hora d’elaborar el pressupost d’ingressos, 
i que per calcular l’import dels ingressos del pressupost que s’aprova 
s’han considerat:

- les dades que es desprenen de la liquidació del pressupost de 
l’exercici anterior, l’estat d’execució del pressupost 2014.

- la modificació de les Ordenances fiscals. 

- l’actualització dels valors cadastrals i el procés de regularització 
cadastral.

- S’ha tingut en compte les subvencions concedides tant en el 
capítol IV (per transferències corrents) com en el capítol VII (per 
transferències de capital). Com a novetat s’ha consignat en el capítol 
IV la subvenció de la línia de manteniment del PUOSC, per import 

de 26.862,32 euros, que ha de servir per finançar despesa de l’article 
21 del Capítol II.

- I la previsió de venda d’una parcel·la per tal de finançar determinades 
inversions, tal i com consta en l’annex d’inversions.

Afegeix que la previsió d’ingressos per aquest 2015 també són 
similars al 2014, si exceptuem una previsió de creixement dels 
impostos directes, bàsicament com a resultat de la regularització 
cadastral i de la previsió de plusvàlues.

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per 
demanar un estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament i la 
plantilla per l’exercici 2015. Així mateix també sol·licita obtenir còpia 
de l’estat d’ingressos i despeses de la societat anònima municipal.

La Secretària-interventora demana la paraula a l’Alcalde-President 
per tal de dir-li que li facilitarà una còpia d’aquests documents al 
finalitzar el Ple.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas demana perquè no s’ha 
previst una subvenció nominativa en el Pressupost del 2015 per als 
Pabordes.

L’Alcalde-President li respon que no es té constància que estiguin 
legalment constituïts com Associació; així mateix tampoc s’ha 
considerat oportú ni necessari atorgar un ajut a una entitat que 
percep uns ingressos quantiosos per l’organització de les quines.

Pren la paraula la senyora Ana María Poch Pujol per manifestar que 
s’hauria de mirar que s’autofinancessin.

Així mateix el senyor Francisco Javier Pérez Álvarez intervé per 
exposar que no sembla que sigui necessari atorgar una subvenció 
a aquesta entitat.

Per finalitzar l’Alcalde-President conclou que si hi ha alguna 
associació legalment constituïda del municipi que considera que no 
està detallada al pressupost que vingui a l’Ajuntament i s’estudiarà 
cas per cas.

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

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent i Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Ana María Poch Pujol (CIU)
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez (CIU)
Sr. Juan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació la Muga)
Sr. Josep Maria Oliver Clotas (Agrupació la Muga)
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas (Agrupació la Muga)
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TRETZE.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA 
I ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DEL CENTRE SOCIAL 
MUNICIPAL (EXP. NÚM. 31/2014)

Antecedents de fet

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 4 de març de 
2014 va acordar l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària 
de Reforma i adequació a normativa del centre social municipal, 
redactat per l’enginyer industrial, el senyor Josep Ramis Pagès, amb 
un pressupost d’execució per contracta de 303,604,32 euros (IVA 
vigent inclòs), i amb la prescripció d’incorporar el programa per el 
desenvolupament dels treballs.

El document tècnic, juntament amb l’expedient administratiu han 
estat exposats al públic per termini de 30 dies hàbils amb anuncis al 
DOGC núm. 6592 de 28 de març de 2014 i al BOP de Girona núm. 62 
de 31 de març de 2014, i al Taulell d’edictes de l’Ajuntament. I durant 
aquest termini no s’han formulat al·legacions i/o reclamacions al 
respecte.

Així mateix es va demanar informe a la Comissió Tècnica d’Avaluació 
Ambiental del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a  l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, a la Direcció General de Prevenció, 
extinció d’incendis i Salvament i a la Regió Policial de Girona.

Com a conseqüència del resultat dels informes dels organismes 
sectorials es va haver de redactar el document anomenat 
Complement 1 de la separata de legalització de l’activitat.

En data 26 de juny de 2014 es va publicar al BOP de Girona núm. 121 i 
a la web municipal l’anunci d’informació pública del projecte d’acord 
amb els art. 22 i 102 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
També es va donar audiència als veïns immediats a l’emplaçament 
de l’activitat i no es va presentar cap al·legació.

Atès l’informe del serveis tècnics municipals de data 17 de desembre 
de 2014 que es transcriu a continuació, que conclou que és procedent 
la seva aprovació definitiva ja que les modificacions introduïdes en 
el projecte com a conseqüència de les prescripcions dels informes 
sectorials no són substancials:

INFORME TÈCNIC REFORMA I ADEQUACIÓ A NORMATIVA DEL 
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL

En relació amb el projecte de reforma i adequació a normativa del 
centre social municipal, l’arquitecte municipal que subscriu emet el 
següent

I. INFORME:

1. Antecedents.

1. En data 7 de febrer de 2014 va ser lliurat per l’enginyer industrial 
Josep Ramis i Pagès a l’Ajuntament el Projecte de reforma i 
adequació a normativa del Centre Social municipal i la separata de la 
legalització de l’activitat.

2. En data 26 de febrer de 2014 els Serveis Tècnics municipals 
varen emetre informe on constava que el projecte s’ajusta a la 
documentació exigida de conformitat amb els articles 235 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 24 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i l’article 123 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. També s’informava 
favorablement i s’estimava que era procedent l’aprovació inicial del 
projecte.

3. En sessió extraordinària de 4 de març de 2014, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte d’obres “Reforma 
i adequació a normativa del centre social municipal”, amb la 

prescripció d’incorporar el programa per el desenvolupament dels 
treballs.

4. En data 5 de març de 2014 els Serveis Tècnics municipals varen 
emetre informe en relació amb la tramitació del projecte d’activitats.

5. L’anunci d’aprovació inicial del projecte va ser publicat al DOGC 
núm. 6592 de 28 de març de 2014 i al BOP de Girona núm. 62 de 31 
de març de 2014.

6. En data 8 d’abril de 2014 (R/E núm. 481/2014) es va rebre 
la notificació conforme l’1 d’abril de 2014 la Comissió Tècnica 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va 
informar favorablement el projecte d’activitat. També constava  
Recordar l’obligatorietat de donar compliment a les ordenances 
municipals vigents que afectin als vectors mediambientals.

7. En data 15 d’abril de 2014 (R/E núm. 516/2014), es va rebre 
l’escrit de l’Agència de Salut Pública de Catalunya on comunicaven 
que d’acord amb la normativa sectorial aplicable de l’activitat, no 
s’escau la emissió d’informe sanitari.

8. En data 26 de maig de 2014 (R/E núm. 668/2014) es va rebre 
l’informe de prevenció d’incendis referent a l’activitat esmentada, on 
es concloïa que la documentació tècnica presentada no era suficient. 
En data 5 de juny de 2014 el redactor de projecte va trametre a 
l’Ajuntament el document anomenat Complement 1 de la separata 
de legalització de l’activitat, documentació que va ser tramesa a la 
Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i Salvament el 15 
de juliol de 2014.

Expedient:

Activitat:

Promotor/a:

Representant:

Emplaçament:

Ref. cadastral:

Responsable tècnic:

Número registre: 170 i 176 Data registre:

31/2014

Reforma i adequació a normativa del centre social municipal

Ajuntament de Peralada

 

Passeig de la Principal de Peralada, s/n

1342818EG0814S0001IE

Josep Ramis Pagès (enginyer industrial)

7 de febrer de 2014
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9. En data 26 de juny de 2014 es va publicar al BOP de Girona núm. 121 
i a la web municipal l’anunci d’informació pública del projecte d’acord 
amb els art. 22 i 102 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
També es va donar audiència als veïns immediats a l’emplaçament 
de l’activitat. Posar de manifest que no es va presentar cap alegació.

10. En data 5 d’agost de 2014 (R/E núm. 1032/2014) es va rebre 
l’informe favorable de prevenció d’incendis referent a l’activitat 
esmentada, on es conclou que la documentació presentada reuneix 
les condicions de seguretat contra incendis que determina la 
reglamentació d’aplicació i s’indica que el titular és el responsable 
d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010.

11. En data 22 de setembre de 2014 (R/E núm. 1191/2014), el Cap 
de la Regió Policial de Girona va trametre l’informe d’afectació de la 
seguretat ciutadana de 16 de setembre de 2014 on s’informa que la 
Unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de l’Alt Empordà, considera 
que l’esmentada reforma no tindrà, a priori, afectació per a l’ordre 
públic i la seguretat ciutadana.

 

2. Característiques del projecte

1. Aquest centre es un edifici d’us públic majoritàriament en planta 
baixa, amb un ús essencialment recreatiu. Disposa de restaurant, 
una sala de festes i un local reservat per a gent gran.

2. Les tres parts poden tenir un funcionament independent o poden 
complementar-se en funció de les necessitats.

3. El restaurant i el local de la gent gran estan oberts diàriament.

4. La sala de festes s’utilitza per a celebracions tradicionals com ara 
festes majors, quines, teatre i altres semblants. També s’utilitza com 
a menjador per a àpats públics o privats quan l’assistència prevista 
es superior a l’aforament del restaurant o interessa no interferir en el 
normal funcionament del mateix. L’ús d’aquest sala es mes irregular 
en el temps.

5. L’objecte del projecte es el de descriure i justificar les reformes i 
actuacions necessàries, que aquest centre precisa, per tal d’adequar-
lo a les diferents reglamentacions en vigor.

 

3. Situació ambiental de l’activitat.

L’activitat que es desenvolupa en el Centre Social queda sotmesa 
al compliment de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, i al Decret 112/2010, 
d’aprovació del Reglament de desplegament de l’esmentada Llei. 
En aquest sentit i d’acord amb el previst pels articles 95 i 124 del 
Reglament, aquesta activitat esta sotmesa al règim de llicència atès 
que l’aforament previst es superior a les 150 persones. No obstant 
això resten exempts de la necessitat de la llicència municipal els 
establiments oberts al públic que son de titularitat municipal (art. 
29.4 llei 11/2009).

Tot i aquesta excepció es considera que el projecte segueixi amb el 
tràmits administratius que regulen les llicències.

 

4. Projecte.

El projecte consta de Memòria, Plec de condicions, Pressupost, 
Estudi de seguretat i plànols. Contempla la intervenció en els 
següents aspectes:

Intervenció ambiental: 

Portes i finestres sala de festes amb atenuació acústica.

Canvi de fusteries per unes d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i 
doble vidre amb cambra d’aire.

Protecció contra incendis:

Protegir l’estructura de tot l’edifici fins a R90.

Obertura nova porta d’emergències.

Substitució elements de fusta i tèxtils.

Detecció automàtica incendis.

Extinció automàtica incendis a la cuina.

Boques d’incendi equipades.

Extracció forçada a la sala de festes.

Substitució caldera.

Baixa tensió:

Instal·lar un grup electrogen de socors.

Gas:

Modificar instal·lació alimentació nova caldera.

Espectacles:

Sistema de control d’aforament.

Accessibilitat:

Instal·lació de rampes d’accés als diferents locals.

Adaptar bany.

Actuacions complementàries:

Instal·lació fals sostre fonoabsorvent amb llana de roca.

Enderroc altell existent.

Adaptació barra de bar. Construcció d’un office.

Obertura pas cuina - sala de festes.

Instal·lació nou enllumenat.

Polit actual paviment.

 

5. Prevenció i seguretat en cas d’incendi de l’activitat.

El projecte tècnic presentat contempla:

- Protegir l’estructura de tot l’edifici fins a R90.

- Obertura nova porta d’emergències.

- Substitució elements de fusta i tèxtils.

- Detecció automàtica incendis.

- Extinció automàtica incendis a la cuina.

- Boques d’incendi equipades.

- Extracció forçada a la sala de festes.

- Substitució caldera.

La protecció de l’estructura, es justificarà mitjançant els certificats 
de l’empresa que realitzi la ignifugació.
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6. Funcionament de l’activitat.

L’horari de funcionament de l’activitat compren una franja que va 
des de les 7 h. del matí fins a les 2,30 h. de dilluns a divendres i mitja 
hora mes tard les matinades de dissabte i diumenge.

D’acord amb el projecte tècnic presentat, l’aforament màxim de 
l’activitat serà de 987 persones sense comptabilitzar la terrassa 
exterior considerada com a espai exterior segur.

El titular de l’activitat ha de designar els responsables i els 
mecanismes del control de l’aforament, especificats en l’annex 
VI del projecte i  que ha d’estar en condicions de proporcionar en 
qualsevol moment informació al agents de la policia de Catalunya. 
Tanmateix per aforaments superiors a 500 persones cal la redacció 
d’un pla d’autoprotecció.

 

7. Estudi d’impacte acústic de l’activitat.

D’acord amb l’establert en l’article 33 del Decret 112/2010, 
d’aprovació del Reglament de desplegament de la Llei 11/2009, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, les llicències de les activitats han de presentar un estudi 
d’impacte acústic amb el contingut mínim exigit per la normativa 
contra la contaminació acústica. 

D’acord amb el mapa de capacitat acústica de Peralada, aprovat 
pel Ple de l’ajuntament el 30/12/2005, l’activitat està situada en 
un àmbit qualificat de sensibilitat acústica alta. No obstant això cal 
tindre en compte la següent consideració:

El mapa de capacitat acústica de Peralada va ser aprovat en data 
30 de desembre de 2005, abans de l’entrada en vigor del decret 
176/2009. En aquells moments per una zona de sensibilitat acústica 
alta els límits d’immissió a l’ambient exterior eren 60 dB en diürn i 
50 dB en nocturn. 

(annex III Llei 16/2002).

Per altra banda el decret 245/2005, de 8 de novembre, que fixa 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica, es va 
publicar quan el mapa de Peralada ja devia esta elaborat i no es va 
ser a temps a adaptar-lo. En aquest decret (annex 1.b) classifica com 
a zona de sensibilitat moderada les zones on conviuen residències i 
activitats i les zones on hi ha activitats recreatives i espectacles. Els 
límits en vigor en el moment eren 65 i 55 dB.

En el moment de redactar el projecte del Centre Social, ja estava 
en vigor el decret 176/2009. Aquest decret publica una nova 
classificació que substitueix la del decret 245/2005 (disposició final 
primera) i classifica com a zones de sensibilitat acústica moderada 
(disposició final primera, lletra b) les àrees on coexisteixen sòl d’ús 
residencial amb activitats (B1) amb uns límits d’immissió a l’ambient 
exterior (annex 3) de 60 i 50 dB respectivament.

A la vista de tot això les consideracions a tindre en compte son:

- Aplicant la normativa de l’època del mapa es compleix.

-Classificant segons el decret 245/2005 i segons el decret 176/2009 
també és compleix.

El projecte tècnic presentat inclou un estudi d’impacte acústic on 
s’estima que el nivell de soroll emès per l’activitat serà de 76 dB(A), 
únicament procedent de les converses dels clients (no es considera 
ambientació musical), amb una atenuació dels tancaments verticals 
de 30 dB(A) es transformaran en un nivell emès de 46 db.

El nivell d’emissió a l’interior de la sala de festes serà de 90 db 
els dies on hi hagi espectacle musical. Si s’estima l’atenuació dels 
tancaments en uns 42 db, es transforma en un nivell de 48 db.

D’acord amb l’article 34 del Decret 112/2010, d’aprovació del 
Reglament de desplegament de la Llei 11/2009, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, si 
està previst realitzar espectacles o activitats musicals, l’activitat ha 
de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador. 

 

8. Pressupost

Atenent el que estableix el projecte el pressupost per contracte 
amb iva inclòs (21%) puja a la quantitat de 303.604,32 €. Aquest 
compren la totalitat de les fases de treball. 

II. NORMATIVA APLICABLE

Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives.

Decret 112/2010, d’aprovació del Reglament de desplegament de la 
Llei 11/2009.

Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Codi tècnic de l’edificació.

Text refós de la NN.SS. de planejament de l’any 2005.

III. CONCLUSIONS:

1. Les modificacions que consten a la separata del projecte i les 
condicions exigides pels diferents organismes implicats en el 
procediment no són modificacions substancials, doncs no és 
necessari un nou tràmit d’informació pública, i procedeix a la seva 
aprovació definitiva amb les condicions següents:

· El titular de l’establiment es responsable d’executar i mantenir 
les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, 
establertes per la reglamentació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acta 
de comprovació segons el que s’estableix a la llei 3/2010. Aquesta 
acta cal que la realitzi una entitat col·laboradora de l’administració i 
seran objecte de control els aspectes assenyalats en l’article 135 del 
D. 112/2010.

· Cal que les runes generades per les obres es llencin a un abocador 
autoritzat. S’estima que el volum de runes, atenent el càlcul que figura 
en el projecte, es de 12.44 m3 que correspon a un pes de 16,51 T.

· Durant l’execució de les obres aquestes restaran tancades i 
senyalitzades i únicament s’autoritzarà l’accés al personal autoritzat.

· Abans de  l’inici de les obres cal que s’aprovi el Pla de Seguretat i 
Salut i es comuniqui l’obertura del centre de Treball a la Generalitat. 
Tanmateix cal que es designi el director de les obres i el coordinador 
de seguretat i salut.»

D’acord amb el que estableix l’article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, correspon adoptar l’acord d’aprovació definitiva.

Atès que la competència correspon al Ple de la Corporació per 
superar el pressupost del projecte el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2014.
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Fonaments jurídics:

- Article 235 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 (en endavant TRLMRLC).

- Articles 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en 
endavant ROAS).

- Disposició Addicional Segona i article 121 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. (TRLCSP)

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

L’òrgan competent és el Ple de la Corporació per majoria simple, de 
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona 
del TRLCSP i l’article 47.1 de la LRBRL.

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

Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària 
anomenat Reforma i adequació a normativa del centre social 
municipal,  i el seu annex Complement 1 de la separata de legalització 
de l’activitat, redactat per l’enginyer industrial, el senyor Josep 
Ramis Pagès, amb les modificacions no substancials que resulten 
de l’informe dels serveis tècnics de data 17 de desembre de 2014 
anteriorment transcrit.

Segon. Publicar l’acord d’aprovació definitiva del present projecte en el 
BOP de Girona, en el DOGC, en el taulell d’anuncis i en la pàgina web de 
l’Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del ROAS.

Tercer. Enviar certificats d’aquests acords al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a l’haver-se 
sol·licitat el canvi de destí de l’actuació 69 del PUOSC 2012.

Quart. Enviar certificats d’aquests acords a la Diputació de Girona al trobar-
se finançat en part amb el PUOSC 2014 actuació AC/11946-DG/14.”

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

CATORZÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
RELATIVA A L’ACTUACIÓ 2012/69 I AC/11946-DG/14 DEL 
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC).

“Vist que l’actuació de “Reforma i adequació a la normativa del 
centre social municipal” es troba finançada en part amb el Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) anualitat 2014, 
actuació AC/11946-DG/14 per import de 70.000 euros.

Vist que s’ha sol·licitat el canvi de destí de l’actuació número 69 del 
PUOSC 2012 per tal de destinar-la a finançar també la “Renovació de 
la xarxa de distribució d’aigua potable del sector sud-est”, amb els 
següents programes i imports:

- Subvenció PUOSC-MN (Municipis petits): 60.000 euros.

- Subvenció PUOSC-DG (Diputació de Girona): 120.000,00 euros

Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya que gestiona el PUOSC del 2012 
i la Diputació de Girona el PUOSC 2014, requereixen que es 
complementi la documentació administrativa enviant el Model 1-2 

“Certificat d’acceptació de les ajudes i normativa, d’aprovació del 
projecte i d’existència  de la consignació pressupostària”. 

Atès que aquest document Model 1-2 requereix que aquest 
Consistori hagi adoptat els acords d’acceptació de les ajudes i 
normativa, d’aprovació del projecte i d’existència  de la consignació 
pressupostària.

És per la qual cosa que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels presents 

ACORDS:

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en els Programes específics 
de municipis petits (MN) de 60.000 euros i Programa de la 
Diputació de Girona (DG) de 120.000 euros tots dos del PUOSC 
2012, actuació número 69, i acceptar també les ajudes incloses en 
el Programa de la Diputació de Girona del PUOSC 2014 de 70.000 
euros, actuació número AC/11946-DG/14,  per finançar en part el 
projecte de “Reforma i adequació a la normativa del centre social 
municipal”, i acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.  

Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa 
i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la 
persona següent:

Nom i cognoms del director facultatiu de les obres o responsable de 
l’actuació

Josep Ramis i Pagès

Títol professional: Enginyer Industrial     

Tercer.- L’Ajuntament de Peralada es compromet a solucionar, al seu 
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici 
de les obres o durant la seva execució.   

Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent 
a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha 
aprovat amb caràcter definitiu.

Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i 
dels serveis, així com també de les autoritzacions i concessions 
administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així 
com la seva posada en servei.

Sisè.- Que en la partida pressupostària especificada a continuació hi 
ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta 
actuació.   

Dades de la partida pressupostària 

Número   Any del pressupost 

1.337.63200 2014

Setè.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per tal de què 
pugui signar qualsevol document públic i/o privat i dugui a terme 
totes les gestions necessàries per a l’efectivitat dels presents acords.

Vuitè.- Enviar certificat d’aquests acords, juntament amb el Model 
1-2 degudament signat i segellat, als Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, per ser un projecte finançat pel PUOSC 
anualitat 2012, i a la Diputació de Girona per ser un projecte finançat 
pel PUOSC anualitat 2014.” 

Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat de 
tots els membres legals de la Corporació.
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QUINZÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
PER APROVAR PROVISIONALMENT L’ESTABLIMENT DE 
L’IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES PEL QUE FA A 
LA MODALITAT QUE GRAVA L’APROFITAMENT DE VEDATS 
DE CAÇA, I LA SEVA ORDENANÇA FISCAL.

“Antecedents de fet:

L’article 15 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 
(en endavant TRLHL), determina que les entitats locals hauran 
d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar 
les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests.

Vist que la Disposició Transitòria sisena del TRLHL, estableix que 
els ajuntaments poden exigir l’Impost Municipal sobre Despeses 
Sumptuàries pel que fa a la modalitat que grava l’aprofitament de 
vedats de caça i pesca.

Vista l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost municipal sobre 
despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça que es 
transcriu literalment a continuació:

“ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL 
SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES PER APROFITAMENT DE 
VEDATS DE CAÇA

Article 1r.-Disposicions generals. 

D’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria sisena del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, continua vigent l’Impost 
Municipal sobre Despeses Sumptuàries pel que fa a la modalitat que 
grava l’aprofitament de vedats de caça i pesca. 

Article 2n.-Subjectes passius. 

1. Estaran obligats al pagament de l’impost, en concepte de contribuents, 
els titulars dels vedats o les persones a qui correspongui, per qualsevol 
títol, l’aprofitament de caça en el moment de meritar-se l’impost. 

2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el propietari dels 
béns acotats, qui tindrà dret a exigir del titular de l’aprofitament 
l’import de l’impost, per fer-lo efectiu al Municipi, en el terme del 
qual radiqui la totalitat o major part del vedat de caça. 

Article 3r.- Responsables. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques 
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança 
General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos 
locals de dret públic. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la 
Llei General Tributària. 

Article 4t.-Base imposable. 

1. La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic. 

2. El valor dels esmentats aprofitaments es fixa segons determina 
l’Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1984 (BOE de l’1.1.1985), 
sobre actualització de rendes de l’impost municipal de despeses 
sumptuàries en la seva modalitat de vedats de caça, o segons 
aquella disposició que la modifiqui o la substitueixi.

Article 5è.-Quota tributària. 

La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable, el tipus de 
gravamen del 20 per 100. 

Article 6è.-Acreditació. 

L’impost serà anual i irreductible i s’acreditarà el 31 de desembre de 
cada any. 

Article 7è.-Normes de gestió i recaptació. 

1. Els propietaris dels béns acotats, subjectes a aquest impost, hauran 
de presentar a l’administració municipal, dins del primer mes de cada 
any, declaració de la persona a qui correspongui, per qualsevol títol, 
l’aprofitament de caça. En l’esmentada declaració, que s’ajustarà al 
model determinat per l’Ajuntament, es faran constar les dades de 
l’aprofitament i del seu titular. 

2. Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna 
comprovació i la posterior liquidació que serà notificada al substitut 
del contribuent, qui, sense perjudici de poder interposar els recursos 
que corresponguin, hauran d’efectuar el seu pagament en el termini 
reglamentari. 

3. Successió en el deute tributari. 

En tot traspàs o cessió d’empreses que prestin serveis o duguin a 
terme els subministres subjectes a aquest impost, o de societats o 
cercles d’esbargiment o esportius, el nou titular es farà càrrec dels 
deutes i responsabilitats que per tal concepte corresponguessin a 
l’anterior, a efectes dels quals podrà exigir a aquest, una certificació 
lliurada per l’administració municipal, en la qual es farà constar la 
seva situació tributària en relació amb l’esmentat tribut. 

Article 8è.-Infraccions i sancions. 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en 
relació al tribut regulat en aquesta Ordenança resultin procedents, 
es regiran per les normes contingudes en la Llei General Tributària i 
demés disposicions d’aplicació”.

Fonaments de dret:

- Article 372.d) del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, regula dins dels impostos municipals l’Impost 
municipal sobre despeses sumptuàries establint que aquest gravarà 
l’aprofitament dels vedats privats de caça i pesca.

- Disposició Transitòria sisena del TRLHL estableix que els 
ajuntaments podran continuar exigint l’impost Municipal sobre 
Despeses Sumptuàries pel que fa a la modalitat que grava 
l’aprofitament de vedats de caça i pesca.

- Articles 15 a 19, ambdós inclosos,  del TRLHL, que regulen la 
imposició o establiment de tributs i el procediment d’aprovació de 
les ordenances fiscals.

- Articles 22.2. lletres d) i e), 47.1, i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL).

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

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

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i/o establiment 
de impost municipal sobre Despeses Sumptuàries pel que fa a la 
modalitat que grava l’aprofitament de vedats de caça i pesca, de 
conformitat amb el que estableix l’article 17.1 i Disposició Transitòria 
Sisena del TRLHL.

Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de 
l’impost municipal sobre despeses sumptuàries per aprofitament de 
vedats de caça transcrita anteriorment.

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

Quart.- Un cop aprovada definitivament l’ordenança fiscal publicar el 
text íntegre de la mateixa en el BOP de Girona.”

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

SETZÈ.- ASSUMPTES URGENTS.

No hi ha.

DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES

Resposta a la pregunta formulada en el ple ordinari de 29 de 
setembre de 2014

En primer lloc, l’Alcalde-President contesta la pregunta formulada 
pel grup ALM en el darrer Ple ordinari.

En relació amb la pregunta formulada a la sessió del Ple de 
l’Ajuntament de Peralada de data 29 de setembre i que diu Els 
treballs de regularització cadastral que s’estan duent a terme, han 
estat iniciativa de l’Ajuntament o ha vingut de fora? Quins criteris 
s’han seguit en el cas de les finques rústiques?, els respon el següent:

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses 
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances 
públiques i l’impuls de l’activitat econòmica, incorpora modificacions 
a la Llei del cadastre immobiliari (RDL 1/2004, de 5 de març). 
En concret, aquesta llei estatal aprova un nou procediment de 
regularització cadastral previst entre els exercicis 2013-2016 per a 
la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans 
i de béns rústics amb construcció, així com de les alteracions de les 
seves característiques.

L’Estat ha legislat per tal d’incorporar aquest nou procediment d’ofici 
sense utilitzar el procediment d’inspecció, ja que el procediment 
de regularització cadastral està previst a la disposició addicional 
3a del text refós de la Llei de cadastre immobiliari, i s’inicia d’ofici 
en els supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de forma 
completa i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o 
modificació, amb la finalitat de garantir l’adequada concordança 
de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat 
immobiliària. En concret, entren en procediment de regularització:

- les que provenen d’incompliments de l’obligació de declarar de 
forma correcta i completa en supòsits d’obra nova, ampliació, 
reforma integral, rehabilitació o canvi d’ús de la construcció.

- les declaracions d’obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació 
extemporànies que es presentin durant el període de regularització.

- les piscines.

La disposició addicional 4a del text refós de la Llei de Cadastre 
immobiliari determina un nou valor cadastral per a les construccions 
indispensables pel desenvolupament de les explotacions agràries, 
ramaderes o forestals en sòl rústic.

El procediment de regularització exclou l’aplicació de sancions, però 
comportarà la liquidació d’una taxa de 60,00 euros per immoble 
regularitzat, que haurà d’abonar el titular cadastral.

El 28 d’abril de 2014, aquesta Alcaldia va manifestar a la Direcció 
General del Cadastre el seu interès en ser inclòs en la resolució que 
s’aprovés en l’any 2014, relativa al procediment de regularització 
cadastral 2014-2016 per a la incorporació al Cadastre i valoració a 
efectes de l’impost sobre béns immobles, tant de les construccions 
omeses total o parcialment, com de les modificacions en les dades 
físiques dels immobles que siguin incorrectes o incomplerts, amb la 
finalitat d’assegurar la seva concordança amb la realitat. 

Al BOE de 7 de juliol de 2014 es va publicar l’anunci de la resolució de 
30 de juny de 2014, de la Direcció General de Cadastre, per la qual es 
determinaven els municipis i períodes d’aplicació del procediment de 
regularització cadastral. En aquest anunci constava que a Peralada s’iniciava 
el procediment de regularització cadastral el dia 8 de juliol de 2014. 

Així mateix, afegeix, que havent consultat el cap de Cadastre de 
XALOC, el senyor Pere Tries, ens ha confirmat que en relació amb 
la regularització de les construccions agrícoles, aquesta no tindrà 
efectes retroactius, si bé sí que tindrà efectes retroactius de quatre 
anys enrere pel que fa a les finques urbanes. 

Ordenança de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO)

Tot seguit, pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró, el qual 
formula el prec següent:

L’Ordenança sobre l’ICIO es va modificar a l’any 2014 per introduir 
uns criteris de valoració i uns mòduls de càlcul per determinar la 
base imposable de l’ICIO a l’any 2014. 

Si bé aquests mòduls aplicats a construccions agrícoles considera 
que donen valors molt elevats, i sol·licita que es revisin.

L’Alcalde-President li proposa concertar una reunió amb el tècnic 
municipal, per tal que expliqui com s’apliquen els mòduls per 
determinar el pressupost d’execució material de les obres, que és la 
base per determinar la quota a ingressar de l’ICIO.

Modificació puntual número 4 del POUM de Peralada

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró per preguntar en 
quin tràmit es troba la modificació puntual número 4 del POUM de 
Peralada, que regulava les activitats extractives.

Comenta que es va aprovar inicialment a l’any 2012, que hi va haver 
polèmica sobre si es requeria o no el tràmit d’avaluació ambiental i 
que la Generalitat va respondre que sí que calia aquest tràmit.
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I pregunta en quina situació es troba aquesta modificació puntual.

L’Alcalde-President li respon que en aquest moment no li pot 
respondre.

Retirada dels cartells informatius de tall de camins per riuades

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró per formular el 
següent prec, en què demana que un cop hagi passat el perill derivat 
de les riuades es retirin els cartells informatius del tall de camins, ja 
que els cartells que es varen col·locar en les últimes riuades encara 
no s’havien retirat després de 15 dies. I que un cop es verifiqui que es 
pot passar, sol·licita que es retirin els cartells.

El senyor Juan Cros Ferraró exposa que es mantenen perquè, si bé 
hi ha cotxes grossos que poden passar potser n’hi ha de més petits 
que es poden quedar al mig i, per criteri de prudència, s’han deixat.

L’Alcalde-President exposa que per criteri de prudència es varen 
deixar uns dies més, però que si porten un mes això ha estat un error.

El senyor Francisco Javier Pérez demana al senyor Llauró que, si 
detecten aquests fets, la propera vegada avisin l’Ajuntament.

Obres dels carrers de Vilanova de la Muga

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró per exposar que 
encara hi ha cables de telefònica i d’electricitat que pengen, i demana 
que quan els trauran els del carrer Nou.

La senyora Mònica Lladó Descamps li respon que fins fa poc estaven 
fent la reconversió, i que demà trucarà.

Neteja dels passos

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas per exposar que 
hi ha hagut queixes veïnals pel tema de la neteja dels passos com a 
conseqüència de les darreres riuades. Concretament, pregunta quins 
criteris s’aplica per netejar-los, i perquè es va trigar fins a 15 dies en 
alguns casos.

El senyor Juan Cros Ferraró li matisa que no varen ser 15 dies sinó 8 
dies, i que a la gent que va trucar se li va arreglar ràpid.

L’Alcalde-President afegeix que es va donar màxima urgència 
a la gent que necessitava accedir a les seves propietats, com per 
exemple un camió que no podia accedir a la granja de porcs, i que 
tan bon punt la gent va trucar s’hi va anar, com és el cas del pas de 
Morassac. Així mateix exposa que fins que no va baixar una mica 
l’aigua no es va poder passar per veure l’estat.

Ajuts pels danys als camps malmesos

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas per exposar que 
hi ha propietaris de camps malmesos pels aiguats que consideren 
que s’hauria d’haver fet una reunió explicativa per informar dels 
possibles ajuts i per coordinar aquest assumpte.

El senyor Juan Cros Ferraró li contesta que ell va avisar tothom que 
va veure, per tal d’agilitzar els tràmits.

El senyor Josep Maria Oliver Clotas li diu que a ell ningú l’ha avisat.

El senyor Juan Cros Ferraró li exposa que encara està a temps de 
demanar els ajuts.

L’Alcalde-President afegeix que si la gent facilités el seu correu 
electrònic es podria enviar aquest tipus d’informació a tots els 
afectats, i exposa que aquesta podria ser una solució per tal que la 
informació arribés a tothom de la manera més ràpida.

Tema pilona

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas per exposar 
els seus dubtes en relació amb la instal·lació de la pilona que s’ha 
pressupostat. Considera que es comença la casa per la teulada, que 
el que s’hauria de fer és primer regular qui pot entrar i qui no al casc 
antic. 

L’Alcalde-President li exposa que és un tema complicat el fet de 
regular l’accés al casc antic, i li demana quina és la seva proposta 
de regulació de l’accés al cas antic. Afegeix que hi ha places on està 
prohibit aparcar i certes persones s’aparquen, i que es tracta d’un 
debat que no té fi.

El senyor Llauró opina que la diferència és que una cosa és accedir 
al casc antic i una altra poder aparcar. I que amb la col·locació de la 
pilona ja no es podrà ni accedir.

L’Alcalde-President exposa que s’ha pensat que per donar solució 
aquest problema, una pilona intel·ligent ho pot ser.

El senyor Enric Serra Planas manifesta que les pilones moltes 
vegades queden inutilitzades a la llarga, i que en el molts llocs les 
deixen morir. L’Alcalde-President conclou que és important el debat 
i que s’estudiarà.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les vint-i-quatre hores i cinc minuts la 
Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
16 DE MARÇ DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 1/2015

Caràcter: pública ordinària

Data: 16 de març de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 23.35

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa.

Sra. Ana María Poch Pujol.

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez.

Sr. Juan Cros Ferraró.

Sra. Mònica Lladó Descamps.

Sr. Enric Serra Planas.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas.

Absents amb excusa:
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas

ORDRE DEL DIA

1. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de 
modificació dels Estatuts del Consorci 
Localret.

2. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
de delegació a Xaloc (Diputació de 
Girona) de la facultat d’inspecció 
de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.

3. Proposta d’adjudicació del contracte 
de les obres definides en el projecte 
“Obres d’urbanització del nucli antic: 
c/Hospital. Municipi de Peralada”. 

4. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació de l’expedient de 
contractació i dels Plecs de clàusules 
administratives de la contractació 
de les obres “Reforma i adequació a 
normativa del centre social”

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

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

PRIMER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Peralada en forma part com a ens consorciat.

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

Article 2

L’article 2 incorpora un últim apartat:

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.

Article 7

L‘article 7 incorpora un tercer apartat:

“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.

Article 23

L’article 23 queda redactat de la següent manera:

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.



Article 25

L’article 25 queda redactat de la següent manera:

“Personal

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de 
les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a)personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal 
funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva 
administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme 
de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la 
legislació laboral vigent. 

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral 
amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que 
es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària. 

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual. 

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció 
pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés 
normes convencionalment aplicables”. 

Article 26

L’article 26 queda redactat de la següent manera:

“Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en 
què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior 
en dret.

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció 
General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics 
que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.

Article 29

L’article 29 queda redactat de la següent manera:

“Règim pressupostari, comptable i de control

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert 
a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària 
i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la 
matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels 
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, 
d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació 
comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del 
compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.

29.3 Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió 
pressupostària pel que fa, entre d’altres, a les competències per a 
l’autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones 
autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria en pagaments. Tots els 
actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes 
les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic 

estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del 
Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció 
de funció interventora, funció de control financer i funció de 
control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general.

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria 
externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona”

Article 29 bis

S’incorpora un article 29 bis

“Autoritzacions

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització 
prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o 
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger. 

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com 
préstecs, crèdits i avals”. 

Article 32

L’article 32 queda redactat de la següent manera:

“Separació del Consorci

− Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol 
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit 
notificat a l’Assemblea General del Consorci.

− L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada 
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del 
seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 
obligacions pendents.

− Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el 
Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions 
integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts 
en la LRSAL”.

Article 33

L’article 33 queda redactat de la següent manera:

“Dissolució del Consorci

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

•Acord unànime de tots els membres que l’integren.

•Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els 
membres restants.

•Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 

•Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 
majoria absoluta dels seus membres.

• Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
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33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un 
liquidador.  A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell 
d’Administració del Consorci.

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà 
a cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge 
corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que 
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci.

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions 
en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de 
que resulti positiva.

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories 
exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a 
una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir 
la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de 
modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador 
des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, 
les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit 
d’informació pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, 
les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, 
les mateixes s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local 
i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa.

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació.

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts 
del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació.

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts 
proposada s’ha sotmès per part del Consorci Localret a informació 
pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, 
de 15 de desembre 2014.

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest 

Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els 
termes exposats anteriorment.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients.”

L’Alcalde-President exposa la proposta i manifesta que es tracta de 
modificar els estatuts del Consorci Localret del qual l’Ajuntament de 
Peralada és membre, per tal d’adaptar-los a la normativa actualment 
vigent.

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

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE 
DELEGACIÓ A XALOC (DIPUTACIÓ DE GIRONA) DE 
LA FACULTAT D’INSPECCIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
(en endavant LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les Diputacions 
la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, així com la prestació dels  
serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i 
executiu. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) 
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit 
propi, la cooperació i assistència actives que altres administracions 
poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències.

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

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

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

És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu 
l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions 
relacionades al document que s’incorpora al present acord com a 
Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:

• Inspecció sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (IICIO)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEX I

La delegació conferida és integral, de manera que, a més de les 
funcions pròpies de la inspecció, inclou també tant la liquidació 
com la recaptació voluntària i l’executiva resultants de l’ingrés 
inspeccionat, i a títol enunciatiu i no limitador, comporta l’exercici de 
les següents funcions: 

•Delegació de les funcions d’inspecció dels ajuntaments als serveis 
d’inspecció de XALOC. 

•Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al 
descobriment dels que siguin ignorats per l’administració tributària local

•Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en 
les declaracions i autoliquidacions que els obligats tributaris hagin 
presentat.

•Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris 
que figurin als documents d’ingrés.

•Practicar i notificar les liquidacions tributàries resultants de les 
seves actuacions de comprovació i investigació.

•Recaptar en període voluntari i executiu els imports resultants de 
les actuacions d’inspecció 

•Expedir provisions de constrenyiment

•Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió 
o gaudiment de qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions 
tributàries.

•Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el 
contingut i naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, 
sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals 
en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.

•Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars proce-
diments de comprovació de tributs locals que la normativa estableixi 
en cada cas.

•Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Admi-
nistració tributària local puguin portar a terme les seves funcions

•Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, 
empreses i d’altres elements quan sigui necessari per determinar les 
obligacions tributàries.

•Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”

L’Alcalde-President exposa que es tracta de delegar a Xaloc la 
facultat d’inspeccionar les obres fetes per les empreses promotores 
al terme municipal de Peralada per tal de verificar si correspon allò 
construït amb el que varen declarar, en el seu dia, a l’hora de pagar 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

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

TERCER.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE “OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC: C/HOSPITAL. 
MUNICIPI DE PERALADA”. 

“Antecedents de fet:

El Ple de la Corporació en la seva sessió de data 7 d’octubre de 2010 
va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat 
“Obres d’urbanització del nucli antic: c/Hospital. Municipi de 
Peralada” redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, el senyor 
Martí Corominas Blanch, i amb un pressupost d’execució per 
contracte, de 275.875,39 euros (IVA inclòs).

El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 29 de 
desembre de 2014  va aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, i tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de l’obra “Obres 
d’urbanització del nucli antic: C/ Hospital. Municipi de Peralada.”

L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant el dia 
5 de gener de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 7 de 13 de gener de 2015.
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Segons certificat emès per la Secretària-interventora de la Corporació 
de data 17 de febrer de 2015, dins de termini es varen presentar 22 
proposicions.

La Mesa de Contractació es va constituir en acte públic el dia 18 
de febrer de 2015, i al verificar la documentació administrativa del 
SOBRE A es va constatar que una de les empreses havia d’esmenar 
la documentació, concretament l’empresa Clearline Business, SL, 
se la va admetre provisionalment amb la condició de què havia 
d’esmenar i/o completar la documentació administrativa, per aquest 
motiu se li va atorgar un termini de tres dies hàbils per subsanar-la i 
dins de l’esmentat termini ho va fer. A la resta d’empreses se les va 
admetre sense reserves. Així mateix en l’esmentada sessió la Mesa 
de contractació va donar obertura al SOBRE B, i va constatar que 
l’oferta econòmica presentada per Excavaciones Ampurdán 2000, 
Sl., podia incórrer en ser considerada desproporcionada o anormal 
en base als càlculs de l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, i per 
aquest motiu es va donar audiència a l’esmentada empresa perquè 
justifiqués la valoració de la seva oferta, tal i com prescriu l’article 
152.3 del TRLCSP.

Dins del termini atorgat l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, 
SL va presentar dita documentació que va ser informada pels serveis 
tècnics municipals.

En la sessió de la Mesa de Contractació de data 2 de març de 2015, 
es va admetre a l’empresa Clearline Business, SL, per haver esmenat 
dins de termini la documentació presentada. A més es va donar 
lectura de l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 
25 de febrer de 2015 qui considera justificada l’oferta presentada per 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL.

La Mesa de Contractació, de conformitat amb l’informe tècnic, 
va acordar, per unanimitat dels assistents, formular proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 
2000, SL. de l’esmentat contracte d’obres per haver obtingut la 
màxima puntuació 100 punts: per l’import de 161.990,00 € (IVA no 
inclòs), més 34.017,90 € (21% IVA) amb un import total 196.007,90 
€ (IVA inclòs), 9 anys d’ampliació del termini de garantia, i amb el 
compromís d’executar al seu càrrec les Millores: 1, 2 i 3.

El detall de les puntuacions obtingudes atenent els criteris 
d’adjudicació previstos als plecs de clàusules administratives 
particulars, és el següent:

EMPRESA

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA

SEITEC, SL

CLEARLINE BUSINESS, SL

DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA

XAVIER ALSINA, SA

PORT NARBONNE, SL

AGLOMERATS GIRONA, SA

PALOL.31,SL

EXCAVACIONES AMPURDÁN 2000,SL

HIER CONS EMPORDÀ, SL

ARGON INFORMÀTICA, SA

EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (EPSA)

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

CIVIL STONE, SL

GICSA

MIRFER, SA

RUBAU-TARRÉS, SAU

ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL

SALVADOR SERRA, SA

CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, SAU

COYNSA 2000, SL

TEYCO

65,25 

73,65 

68,14 

70,37 

63,57 

76,45 

74,12 

62,79 

85,00 

69,34 

80,06 

77,87 

66,30 

70,72 

66,58 

67,86 

77,93 

75,16 

66,20 

74,19 

73,06 

76,54

2

5

9

9

5

9

9

5

9

9

9

2

2

9

9

4

9

9

9

9

3

9

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

73,25

84,65

83,14

85,37

74,57

91,45

89,12

70,79

100,00

84,34

95,06

85,87

74,30

85,72

81,58

77,86

92,93

90,16

81,20

89,19

82,06

91,54

Oferta eco. Garantia Millores TOTAL 



L’Alcalde-President,  per delegació del Ple, mitjançant Decret 
núm. 43/2015 de data 2 de març de 2015 va requerir a l’empresa 
proposada per tal de què presentés la documentació establerta en 
la clàusula 14a dels Plecs de clàusules administratives i l’article 151.2 
del TRLCSP.

L’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL, rep la notificació 
del Decret de requeriment en data 3 de març de 2015 i presenta, dins 
de termini, la documentació els dies 6 i 10 de març de 2015, amb els 
Registres d’Entrades número 412 i 451, respectivament. En aquesta 
documentació consta, entre d’altra, la justificació d’estar al corrent 
amb Hisenda i amb la Seguretat Social i  la constitució de la garantia 
definitiva per import de  8.099,50 € constituïda mitjançant aval 
bancari amb l’entitat Banco Popular Español, SA, subscrit en data 
4 de març de 2015 i inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el 
número 0075-1060-112. 

Fonaments jurídics:

-Articles 53, 151, 154, 156, 333, i la Disposició Addicional Segona del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP).

És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de les obres 
definides en el projecte “Obres d’urbanització del nucli antic: c/
Hospital. Municipi de Peralada” a l’empresa EXCAVACIONES 
AMPURDAN 2000, SL  amb NIF B-17.612.478 per un preu 
d’adjudicació de 196.007,90  € (IVA vigent inclòs), amb 9 anys 
d’ampliació del termini de garantia, i amb l’obligació d’executar al 
seu càrrec les Millores: 1, 2 i 3 que consten a l’Annex del Plec de 
clàusules administratives particulars. La present adjudicació es fa 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el 
plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i la proposta 
presentada pel contractista adjudicatari.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1.153.61906 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2015.  

La classificació de les proposicions presentades per ordre decreixent, és la següent:

100,00

95,06

92,93

91,54

91,45

90,16

89,19

89,12

85,87

85,72

85,37

84,65

84,34

83,14

82,06

81,58

81,20

77,86

74,57

74,30

73,25

70,79

TOTAL EMPRESA

EXCAVACIONES AMPURDÁN 2000,SL

ARGON INFORMÀTICA, SA

RUBAU-TARRÉS, SAU

TEYCO

PORT NARBONNE, SL

ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL

CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, SAU

AGLOMERATS GIRONA, SA

EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (EPSA)

CIVIL STONE, SL

DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA

SEITEC, SL

HIER CONS EMPORDÀ, SL

CLEARLINE BUSINESS, SL

COYNSA 2000, SL

GICSA

SALVADOR SERRA, SA

MIRFER, SA

XAVIER ALSINA, SA

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA

PALOL.31,SL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ordre de puntuació

56 BUTLLETÍ TARDOR



57CASA DE LA VILA

Tercer.-  Notificar els presents acords a totes les empreses licitadores 
i així mateix citar a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, 
SL, adjudicatària del contracte, per a la signatura del contracte que 
s’haurà de dur a terme dintre dels quinze dies hàbils següents al de 
la notificació de l’adjudicació, de conformitat amb el que estableix 
la clàusula 18a. dels Plecs de clàusules administratives particulars, 
i l’article 156.3 in fine del TRLCSP, ja que el present contracte no és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació.

Quart.- Publicar  l’adjudicació del present contracte d’obres en Perfil 
del contractant de conformitat amb el que estableix l’article 53.2 in 
fine del TRLCSP.

Cinquè.- Publicar la formalització del contracte en el BOP de Girona 
i en el Perfil de contractant, en un termini no superior a 48 dies a 
comptar des de la formalització del contracte, de conformitat amb el 
que estableix l’article 154.1 i 154.2 del TRLCSP.

Sisè.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla 
de Seguretat i Salut  de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe 
previ del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les 
Obres i la posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest 
tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 333.3 del TRLCSP.

Vuitè.- Donar compte al Ple de la designació per part de la Generalitat 
de Catalunya dels següents tècnics que intervindran en aquesta 
obra, i donar la conformitat dels esmentats nomenaments: 

- Sr. Marc Manzano Saló, arquitecte del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, realitzarà la Direcció Facultativa. 

- Sr. Xavier Mora Panosa, arquitecte tècnic, contractat per Incasol, 
realitzarà la Direcció Tècnica i Coordinació de Seguretat i Salut.”

L’Alcalde-President explica el procediment que s’ha seguit, que la 
Mesa de Contractació va donar obertura en acte públic de les pliques 
presentades i es va comprovar que una de les empreses podria 
ser considerada desproporcionada o temerària, i es va sol·licitar a 
l’empresa que justifiqués la seva oferta econòmica.

Un cop presentada la justificació, l’arquitecte municipal la va 
considerar ajustada i la Mesa de contractació es va tornar a reunir 
per proposar al Ple l’adjudicació a favor d’”Excavaciones Ampurdan 
2000, SL”, per ser la més avantatjosa per la Corporació.

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas, per preguntar si 
el carrer d’en Vic està inclòs en el projecte.

L’Alcalde-President li respon afirmativament, i que va ser una 
al·legació que es va estimar alhora d’aprovar el projecte constructiu 
de l’obra que ara s’adjudica. I afegeix que es troben inclosos els 
carrers Albergueries, Hospital i d’en Vic.

A continuació pren la paraula el senyor Enric Serra Planas, per 
preguntar per on passaran les aigües pluvials de la baixada de la 
Costa de les Monges.

L’Alcalde-President li respon que s’ha previst com a inversió en el 
Pressupost del 2015 l’obra de la canalització de les pluvials del carrer 
Baixada de La Font, que fins que no s’hagi executat aquesta obra, 
les aigües pluvials aniran per sobre i quan estigui finalitzada aniran 
canalitzades. Afegeix que es preveu que a finals d’any aquest tema 
estigui solucionat.

QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “REFORMA I ADEQUACIÓ 
A NORMATIVA DEL CENTRE SOCIAL”

“Antecedents de fet:

El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 29 de 
desembre de 2014 va aprovar definitivament el projecte d’obra 
local ordinària anomenat “Reforma i adequació a normativa del 
centre social municipal”, i el seu annex “Complement 1 de la 
separata de legalització de l’activitat”, redactats ambdós documents 
per l’enginyer industrial, el senyor Josep Ramis Pagès, amb les 
modificacions no substancials que resulten de l’informe dels serveis 
tècnics de data 17 de desembre de 2014 que consta a l’expedient 
administratiu. 

El pressupost d’execució per contracte d’aquest projecte d’obra és 
de 303,604,32 euros (IVA vigent inclòs).

Atès que s’han redactat els Plecs de clàusules administratives 
particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, i s’han 
incorporat a l’expedient administratiu.

Vist l’informe de Secretaria-intervenció de data 11 de març de 2015 
que conclou que existeix crèdit adequat i suficient per a fer front 
a aquesta despesa, que el seu finançament es troba garantit, i que 
l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple de la 
Corporació al superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
vigent.

Es fa constar que aquesta obra es troba finançada en part pel PUOSC 
anualitats 2012 i 2014. 

Atès que és necessari accelerar la tramitació de la licitació de les 
obres objecte del present contracte per tal de garantir que les 
mateixes estiguin finalitzades abans de l’estiu, ja que afecten, en 
part al l’espai del restaurant del Centre gestionat per la societat 
municipal, és per la qual cosa, que es considera justificat i motivat 
que la seva tramitació sigui urgent.

Fonaments jurídics:

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (TRLCSP)

- Reial Decret 817/2009, 8 de maig, pel que es desenvolupa 
parcialment la llei 30/2007 de contractes del sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (TRLHL)

Atès que el pressupost de l’obra excedeix del 10 per cent dels 
recursos ordinaris l’òrgan competent per a la contractació és el Ple 
de la Corporació per majoria simple.



És per la qual cosa, que l’Alcalde-President de la Corporació proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Declarar la urgència en la tramitació del present contracte, 
ja que es considera necessari accelerar la seva adjudicació per tal de 
què les obres siguin executades en la part que afecta al restaurant 
del Centre gestionat per la societat municipal abans de l’estiu, i 
evitar unes pèrdues econòmiques que no es podrien absorbir per la 
mateixa, si el restaurant s’hagués de tancar durant aquest període 
de l’any, tot això en els termes establerts en l’article 112 del TRLCSP.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de l’obra continguda 
en el projecte “Reforma i adequació a normativa del centre social 
municipal”, i el seu annex “Complement 1 de la separata de 
legalització de l’activitat”, 

Tercer.- Autoritzar, en quantia de 303.604,32 €, la despesa que per 
a aquest Ajuntament representa la contractació de l’obra, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 1.337.63200 de l’estat de despeses del 
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015. 

Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
han de regir el contracte, i el document de millores que consta com 
Annex I als esmentats plecs, tenint aquests documents caràcter 
contractual.

Cinquè.- Publicar en el Butlletí oficial de la província de Girona, i en 
el perfil de contractant, anunci de licitació, perquè durant el termini 
de 13 dies naturals, comptats a partir del dia de l’última publicació de 
l’anunci, es presentin les proposicions que es considerin pertinents.

Sisè.- Fer constar que la mesa de contractació serà la prevista al plec 
de clàusules administratives particulars.

Setè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a 
l’Alcalde-President de la Corporació en la tramitació i execució dels 
presents acords.”

L’Alcalde-President explica la proposta, el finançament de l’obra 
per part el PUOSC anualitats 2012 i 2014, i els criteris d’adjudicació 
previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

Exposa que en els criteris d’adjudicació s’ha limitat la valoració de la 
baixa a un màxim d’un 10% perquè l’obra es troba molt ben finançada 
i s’ha optat per afegir millores sense cap cost per l’Ajuntament. 

Així mateix continua explicant la durada de l’execució de l’obra 
fixada en els plecs de clàusules administratives particulars, i el 
fet que aquesta durada sigui discontínua per tal d’incidir el mínim 
possible en les diverses activitats que es desenvolupen al Centre.

L’Alcalde-President demana a la Secretària-interventora que doni 
lectura de les clàusules dels plecs que regulen les penalitats per 
demora i la composició de la Mesa de contractació.

La Secretària-interventora dóna lectura de la part de les clàusules 
administratives dels plecs que a continuació es transcriuen 
literalment a continuació:

“29. Incompliment i penalitats

29.1.-... Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin 
imputables, hagués incorregut en demora, tant en relació amb el 
termini total com amb els terminis parcials que fixi l’Ajuntament, 
l’Ajuntament podrà imposar les següents penalitats diàries fins a la 
correcta execució del contracte:

- 250 €/dia  de demora, si afecta a un dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous, o divendres, (no festius), que, per causa imputable al 
contractista hagi d’estar tancat el restaurant del Centre gestionat 
per la societat, com a conseqüència de les obres.

- 1500 €/dia de demora, si afecta a un dissabte o un diumenge o 
festiu, que, per causa imputable al contractista hagi d’estar tancat 
el restaurant del Centre gestionat per la societat municipal, com a 
conseqüència de les obres.

- En la resta de les obres que no afectin al bar restaurant, s’aplicarà una 
penalitat diària de 150 €/dia, per causa imputable al contractista.”

“19. Mesa de contractació: composició i constitució

...estarà conformada pels següents membres:

-President de la Mesa: Pere Torrent Martin, Alcalde-president de 
l’Ajuntament de Peralada.

-Vocals:

• Anna Maria Poch Pujol, regidora 

• Enric Serra Planas, regidor 

• Anna Ortega Ferrer, Secretària-Interventora de la Corporació, o 
persona que la substitueixi.

• Francesc Oliva i Sans, arquitecte municipal, que podrà ser substituït 
per Jaume Muntada i Gener, arquitecte tècnic de l’Ajuntament

-Secretària de la Mesa: Mireia Cufí Quintana, funcionària de 
l’Ajuntament de Peralada.”

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

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts 
la Presidència aixeca la sessió.

President,       
Secretària-interventora, 

Pere Torrent Martín      
Anna Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
9 D’ABRIL DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2/2015

Caràcter: pública ordinària

Data: 9 d’abril de 2015

Hora de convocatòria: 21.25

Hora d’inici: 21.25

Hora d’acabament: 23.35

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Joan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la convocatòria.

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de data 29 de desembre de 2014.

3. Aprovació, si escau, de l’esborrany 
de l’acta de la sessió extraordinària del 
Ple de data 16 de març de 2015.

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

5. Informe de la Intervenció sobre el 
compliment dels terminis previstos 
en la Llei 15/2010 en relació amb el 
pagament a proveïdors corresponent 
al 4t. trimestre del 2014.

6. Informes de les regidories.

7. Proposta d’acord de l’adhesió 
a la pròrroga de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica 
destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa 
Endesa Energía SAU Exp. 2012/01. 

8. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació del Pla de seguretat i salut 
de les obres definides en el projecte 
“Obres d’urbanització del nucli antic: 
c/Hospital. Municipi de Peralada”.

9. Proposta d’Alcaldia-Presidència per 
a l’aprovació inicial de la modificació 
2a del Pressupost de l’exercici 2015.

10. Donar compte del Decret d’Alcaldia 
núm. 73/2015, d’aprovació de la Liquidació 
del pressupost de l’exercici 2014.

11. Assumptes urgents.

12. Precs i preguntes.

A Peralada, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia nou d’abril de dos mil quinze, 
es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió ordinària de Ple 
en primera convocatòria.

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

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

PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha canviat de data per la 
coincidència amb la processó dels Dolors i els dies festius de la Setmana Santa.

Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat dels membres legals de la 
Corporació s’aprova la ratificació de la convocatòria.

SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 
29 DE DESEMBRE DE 2014 (EXP. NÚM. 306/2014)

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

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant 
aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

TERCER.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 16 DE MARÇ DE 2015 (EXP. NÚM. 74/2015)

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

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant 
aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.



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

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària (dels núm.  334 a 346/2014 i dels núm. 1 a 74/2015).

Sense que es produeixin intervencions, el Ple resta assabentat.

CINQUÈ.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 
15/2010 EN RELACIÓ AL PAGAMENT A PROVEÏDORS  

A proposta de l’alcalde-president, el Ple es dóna per assabentat de 
l’informe següent: 
“Referència: 136/2014
Data: 2 de febrer de 2015
Assumpte: Remissió al Ple de l’Ajuntament

REMISSIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010

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

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

0  
 

0

0

0

0

0,00  
 

0,00

0,00

0,00

0,00

32,64  
 

35,75

35,00

35,00

33,17

Interessos de demora pagats en el període

Núm. pagaments Import total

34,98   
 

0,00

0,00

0,00

34,98

375  
 

5

1

1

382

5  
 

0

0

0

5

66.986,74 
 

0,00

0,00

0,00

66.986,74

359.330,47 
 

80.564,12

6.811,50

2.857,90

449.563,99

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Informe corresponent a l’exercici: 2014

Trimestre: quart

En Peralada, a 6 de febrer de 2015

L’interventora. Anna Ortega Ferrer”

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-inteventora que informa que en el quart  trimestre del 2014 s’han complert amb els 
terminis legals. Sense que es produeixin més intervencions, el Ple resta assabentat.

Pagaments realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

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

Període mitjà 
pagament excedit 
(PMPE) (dies)

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

9,25  
 

10,75

29,00

 0,00

11,18

0,00  
 

0,00

0,00

0,00

0,00

68  
 

  7

  1

  0

76

0  
 

0

0

0

0

0,00 
 

0,00

0,00

0,00

0,00

144.211,44  
 

84.862,19

17.630,32

0,00

246.703,95

Factures o documents 
justificatius pendents 
de pagament al final 
del trimestre

Pendents pagament realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

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

Període mitjà pendent 
pagament excedit 
(PMPPE) (dies)
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SISÈ. INFORMES DE LES REGIDORIES

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

Assabentat de sentències judicials

L’Alcalde dóna compte al Ple de la sentència núm. 289/2011, de 13 
d’octubre de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, 
que desestima el recurs ordinari 265/2009, interposat per Jordicreu, 
SL contra la resolució del Ple de l’Ajuntament d’1 d’abril de 2009 que 
desestimava el recurs interposat contra l’acord de l’Ajuntament de 30 
de desembre de 2008 que desestimava la sol·licitud formulada pel 
recurrent de revisió de les tarifes de la llar d’infants. 

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

El senyor Joan Itxart Romagosa, regidor d’aquesta àrea, informa que 
no hi ha temes dels quals s’hagi de donar compte.

6.3 Àrea de Turisme, Cultura i Benestar Social

La senyora Ana Ma. Poch Pujol regidora de Cultura i presidenta del 
Consell d’Administració de Sant Domènec dóna compte al Ple de les 
decisions preses en les sessions que han tingut lloc des de l’últim 
Ple ordinari.

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 22 DE GENER DE 2015

1. Personal Sant Domènec 

S’assabenta al Consell de Sant Domènec que la Sra. Berta Anglora 
Anglada allarga l’excedència i, que la Sra. Núria Campa Brugat hi 
continuarà treballant a jornada completa. 

2. Valoració dels actes de Nadal 

Es comenten tots els actes que tingueren lloc en aquestes dates i 
se’n fa una valoració.

a) Concert de Nadal (13 de desembre)

El passat 13 de desembre es va celebrar a la Sala Miquel Mateu el 
concert de Nadal que anà a càrrec de l’Escola de Música Tons i de la 
Coral de Peralada. L’acte va durar unes dues hores  i comptà amb un 
nombrós públic. 

Un cop finalitzat el concert, es va oferir als participants un petit 
refrigeri i un obsequi als directors de les dues formacions .

El Sr. Pere Mir exposa que, per a l’any vinent, els membres de la 
Coral preferirien fer el Concert un diumenge, sortint de missa, com 
s’havia fet en anys anteriors. L’actuació conjunta es va fer una mica 
llarga per als nens i, a més, opinen que l’Escola ha de tenir tot el 
protagonisme en el seu concert.

b)  Caga Tió (20 de desembre)

Com s’havia acordat, el Caga tió es va fer el dissabte abans de Nadal, per 
als nens i les nenes de Peralada d’edats compreses entre els zero i set anys .  

Aquest any, el Centre Excursionista Peralada sol·licità col·laborar en 
l’activitat i organitzaren una caminada familiar en la qual els més 
petits havien de cercar, al mig del bosc, el Tió de Sant Domènec. 

Enguany ha calgut elaborar un Tió nou de la talla del qual s’encarregà 
l’artista local Jonathan Birwistle.

El Sr. Jordi Comerma, que porta l’Espai Jove, dirigí l’activitat, amb la 
col·laboració d’altres persones voluntàries. 

L’entitat bancària La Caixa i l’empresa Juguettos de Figueres feren 
entrega de diversos quilos de caramels per col·laborar en els lots de 
regals i la cavalcada de Reis.

L’activitat va ésser molt concorreguda i la mainada s’ho va passar 
molt bé.

El personal de Sant Domènec, passada la festa, redactà una memòria 
valorada de la mateixa, per facilitar la feina de cara a l’any vinent i per 
fer petites modificacions, que fou comentada en el si del Consell.

c) Patge Reial (28 de desembre) 

El dia escollit va ser el diumenge 28 de desembre; a les 11h a Vilanova, 
a la plaça Major i, a Peralada a les 12h, a la Plaça Gran.

Com cada any, es tenia previst muntar la carpa Reial i el Penó però, 
per la forta tramuntana, no va poder ser, i els actes es traslladaren a 
Can Sala, a Vilanova, i a l’entrada de l’Ajuntament, a Peralada.

El Sr. Alcalde es va encarregar de contactar amb el Sr. Ramon Baduà 
que acceptà ficar-se en la pell del Patge Martí. El Pubillatge de la Vila 
també col·laborà per donar més lluïment a la festa. El Sr. Baduà va 
manifestar la seva predisposició a participar en altres edicions. Des 
de Sant Domènec se li va fer arribar una carta d’agraïment.

d) XXXVI Pessebre Vivent de Peralada

L’Escenari del pessebre vivent fou els Jardins del Castell i l’entrada va 
ser l’habitual en els darrers anys, per la porta de Can Pinyoli.

El divendres 6 de desembre es va fer el dinar d’agraïment a tots els 
col·laboradors de l’edició passada del Pessebre i de la Cavalcada de 
Reis i s’aprofità per apuntar els figurants de l’edició d’enguany.

En una reunió de treball, entre el Sr. Vicenç Colomer, la regidora i 
en Miquel Brugat, s’acordà quin seria el tema del quadre de la 
Presentació del Pessebre, escena teatralitzada que es representa en 
l’escenari del Festival i que es renova en cada edició.  

Es comenten entre tots els assistents tot un seguit de consideracions, 
posteriors a l’esdeveniment, de cara a millorar-lo. 

. Que la Cova del Naixement, que és el quadre principal, queda 
una mica desolat. Potser s’hauria d’acostar més a una altra escena 
i cuidar més l’entorn i, els animalets, quan n’hi ha, queden massa 
allunyats del públic. Els infants celebren poder-los veure bé. Això val 
per a qualsevol altre quadre en què hi siguin presents.

Aquests tancats per animalons, que han de ser molt segurs i ben 
fets, requereixen de l’ajuda d’un grupet d’homes, tres o quatre, que hi 
puguin dedicar alguns matins i, així, ajudar el treballadors municipals 
en el muntatge.

. S’hauria de cuidar l’ambientació, aportant, qui forma part d’un 
quadre, objectes personals que li aportin més vida. Per això, és 
important que la gent se’l senti seu. A ser possible, i si els sembla bé, 
ocupar el mateix lloc en cada edició i col·laborar, si és possible, en el 
muntatge o, si això no pot ser, en la decoració, i fer-se’n responsables. 

. S’ha de recordar als figurants que procurin que no se’ls vegi el 
calçat i, si això no és possible, que el portin fosc (no esportiu), i que 
si s’emporten bosses o altres objectes que no volen deixar en el 
vestuari, procurar que no es vegi, que fa molt lleig.

. Que quan els quadres estan muntats s’haurien de repassar amb 
pintura adequada per dissimular els junts de les peces.

. La ferreria s’ha d’arreglar molt, pràcticament fer-la nova, perquè 
està molt malmesa.



. Per últim, s’haurà de fer un inventari dels objectes que es posen a 
cada quadre per així saber què caldria afegir-hi de més, per enriquir-
lo. Es poden anar adquirint o es poden demanar. Cal ser molt curosos, 
això sí, a l’hora de guardar-ho.

El Pessebre es va celebrar els dies 21, 25 i 26 de desembre, i 1 i 4 
de gener. El dia 28 de desembre, com a conseqüència del fort vent 
i de l’estat de prealerta emès pel Pla de Protecció Civil de Catalunya 
(PROCICAT), es va suspendre la representació. 

Enguany visitaren el Pessebre de Peralada un total de 1.669 persones 
i es comptà amb més d’un centenar de figurants i una desena de 
voluntaris, que s’ocupen dels accessos, el vestuari, el guiatge i el 
bestiar. 

Cal agrair la tasca que duen a terme tots els participants, que permet 
portar endavant aquesta representació tan nostra. 

e) V Mostra de Pessebres i Diorames (del 20 de desembre al 4 de gener)

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

Enguany es pogué comptar amb 11 creacions entre pessebres 
populars i diorames. Cal destacar la participació del pessebrista olotí 
David López que exposà un pessebre popular en la sala Miquel Mateu 
durant totes les festes de Nadal.

El díptic amb el recorregut es va repartir en el dinar de la gent gran, a 
l’escola Ramon Muntaner, en diversos establiments del municipi i en 
l’Oficina de Turisme. 

El Consell agraí la col·laboració dels participants.

f) Cavalcada de Reis (5 de gener) 

És desig de l’Ajuntament que, dins el possible, aquesta festa tan 
entranyable sigui cada vegada més lluïda i això no seria possible sense 
la concurrència dels figurants, de les associacions i del voluntariat que 
ajuden a portar-la a terme. 

Enguany es comptà amb la participació de la Colla de Capgrossos 
de Peralada, els grallers i els timbalers, encapçalats per en Dani, el 
Conserge de l’Escola, que s’ha fet càrrec en les darreres edicions de 
recuperar els tambors per a la rua.

Fou molt celebrada la participació d’en Jordi i en Gonçal Alaminos, 
amb un nou carruatge i el cavall.

La cavalcada va comptar amb 4 carrosses i el camionet de l’Ajuntament 
que portava els regals.

En Miquel Brugat ha preparat una memòria exhaustiva per facilitar la 
feina de cara a l’organització de futures edicions. 

3. Festa Major de Pasqüetes 2015 (10,11 i 12 d’abril)

Arribats a aquest punt, en Miquel Brugat i l’Aina Cabello exposen que 
el passat 2 de gener, en una reunió entre les Entitats i Associacions 
de Peralada, sorgiren algunes idees per a dinamitzar, encara més, les 
festes del poble i poder comptar amb llur participació.

El primer dels actes del qual es parlà fou la Festa de Carnestoltes i, 
desprès de valorar-ho, es comentà que s’exposaria al Consell de 
Sant Domènec la possibilitat de canviar la data de celebració per no 
coincidir amb els carnestoltes més populars de la comarca: Roses, 
Castelló, l’Escala i Empuriabrava. La data proposada fou el 28 de 
febrer per al Carnestoltes i l’1 de març per al Ranxo. El Consell acceptà 
la proposta.

També s’exposà la possibilitat d’ampliar la programació dels actes 
i sortí la idea de fer una caminada popular en la qual es trobaria el 
Rei Titus. Aquest personatge faria retornar tothom al poble i, en la 
Plaça Gran, es faria el pregó de Carnestoltes i un seguit de tallers de 
complements, endegats per les entitats: Antifaços (AMPA), Llaços 
(Associació de Joves), Barrets (Colla de Capgrossos) i Pinta cares 
(Espai Jove).

Per al tradicional ranxo del diumenge, les entitats també proposen que 
els assistents vagin al dinar amb una barret de paper de diari.

Com a novetat, es proposa que, per controlar millor el nombre 
d’assistents, es  reculli un tiquet a Sant Domènec en el moment de 
la inscripció, al preu de dos euros per comensal, i que l’aportació 
s’inclogui en el finançament del Gegant de Ramon Muntaner.

El Consell troba bé que es portin endavant totes les propostes exposades. 

Quant a la Festa de Pasqüetes, en Miquel i l’Aina exposen que en 
l’esmentada reunió s’exposà la possibilitat de realitzar algun acte 
conjunt per dinamitzar la nit del dissabte de la Festa de Pasqüetes. La 
proposta va sorgir dels Pabordes de Sant Antoni; manifestaren que, 
si s’organitzés un sopar-espectacle, potser seria un reclam per als 
veïns. Si la proposta es portés endavant, es parlaria amb el gerent del 
Centre per preparar el sopar i el Pabordes es farien càrrec de l’import 
de l’espectacle.

Cal  dir que la proposta es trobà encertada per part de les entitats i 
associacions i, igualment, per part del Consell.

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2015

1. Comptes 2014 i previsió de despeses per activitat 2015

Com cada any per aquestes dates, es presenta al Consell una 
comptabilitat detallada de les despeses per activitats de lleure i 
cultura, i del ingressos que en alguns casos han generat, i s’elabora 
el pressupost per al present exercici. Al mateix temps, seguint 
el document preparat pel personal de Sant Domènec, es fa una 
comparativa amb les despeses dels últims anys pels mateixos 
conceptes i, alhora, es prepara la previsió per l’any 2015. Amb totes 
aquestes dades es projecten ja, de forma general, les actuacions que 
es volen dur a terme en l’àmbit cultural, a Peralada. 

Escoltant les aportacions dels assistents, es prenen algunes decisions 
que faran variar, sempre pensant a millorar-les, algunes actuacions, 
mentre que altres, en principi, es deixen igual. 

S’acorda reduir despeses, en la mesura del possible o, com a mínim, 
mantenir-se dins el pressupostat per a cada activitat, per optimitzar els 
recursos de què es disposa, i deixar un coixí per despeses inesperades 
que poden presentar-se al llarg de l’any. 

2. Valoració de la Festa de Carnestoltes

En Miquel Brugat fa una valoració dels actes de Carnestoltes, que 
tingueren lloc els dies 28 de febrer i 1 de març.  

Des de Sant Domènec es va portar la coordinació d’aquesta festa, 
conjuntament amb l’Associació de Joves, l’AMPA de l’Escola, l’Espai 
Jove, la Colla de Capgrossos i el Centre Excursionista.

Es pogué complir el programa fil per randa, amb una assistència molt 
considerable de públic en tots els actes.
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3. Programa d’actes de la Festa de Pasqüetes 2015

En Miquel Brugat exposa al Consell els actes que s’han programat 
per a la propera Festa de Pasqüetes, que tindrà lloc els dies 10,11 i 12 
d’abril. A banda de la programació habitual, tindrà lloc la inauguració 
d’una exposició d’art del cicle d’Exposicions Viatgeres de la Diputació 
de Girona, en la Sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant 
Domènec, el divendres al vespre, i una conferència i una exposició 
dedicats a la figura de Ramon Muntaner, en la Biblioteca del Castell 
de Peralada, el matí de dissabte. Així mateix, el Centre Excursionista 
Peralada ha organitzat una bicicletada popular, el matí del dissabte, 
i els representants de la Fundació Oncolliga en el Municipi, una 
Tómbola que estarà ubicada en l’Avinguda Principal de Peralada, des 
de les deu del matí del diumenge.  

Com va sent habitual en la  celebració de les darreres Festes Majors, 
es comptarà amb una trobada de Gegants, Capgrossos i Colles de 
grallers, entre els quals els de la Vila, que aporten un plus de gresca 
i vistositat.

L’Aina Cabello i en Miquel Brugat informen que el sopar-espectacle 
que havien proposat fer, el vespre del dissabte de la festa, les 
associacions, no es durà a terme perquè els pabordes de Sant Antoni, 
que volien fer-se càrrec de la despesa que significava la contractació 
del citat espectacle, no hi poden fer front.   

4. Confecció del gegant Ramon Muntaner

La regidora i en Miquel Brugat expliquen que dins els actes 
programats per a la celebració de l’Any Muntaner s’hi ha inclòs la 
confecció  del primer Gegant de Peralada, el qual estarà inspirat en el 
retrat imaginari del Cronista, pintat el segle XIX, que actualment es 
troba exposat en el Museu del Centre Cultural.

L’import de la realització d’aquesta imatgeria festiva anirà a càrrec 
de la partida assignada a aquesta commemoració, però també s’hi 
destinarà el que es va percebre en la venda de tiquets del “ranxo” i 
els mil euros que la Colla de Capgrossos hi vol invertir, renunciant 
a cobrar la subvenció que l’Ajuntament els tenia destinada com a 
associació, dins el Pressupost 2015.

Ambdós exposen també que al matí s’han reunit amb els artistes del 
Taller Sarandaca, de Granollers, que s’han personat en el Centre Cultural 
per tal d’ultimar detalls i presentar un esbós del gegant, el qual es mostra 
al Consell. Cal dir que l’esborrany agrada a tots els presents.

De formalitzar la contractació s’encarregarà la Sra. Secretària. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL 
DIA 18 DE MARÇ DE 2015

“1.  Informes

Exposicions a la Sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant 
Domènec.

Prengué la paraula el  Sr. Brugat i informà de tots les exposicions 
programades fins al mes de setembre:

- Del 10 al 30 d’abril. “Hipnosi”, d’Adrià Ciurana. Exposicions 
viatgeres de la Diputació de Girona.

- De l’1 al 28 de maig. “Mancomunitat”. Exposicions viatgeres de la 
Diputació de Girona.

- De l’1 al 28 de juliol. Mostra d’Art. Artistes locals.

- Del 29 de juliol al 31 d’agost. “Quaderns de fotografia”, de Miquel 
Ruiz. Exposicions viatgeres de la Diputació de Girona.

- Del 4 al 20 de setembre. “Joies i pintures”, de Francesc Hereu: 
Exposicions viatgeres de la Diputació de Girona.

Activitats VÍVID 2015, a Peralada.

Prengué la paraula el  Sr. Brugat per explicar que enguany es portaran 
a terme les activitats següents:

- 2es Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Vi. De l’1 al 30 d’abril. 
Hi participaran sis Restaurants de Peralada i de Vilanova de la Muga, 
que cuinaran receptes pròpies i dels cuiners i cuineres participants 
de la Mostra de Gastronomia, que tenen entre els seus ingredients 
els derivats del raïm.

- 2a Promoció “Nit amb Bacus”. De l’1 al 30 d’abril. Hi participaran 
nou allotjaments de Peralada i Vilanova de la Muga, que obsequiaran 
llurs hostes amb una ampolla de Cava o de Vi.

- Curs d’iniciació al Món del Vi. Els dies 8, 15, 22 i 29 d’abril, en el 
Centre Cultural Sant Domènec. Aquest curs vol ser una introducció 
al complex món del vi. Durant les quatre jornades es donaran 
nocions de vinificació, varietats de raïm i tipus de vins. Impartirà les 
classes el sommellier Ivan Morillo.

Pàgina WEB municipal, vídeo promocional i audiovisuals.

En Miquel Brugat i l’Alcalde, Sr. Pere Torrent expliquen als assistents 
la posada en funcionament de la nova Web Municipal: www.
peralada.cat, on s’hi poden consultar dos apartats, la Web turística 
www.visitperalada.cat i la Web administrativa www.peralada.org. En 
la primera s’hi pot trobar tota la informació necessària per a visitar el 
Municipi i, en la segona, s’hi pot consultar el programa d’activitats, 
els Butlletins municipals, les activitats pròpies de les associacions i 
entitats i informació administrativa de l’Ajuntament.

Cal esperar que sigui un mitjà idoni de difusió, informació i promoció 
i una eina eficaç, útil i fàcil d’emprar per a l’usuari.

Després, es passa el vídeo promocional que surt a la pàgina Web 
i els audiovisuals de cultura i de natura que es podran veure en la 
pantalla que s’instal·larà en la Sala del Forn de Sant Domènec. 

Programa “Divendres”, de TV3.

En aquest punt s’explica que aquest programa, que s’emet cada 
tarda, de dilluns a divendres, ha arribat ja a la seva sisena temporada. 
Les seves més de mil emissions i l’acollida que li atorga el públic, 
l’han convertit en líder en aquesta franja horària.

El format està dividit en dues parts; la primera, conduïda per Xavi 
Coral, es fa des del plató i, la segona, presentada per Espartac Peran, 
des d’una població de Catalunya. Durant quatre tardes es dóna 
a conèixer el més interessant de la població visitada: persones, 
història, paisatge, patrimoni, cultura, festes, tradicions i activitats 
lucratives pròpies del lloc visitat. Per tot això exposat, que pot 
significar una projecció molt beneficiosa per a Peralada, es considera 
molt interessant que s’hagi pensat en el nostre poble per fer el 
programa de la primera setmana del mes de juny.

2.- Propostes

Preus públics i taxes de Sant Domènec.

La Presidenta li exposa a la Secretària-interventora municipal, la 
necessitat d’establir uns preus públics per als objectes que es venen



a l’oficina de turisme i establir, igualment, unes taxes per a la cessió 
de la Sala i del Claustre per a la celebració d’actes diversos.

La Secretària dóna al respecte les explicacions oportunes i es 
conclou que el personal de Sant Domènec elaborarà un llistat del 
que es cobra actualment per poder treballar en el tema exposat. Si 
és possible se li mostraran les factures de compra que, de ben segur, 
es deuen trobar arxivades en l’Ajuntament. El personal exposa que 
algunes coses que estan a la venda fa força anys que es degueren 
adquirir; tot i així miraran de trobar el que se’ls demana.

3.- Precs i preguntes 

No hi ha.

Aprofitant que en aquesta sessió ordinària, l’última de la present 
legislatura, hi són presents tots els membres del Consell d’admi-
nistració de Sant Domènec, la Presidenta, la Sra. Anna Maria Poch 
Pujol, els expressa la seva gratitud i el seu afecte. I els assistents 
alhora exposen que ha estat un plaer comptar amb el seu ajut i el seu 
recolzament, així com amb les seves opinions i aportacions, sempre 
respectuoses i positives,  molt necessàries per enriquir la tasca 
lúdica i cultural que es programa en el si d’aquest òrgan consultiu.”

La senyora Ana Maria Poch Pujol presenta la Memòria del CTC Sant 
Domènec Juny 2011-Març 2015. 

L’Alcalde-President li dóna les gràcies i compta que continuarà 
col·laborant pel poble.

6.4 Àrea d’Agricultura i Sanitat

El senyor Joan Cros Ferraró, regidor de l’Àrea d’Agricultura i Santitat 
informa:

Subvencions

“Es va sol·licitar una subvenció a l’ACA per a la realització 
d’actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques 
dels trams de l’Orlina, el Llobregat i La Muga, redactat pels serveis 
tècnics municipals, amb un cost d’execució per contracta de 
21.377,80 euros, IVA inclòs.

Es va sol·licitar una subvenció a Diputació de Girona per al 
finançament de la instal·lació de tres barreres elevades al pas Fort 
del riu La Muga, i s’ha obtingut un ajut de 9.000 euros per aquesta 
actuació.

Es va sol·licitar un ajut de 2.841,14 euros a Diputació de Girona per 
als treballs de sega dels camins.

Un any més, s’ha sol·licitat una subvenció a l’ARC per a la utilització 
d’àrid reciclat en les obres de conservació de diversos camins públics 
del municipi.” 

Camins

“S’han arranjat tots els camins malmesos pels aiguats de finals de 
novembre; quant als camins que es varen pavimentar el mes de 
gener (camí del Mas Pi, camí de Vallgornera, camí del cementiri de 
Vilanova i camí vell de Vilanova), s’han observat algunes deficiències 
provocades pel pas de vehicles que van passar quan encara l’asfalt no 
s’havia endurit prou, les quals l’empresa promotora s’ha compromès 
a arranjar.”

Sanitat

“S’estan realitzant les obres de millora de les instal·lacions d’aigua 
freda i calenta dels vestuaris del camp de futbol de Peralada per tal 

de minimitzar els riscos de legionel·la i s’ha rebut una subvenció de 
Dipsalut per un import de 51.493,85 euros.

Com cada any, s’ha sol·licitat a Dipsalut la participació al programa 
de control de sorreres infantils.

S’han sol·licitat a Dipsalut dues subvencions per al consultori local, 
una per fer front a les despeses d’inversió i l’altra, per a fer front a les 
despeses corrents.”

6.5 Àrea de Joventut

La senyora Mònica Lladó Descamps, regidora de l’àrea de Joventut  
informa:

“Aquest trimestre, l’hem encetat amb 3 propostes diferents. La 
primera es va dur a terme  durant els caps de setmana del 31 de 
gener i 7 de febrer, amb una trobada amb el grup de castellers, els 
vailets de l’Empordà, on ens van oferir, tant per a grans com per a 
petits, un taller teòric i pràctic dirigit a conèixer una mica millor el 
món dels castells; l’activitat, malgrat el mal temps que va fer els dos 
dies, va ser molt ben acollida per tots els participants. Aquesta és la 
primera de les iniciatives que hem dut a terme a fi d’acostar al jovent 
les diferents tradicions que tenim a Catalunya i que pensem que són 
importants de posar en valor. 

S’ha començat el taller quinzenal de ‘Dibuixa una Història’. Aquest 
taller està pensat per a nens i nenes en edat infantil, on un adult 
(tant pot ser germà/germana, pare/mare, avi/àvia o qualsevol altra 
persona que tingui una historia real o conte fictici per transmetre) els 
l’explica i després cada nen dibuixa el que creu més representatiu del 
que li han explicat. Tots els dibuixos es queden exposats a l’espai jove 
durant quinze dies. Aquesta activitat ha tingut molt bona acollida, 
tant pels pares, que ja estan preparant nous projectes de contes per 
explicar, com pels nens, que s’ho passen molt bé. 

A conseqüència de les propostes que ens han fet arribar, hem 
programat també uns tallers  quinzenals orientats al món de les 
labors. Fins a dia d’avui s’ha fet el taller de supervivència, dirigit 
principalment a joves que vulguin defensar-se mínimament a l’hora 
de cosir-se un botó o fer-se una vora dels pantalons, per exemple. 
També s’han realitzat els tallers d’ornaments i “trapillo”. La valoració 
que hem fet fins ara d’aquests tallers ha estat molt bona, ja que, 
sorprenentment, ha tingut molt bona acollida tant per part de joves 
com de grans.

A partir d’aquest proper mes, aprofitarem les bones temperatures 
que ens ofereix la primavera, i les propostes que tenim en marxa ja 
són més orientades a fer activitats exteriors per conèixer el nostre 
entorn més proper.”

6.6 Àrea de Vilanova de la Muga

La senyora Mònica Lladó Descamps, regidora així mateix de l’àrea de 
Vilanova de la Muga  informa:

“Aquest últim trimestre, tret de l’asfaltatge dels camins, del qual 
ja ha informat el meu company, en Joan, no hi ha hagut cap altra 
actuació rellevant fora de les tasques de la  gestió del manteniment  
general  del  poble, és a dir, el dia a dia com sempre.”

64 BUTLLETÍ TARDOR



65CASA DE LA VILA

SETÈ. PROPOSTA D’ACORD DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGÍA SAU EXP. 2012/01.

“ANTECEDENTS

Primer. En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el 
subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de 
l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Segon. En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local 
i Endesa Energia SAU. Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte de l’Acord 
marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit 
s’indiquen:

Preus terme de Potència

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA)

Tercer. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà 
la proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril 
de 2014 al 31 de març de 2015, havent-se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. 

Quart. En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha 
aprovat la proposta d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord 
marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, 
des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula 
setena del PCAP i també la cessió del contracte a l’ACM. 

FONAMENTS DE DRET

Primer. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que 
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas 
natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) 

en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Segon. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives 
que regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas 
natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) 
en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de 
l’Acord marc.

Tercer. Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte 
dels corresponents documents contractuals.

Quart. Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la 
durada dels contractes.

Cinquè. Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local 
que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

Preus (€/MWh)

P1

174,136

 

177,553

 

183,228

Euros/ kW i any

P1

15,754249

35,517224

35,517224

21,893189

21,893189

P2

135,304

152,356

 

150,938

P3

81,077

 

86,943

 

63,77

P2

9,452549

P3

6,301700Sublot 1 (3.0A)

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 3 (2.1 DHA)

Sublot 4 (2.0 A)

Sublot 5 (2.0DHA)

T.A.(*)

3.1A

6.1

T.A.

3.1A

6.1

PRODUCTE

TP-DH3C

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

P2

119,319

138,415

P1

138,231

171,405

P3

85,149

114,815

P4

0,000

90,875

P5

0,000

84,756

P6

0,000

69,520

P1

25,588674

17,683102

P2

15,779848

8,849205

P3

3,618499

6,476148

P4

0,000000

6,476148

P5

0,000000

6,476148

P6

0,000000

2,954837



VUITÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE 
LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE “OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC: C/HOSPITAL. 
MUNICIPI DE PERALADA”

“Antecedents de fet:

El Ple de la Corporació en la seva sessió de data 7 d’octubre de 2010 
va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat 
“Obres d’urbanització del nucli antic: c/Hospital. Municipi de 
Peralada”; i el Ple de la Corporació en la sessió de 16 de març de 2015 
va adjudicar el contracte per a la realització de les obres definides 
en el projecte esmentat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, 
SL, a més de les millores 1, 2 i 3 que consten a l’Annex del Plec de 
clàusules administratives particulars.

Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a l’execució 
de l’obra definida en el “Projecte d’obres d’urbanització del nucli 
antic: c/Hospital. Municipi de Peralada”, enviat el dia 1 d’abril de 
2015 per l’empresa adjudicatària del contracte d’obres, Excavaciones 
Ampurdan 2000, SL.

Vist l’informe emès el mateix dia 1 d’abril de 2015 pel tècnic Francesc-
Xavier Mora Panosa, arquitecte tècnic, contractat per Incasol, que 
realitzarà la Direcció Tècnica i Coordinació de Seguretat i Salut, que 
dóna la conformitat a l’esmentat Pla.

Fonaments jurídics:

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, 
modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es 
modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

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

 

Per tot l’anterior, es PROPOSA:

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, corresponent 
a l’execució de les obres definides en el “Projecte d’obres 
d’urbanització del nucli antic: c/Hospital. Municipi de Peralada” 
i redactat per l’empresa adjudicatària del contracte d’obres,  
Excavaciones Ampurdan 2000, SL

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, l’Alcalde-President de la 
Corporació proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Que l’Ajuntament de Peralada s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Segon. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 
6ª, 08007, Barcelona).

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat 
de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. “

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

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament 
aplicables als consumidors finals de l’energia.

Preus (€/MWh)

P1

128,231

 

171,804

 

153,119

Preus (€/kW i any)

P1

40,728885

44,444710

44,444710

42,043426

42,043426

P2

104,533

149,737

 

133,442

P3

71,364

 

88,478

 

68,202

P2

24,437330

P3

16,291555Sublot 1 (3.0A)

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 3 (2.1 DHA)

Sublot 4 (2.0 A)

Sublot 5 (2.0DHA)

T.A.

3.1A

6.1

PRODUCTE

TP-DH3C

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

P2

89,416

98,232

P1

104,166

118,953

P3

63,454

91,922

P4

0,000

75,516

P5

0,000

74,429

P6

0,000

62,708
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Segon. Comunicar a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, SL 
que el termini d’execució de les obres és de quatre mesos a comptar 
de l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig que se celebrarà 
entre el contractista i l’Ajuntament amb presència del tècnic director 
de l’obra i l’Alcalde de la Corporació.

Tercer. Fer avinent a l’empresa adjudicatària de les obres de referència 
que el Pla de seguretat i salut haurà d’estar a l’obra, a disposició 
permanent de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne dues 
còpies als Serveis Territorials de Treball a Girona del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball.

Quart. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària de 
l’obra, i als tècnics  Marc Manzano Saló i  Xavier Mora Panosa.”

L’Alcalde-President informa que dimarts que ve es farà l’acta de 
comprovació del replanteig de les obres.

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

NOVÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2A DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.

“Antecedents de fet:

Vist que en el vigent Pressupost municipal es va preveure una 
subvenció nominativa a favor de l’Associació dels Capgrossos de 
Peralada per import de 1.000 euros.

Atès que l’Ajuntament ha considerat oportú l’elaboració i confecció 
d’un Gegant dedicat a la figura d’en Ramon Muntaner, i l’Associació 
de Capgrossos de Peralada vol col·laborar en què es pugui dur 
a terme per part d’aquest Consistori, és per la qual cosa, que en 

data 12 de març de 2015 amb Registre d’Entrades 476 l’Associació 
de Capgrossos de Peralada va presentar un instància on renuncia 
a l’esmentada subvenció nominativa i sol·licita que l’import de 
l’esmentat ajut de 1.000 euros es destini per a la construcció del 
primer gegant de la vila, que recrearà la figura del cronista peraladenc 
Ramon Muntaner.

Vist que en aquest exercici 2015 el beneficiari de la subvenció que 
es concedia per l’organització de l’Aplec de la Sardana, no podrà ser 
l’Ajuntament, sinó que obligatòriament haurà de ser una associació 
sense afany de lucre.

Atès que entre els fins de l’Associació de Jubilats i Accidentats de 
Peralada i Vilanova de la Muga previstos en els seus estatuts es 
troba l’organització d’activitats que, més enllà dels membres de 
l’Associació pugui tenir repercussió ciutadana, és per la qual cosa, 
que s’ha considerat oportú que aquest any l’Aplec de la Sardana 
estigui organitzat per l’AJAP, i pugui ser beneficiari de la subvenció.

Vist que aquesta organització els comportarà una despesa 
extraordinària, ja que la subvenció dels Aplecs cobreix 
aproximadament un 32% de la despesa, que és per la qual cosa, que 
es preveu transferir crèdit per import de 1.420 euros de l’aplicació 
pressupostària que té consignada la societat municipal per l’encàrrec 
de la gestió de festes a l’aplicació pressupostària de la subvenció 
nominativa de l’AJAP.

Vist que s’ha negociat el contracte de manteniment dels equips 
informàtics, fet que ha comportat un estalvi de la despesa inicialment 
prevista per la conservació i manteniment d’aquests equips, i vist 
que ha estat necessari l’adquisició de dos ordinadors i una pantalla 
per les diferents dependències municipals, és per la qual cosa, que 
considera oportú transferir 815,54 euros de l’aplicació pressupostària 
1.920.21600 a la nova aplicació pressupostària 1.920.62600 
“Adquisició ordinadors i material informàtic inventariable”.

Es per la qual cosa, que es proposa la següent modificació pressupostària:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 2 d’abril de 2015.

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 104/2015 (2a. MC)

TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Org.

2

1

1

Org.

1

1

1

Progr.

330

327

920

Progr.

330

338

920

Econ

22609

48000

62600

Econ

48000

44900

21600

Cr. Inicial

1.000,00

43.000,00

14.000,00

Cr. Inicial

56.000,00

3.000,00

0,00

Modif.

1.000,00

1.420,00

815,54

3.235,54

Modif.

-1.000,00

-1.420,00

-815,54

-3.235,54

Cr. definitiu

57.000,00

4.420,00

815,54

Cr. Definit

0,00

41.580,00

13.184,46

Descripció

Subvenció Ass. Cap Grossos de Peralada

Aportació Societat municipal gestió de Festes

Conservació i reparació equips informàtics 

Descripció

Desp. div. act. recreatives i culturals CTC Sant Domènec

Subvenció AJAP de Peralada i Vilanova de la Muga

Adquisició ordinadors i material informàtic inventariable



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.

Cinquè.- Comunicar a l’Associació de Capgrossos de Peralada 
l’estimació de la seva sol·licitud.

Sisè.- Comunicar a l’Associació de Jubilats i Accidentats de Peralada 
i Vilanova de la Muga l’import actualitzat de la seva subvenció 
nominativa.”

L’Alcalde-President explica la proposta.

Pren  la paraula el enyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per preguntar 
quin cost tindrà la confecció del Gegant de Ramon Muntaner i qui ho farà.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora qui li 
respon que el cost és de 5.445,00 euros (IVA inclòs), i s’ha adjudicat 
el contracte menor de serveis a l’empresa TALLER SARANDACA, 
SCP amb seu a Granollers. 

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

DESÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚM. 73/2015, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014.

L’Alcalde-President dóna lectura íntegra del Decret: 

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 73/2015

ANTECEDENTS

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 

de desembre de 2014, el resultat següent:

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 2015.

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

Primer.- Aprovar inicialment la transferència de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb minoració de crèdit de despeses, modificació pressupostària 
número 02/2015. (Exp 104/2015) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 104/2015 (2a. MC)

TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Org.

2

1

1

Org.

1

1

1

Progr.

330

327

920

Progr.

330

338

920

Econ

22609

48000

62600

Econ

48000

44900

21600

Cr. inicial

56.000,00

3.000,00

0,00

Cr. Inicial

1.000,00

43.000,00

14.000,00

Modif.

1.000,00

1.420,00

815,54

3.235,54

Modif.

-1.000,00

-1.420,00

-815,54

-3.235,54

Cr. definitiu

57.000,00

4.420,00

815,54

Cr. Definit

0,00

41.580,00

13.184,46

Descripció

Desp. div. act. recreatives i culturals CTC Sant Domènec

Subvenció AJAP de Peralada i Vilanova de la Muga

Adquisició ordinadors i material informàtic inventariable

Descripció

Subvenció Ass. Cap Grossos de Peralada

Aportació Societat municipal gestió de Festes

Conservació i reparació equips informàtics 
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, l’Alcalde-President de la 
Corporació proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Que l’Ajuntament de Peralada s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

1.1. Respecte al pressupost de despeses:

1. Exercici en curs

2. Exercicis tancats

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 215.102,24 €                             

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs

215.479,74

0,00

0,00

215.479,74

0,00

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici

Rectificació saldo inicial obligacions

Prescripció obligacions

Pagaments realitzats

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici

2.722.435,00

1.667.902,22

4.390.337,22

3.327.593,30

3.327.593,30

3.175.817,90

2.326.732,46

849.085,44

2.987.287,28

2.987.287,28

26.571,62

2.960.715,66

215.102,24

215.102,24

Pressupost inicial de despeses

Modificacions de despeses

Pressupost definitiu de despeses

Despeses autoritzades

Despeses compromeses

Obligacions reconegudes

Operacions de corrent

Operacions de capital

Pagaments ordenats

Pagaments realitzats

Reintegrament de pagaments

Pagaments líquids

Obligacions pendents de pagament

Pagaments ordenats pendents pagar

2.722.435,00

1.667.902,22

4.390.337,22

3.094.788,99

23.368,13

20.812,95

3.050.607,91

2.905.752,46

144.855,45

2.725.675,85

23.368,13

2.702.307,72

348.300,19

Pressupost inicial d’ingressos

Modificacions d’ingressos

Pressupost definitiu d’ingressos

Drets reconeguts totals

Drets anul·lats

Drets cancel.lats

Drets reconeguts nets

Operacions de corrent

Operacions de capital

Drets recaptats

Devolució d’ingressos

Recaptació líquida

Drets pendents de cobrament



1.4. Romanents de crèdit: 

Els romanents de crèdit totals són de 1.214.519,32 €. 

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin 
afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, 
que és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim 
trimestre de l’exercici.

- Els crèdits que estiguin compromeses

- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)

- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma obligatòria.

2. Exercicis tancats

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.184.839,98 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V     2.905.752,46 €   
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV   2.326.732,46 €              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) Operacions corrents 579.020,00 €          

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII    144.855,45 €               
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII   596.670,98 €                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) Operacions de capital -451.815,53 €                

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)    127.204,46 €
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII    0,00 €        
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII   0,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ACTIUS FINANCERS 0,00 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX 0,00 €    
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX    -252.414,46 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. PASSIUS FINANCERS -252.414,46 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)  -125.209,99 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 

-  Desviacions positives de finançament    253.895,30 €
+ Desviacions negatives de finançament    507.825,40 € 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals  73.363,24 €   

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)   202.083,35 €  

1.467.097,07

0,00

95.651,35

534.935,98

836.509,74

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici

Rectificació a la baixa saldos inicials

Drets cancel·lats

Drets recaptats

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici
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1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 
AL FINAL DE L’EXERCICI:  1.209.126,90 €
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent    348.300,19 €
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats    836.509,74 €
D’altres operacions no pressupostàries     25.446,97 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva   1.130,00 €

-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 
AL FINAL DE L’EXERCICI       442.336,23 €
De pressupostos de despeses. Exercici corrent    215.102,24 €
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats    0,00 €
D’altres operacions no pressupostàries     227.233,99 €
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva   0,00 €

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA 
A FINALS DE L’EXERCICI      965.155,85 €

= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:    1.731.946,52 €

- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES  619.974,66 €
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 208.182,66 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS  903.789,20 €

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.731.946,52 €, el qual 
està composat per 619.974,66 € de romanent afectat a despeses 
amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les 
desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades 
dels projectes amb finançament afectat i de 208.182,66 € de saldos 
de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 903.789,20 €, és 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar 
que s’ha obtingut un Romanent de Tresoreria POSITIU 

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

• El resultat pressupostari de l’exercici

• Els romanents de crèdit

• El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el 

pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat 
en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit 
de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la 
situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, 
en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició 
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.

Per tant,  RESOLC:

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, 
que en termes consolidats figura a la part d’antecedents i que 
s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació 
preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de 
hisendes locals.

Segon.- INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.

Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació 
Provincial d’Hisenda.”

Després de donar lectura del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la 
Liquidació, informa que tot i la crisis, l’Ajuntament està sanejat, i 
que a més es compleix amb: la regla de la despesa, amb l’estabilitat 
pressupostària (superàvit de 125.635,73 euros) i amb la ràtio 
d’endeutament, que a 31.12.2014 és d’un 36,30 per cent.

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Pérez Álvarez per afegir 
que es compleix tot i haver hagut d’assumir el préstec de la llar.



Pren la paraula el senyor  Francisco Javier Llauró Fàbregas, per 
preguntar si realment aquests diners dels fons líquids que consten al 
Decret d’aprovació de la Liquidació, per import de 965.155,85 euros, 
realment estan al banc.

El senyor Francisco Javier Pérez Álvarez li respon afirmativament.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora que 
li respon que ella ho ha verificat i consta acreditat en l’expedient 
amb els certificats de saldos a 31.12.2014 de les diverses entitats 
bancàries i de la caixa corporació, que aquests fons líquids són 
correctes i a 31.12.2014 hi eren als bancs i a la caixa corporació.

L’Alcalde-President afegeix que hem de tenir present que amb 
aquests diners líquids s’haurà d’avançar el pagament de les obres 
abans que arribin els ingressos de les subvencions.

Sense que es produeixin més intervencions el Ple resta assabentat.

ONZÈ.- ASSUMPTES URGENTS.
No hi ha

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES.
Resposta a la pregunta formulada en el Ple ordinari de 29 de 
desembre de 2014 sobre la modificació puntual número 4 del 
POUM de Peralada 

En primer lloc, l’Alcalde contesta la pregunta formulada pel grup 
ALM en el darrer Ple ordinari i que diu: 

“Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró per preguntar en quin 
tràmit es troba la modificació puntual número 4 del POUM de Peralada, 
que regulava les activitats extractives.

Comenta que es va aprovar inicialment a l’any 2012, que hi va haver 
polèmica sobre si es requeria o no el tràmit d’avaluació ambiental i que la 
Generalitat va respondre que sí que calia aquest tràmit.

I pregunta en quina situació es troba aquesta modificació puntual.”

L’Alcalde respon que en l’expedient de la 4a. modificació del POUM, 
referida a la regulació de les activitats extractives, consta com a 
darrera actuació la recepció d’un informe per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (R/E 1359/25-10-2012) en relació amb 
unes consultes fetes amb posterioritat a la recepció del Document 
de Referència emès per part de l’OTAA (R/E 1324/22-10-2012), i 
que es troba en el mateix punt.

Retorn de la garantia definitiva del contracte 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró, per 
demanar una explicació relativa al Decret 32/2015, anteriorment 
relacionat en el punt quart de l’ordre del dia, relatiu a la devolució 
de l’aval de la fiança dipositada per Árbol Investigación y Gestión, 
SL com a garantia del compliment del contracte administratiu de 
servei per a l’execució dels treballs de trasplantament de 14 alzines 
del recinte del poliesportiu.

L’Alcalde-President li respon que de les 14 alzines que es varen 
trasplantar, 11 es varen morir, i que l’empresa va assumir el cost de 
reposar-les, si bé no de les mateixes característiques.

Afegeix que vista la petició de retorn de la garantia definitiva 
efectuada per l’empresa contractista, ho va consultar a la Secretària-
interventora qui va recomanar al seu retorn, perquè es tractava d’un 

contracte executat en el 2006, i el termini de garantia d’un any ja 
havia transcorregut. I l’empresa podria exigir interessos de demora 
pel retard en la devolució de la garantia.

Aclariment Decret 343/2014 

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró, per demanar una 
explicació relativa al Decret 343/2014, anteriorment relacionat en el 
punt quart de l’ordre del dia, relatiu a l’execució dels acords plenaris 
de 30.6.2014 en relació amb l’aportació de capital a la SA municipal 
per a la compensació de les pèrdues de l’exercici 2013.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora 
qui exposa que aquest Decret el que ha fet és aclarir com s’ha 
d’executar l’acord del Ple de 30 de juny de 2014 que aprovava 
l’aportació de l’Ajuntament a la societat municipal de 47.686,30 
euros corresponents a les pèrdues que la societat municipal va tenir 
durant l’exercici 2013, per tal d’evitar que es produeixi un increment 
fictici de l’actiu del balanç municipal, ja que realment no es produirà 
una transferència de fons.

I atès que la societat municipal té obligacions pendents de pagament 
a l’Ajuntament de Peralada, i aquest Consistori té reconegudes 
aquests obligacions de la societat com a drets pendents de 
cobrament d’exercicis tancats, s’ha considerat el més correcte donar 
de baixa en la comptabilitat municipal l’import de 47.686,30 euros 
dels drets pendents de cobrament de la societat. I a la vegada la 
societat redueix per aquest mateix import les obligacions pendents 
de pagament que té amb l’Ajuntament.

Aclariment factura honoraris advocada: 

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró, per demanar en 
quin concepte és va fer la provisió de fons al despatx de l’advocada 
Laura Corsunsky.

L’Alcalde-President li respon que en concepte de dades de 
representació de l’Ajuntament en el procés civil contra Jordi Creu.

Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ICIO: 

En relació amb el prec que el senyor Francisco Javier Llauró va 
formular en la darrera sessió ordinària relativa a la possibilitat de 
modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO, per tal de revisar 
els mòduls que s’apliquen a les construccions agrícoles ja que 
considerava que donen valors molt elevats.

El senyor Llauró exposa que es va reunir amb els tècnics, si bé vol 
saber si s’ha fet algun tràmit per revisar aquests mòduls.

L’Alcalde-President li respon que no s’ha tingut temps i que 
s’estudiarà.

Cables de la línia telefònica que pengen a Vilanova de la Muga: 

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró per exposar que 
la situació està igual, i voldria saber quines gestions s’han fet al 
respecte.

La senyora Mònica Lladó li respon que en Ramis va fer la consulta a 
Telefònica i li varen respondre que en aquests dos mesos no podrien 
fer-ho i que vindrien al maig. Afegeix que aquest tema no s’ha deixat 
i que des de l’Ajuntament es va insistint.
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Aparcament : 

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas, per exposar que 
al polígon 4, a la baixada de Mollet a mà dreta s’ha fet un pàrking, 
i pregunta si el propietari ha donat autorització per ubicar-hi un 
aparcament.

Així mateix afegeix que hi ha un focus que il·lumina l’esmentat 
pàrking que es troba connectat a la xarxa d’enllumenat públic, i 
pregunta si això és correcte.

L’Alcalde li respon que es tracta d’una parcel·la privada on el titular 
ha habilitat a càrrec seu aquesta zona on la gent s’aparca.

El senyor Josep Maria Oliver Clotas pregunta si és regular o irregular 
que l’enllumenat públic il·lumini una parcel·la privada.

L’Alcalde li respon que si vol es girarà el focus. I afegeix que si és 
irregular es treurà, i que es demanarà a la Secretària-interventora 
que informi al respecte.

Lleres i motes: 

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas, per exposar la 
problemàtica derivada dels aiguats en les lleres i motes, i demana si 
s’ha fet alguna gestió.

L’Alcalde li respon que l’ACA ha manifestat que no arreclarà cap 
mota, perquè volen que segueixi el seu curs natural. Diu que li varen 
traslladar que el criteri dels tècnics era que els rius expandeixin 
lliurement perquè reculin lliurement. Així mateix afegeix que s’ha 
demanat una subvenció per neteja de lleres.

El senyor Josep Maria Oliver Clotas exposa la gran diferència amb 
França que ho tenen tot arreclat.

El senyor Itxart intervé per fer constar que al novembre van haver-
hi morts a França com a conseqüència dels aiguats i que quan es 
desborda es desborda.

El senyor Joan Cros exposa que el parc Sigean també es queixa de 
les lleres brutes, i conclou que s’ha d’anar lluitant.

Paraules d’agraïment de l’Alcalde: 

L’Alcalde-President pren la paraula per fer constar:

“Per finalitzar la sessió ordinària, la darrera del mandat 2011-2015, 
voldria dir unes paraules d’agraïment als presents.

Bé, donat que alguns dels presents han manifestat que no opten a 
la reelecció i per tant no continuaran com a regidors, és el moment 
d’agrair-los la feina feta, l’agraïment és per a tots, tant el que hem 
tingut la responsabilitat de Govern com pels que han estat a la 
oposició. El servei públic és una labor que moltes vegades no és prou 
agraïda i també de vegades cal que passi un temps per que sigui 
valorada des d’una altra perspectiva.

Parlant des de la visió de l’equip de govern, alguns hi som des de 
fa 2 mandats, hi ha moments de tots colors, ens quedem amb el 
positius, amb la feina feta. Aquesta feina,  l’hem fet honestament i 
amb l’interès general de tots com a finalitat. 

Hi ha hagut moment complicats, decisions difícils, però puc afirmar 
que els hem pogut superar gràcies a que som un equip, també hem 
tingut els nostres estira i arronses. 

Seguint el fil del que representa un equip, i nosaltres ho som, enguany 
celebrem el 750è aniversari de Ramon Muntaner, fill il·lustre de 
Peralada, ell ja va parlar de la importància de la força de l’equip : 

En Muntaner, quin és l’exemple de la de mata de jonc?”, jo li 
respondré que la mata de jonc té una força que, si tota la mata 
lligueu ben fort amb una corda, i tota la voleu arrencar ensems, us 
dic que deu homes, per molt que estirin, no l’arrencaran, encara 
que alguns més s’hi posessin; i, si en traieu la corda, de jonc en 
jonc l’arrencarà tota un minyó de vuit anys, que ni un jonc no hi 
quedarà”.

Per tant com alcalde que m’heu donat suport us agraeixo de tot cor 
l’esforç i dedicació que hi heu posat per a fer que els nostres pobles 
siguin millor i la gent n’estigui orgullosa de viure-hi. I us convido 
a tots a formar part d’aquesta mata de jonc que de ben segur ens 
ensenyarà el camí i ens donarà la força per a continuar servint als 
nostres pobles.”

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores i cinquanta-cinc 
minuts la Presidència aixeca la sessió.

President, 

Pere Torrent Martín 

Secretària-interventora, 

Anna Ortega Ferrer



ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
27 D’ABRIL DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 3/2015

Caràcter: pública extraordinària

Data: 27 d’abril de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 21.47

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa.

Sra. Ana María Poch Pujol.

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez.

Sr. Juan Cros Ferraró.

Sra. Mònica Lladó Descamps.

Sr. Enric Serra Planas.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas

Sr. Josep Maria Oliver Clotas.

ORDRE DEL DIA

1. Designació dels membres de les 
meses electorals de les eleccions 
locals de 24 de maig de 2015.

2. Ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 94/2015, de 21 d’abril, 
d’aprovació del Pla de comunicació 
Peralada, al cor de l’Empordà i el seu 
annex Campanya Peralada, al cor de 
l’Empordà.

3. Proposta d’adjudicació del contracte 
de les obres definides en el Projecte 
“Reforma i adequació a normativa del 
centre social municipal’.

A Peralada, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia vint-i-set d’abril de dos mil 
quinze, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió 
extraordinària de Ple en primera convocatòria. 

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

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

PRIMER.- PORTAR A TERME EL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ 
DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS 
MUNICIPALS A CELEBRAR EL DIA 24 DE MAIG DE 2015.

Atès allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 
concretament en el seu article 26.4, on s’estableix que els sorteigs públics per a la designació 
del president o presidenta i dels vocals i de les vocals de cada mesa ha de tenir lloc entre els 
dies vigèsim cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria. 

Atès que l’art. 26.2 LO 5/1985, de 19 de juny, estableix que el President i els Vocals de cada 
mesa electoral són designats mitjançant sorteig públic d’entre la totalitat de les persones 
censades al municipi que siguin menors de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure.

Atès tot lo anterior es procedeix a portar a terme el sorteig públic a través del programa 
informàtic CONOCE facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el qual va donar el 
resultat següent:

MESA A)

PRESIDENT:
- Titular:  Claudia Guardiola Badosa
- 1r suplent: Francesc Xavier Jove Lagunas
- 2n suplent: Cynthia García Martínez

1r VOCAL:
- Titular:  Francesc Gauchola Vilardell
- 1r suplent: Miguel García García
- 2n suplent: Montserrat Bech Diumenge

2n VOCAL:
- Titular: Natàlia Duran Tagueña
- 1r suplent: Laura García Gimbert
- 2n suplent: Lucía Fuentes García
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Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- Aleix Fàbrega Esteban
- Laura Guardiola Badosa
- Maria Teresa Anda Gómez
- Francisco Javier Galí Ferrer
- Pau Galceran Nou
- Marta Creus Fortuny
-Maria Bofill Malagarriga

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Marc Clos Pujolar
- Sandra Maria Francàs Aumatell
- M. Isabel Esperanza Carrera Viu
- Carlos Fita Alegre
- Javier Clavaguera Caragol
- Núria Cortada Descamps
- Carla Julià  Vallmajo

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- María Teresa Escapa Portell
- Jordi Bonal Aguilar
- José Isern Gibert
- Aleix Güell Oleart
- Maria Rosa Carbo Bigas
- Elvira Gálvez Linares
- Gerard Carbonell Agulló

MESA B) 

PRESIDENT:
- Titular: Francisco Javier Marfà Fuentes
- 1r suplent: Jordi Seguí Gomà
- 2n suplent: Marta Malagón Rodríguez

1r VOCAL:
- Titular: Rafael Pallisera Viñas
- 1r suplent: Pedro Viñas Planella
- 2n suplent: Pau Pérez Ruíz

2n VOCAL:
- Titular: Jaume Pey Noguera
- 1r suplent: Roser Ruíz Ortíz
- 2n suplent: Geronimo Pujol Lloveras

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- María Edilma Marín Muñoz
- Rosa Padern Ponsí
- María Dolores Pujol Buscató

- Luis Perxas del Cerro
- Ester Vila de Vicente
- Mariona Negre Magrià

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Francisca Nou Gibrat     
- Núria Llobet Martí
- María Carmen Sánchez Rodríguez
- Ivan Tejero Gibert
- Elvira Terradas Grassot
- Juan Suñer Soler
- Albert Trull Clos

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- Eva Rustullet Brugue
- José Javier Mirón Martínez
- Júlia Presas Gibert
- Pau Pous Llanta
- Eva Sirvent Solà
- Adrián Tarrés Maupeyra
- Francisco Javier Toste Domingo 

MESA C)

PRESIDENT:

- Titular: Núria Caball Seguí 

- 1r suplent: Tobias Stein Cegarra

- 2n suplent: Francisca Juanola Pellicer 

1r VOCAL:

- Titular: Miquel Àngel García Bonilla

- 1r suplent: Ramon Fina Figueras

- 2n suplent: María Dolores Callís Gumbau

2n VOCAL:

- Titular: Pedro Vidal Salort

- 1r suplent: Gregorio Bech Gimbernat

- 2n suplent: Francesc Xavier Perpinya Carbonell

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- Francesc Caball Descamps
- Marta Casademont Bellmás
- Xavier Nicolau Bruguera
- Jaume Caball Descamps
- Juan Casas Brugat
- Marta Pons Soria
- José Ignacio Bellver Sanz



RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Joan Planas Portell
- Modesta Suñer Galceran
- Mario Soler Martí
- Pere Roura Suñer
- Llúcia Escapa Portell
- Josep Maria de Anta Vinyals
- Teresa Descamps Descamps

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- Francesc Ferrer Serra
- Isabel Castaño Álvarez
- Jordi Oliveras Sagué
- Joaquin Marrón Romero
- Vatentín Vidal Pujol
- José Frigola Roca
- María de las Mercedes Sués Queija

Atès el sorteig públic anterior, s’acorda per unanimitat dels membres 
assistents de la Corporació:

Primer.- Designar com a membres de les tres meses electorals 
(A, B i C) corresponent al terme municipal de Peralada i les seves 
respectives bosses de substituts-reserva:

MESA A)

PRESIDENT:
- Titular:  Claudia Guardiola Badosa
- 1r suplent: Francesc Xavier Jove Lagunas
- 2n suplent: Cynthia García Martínez

1r VOCAL:
- Titular:  Francesc Gauchola Vilardell
- 1r suplent: Miguel García García
- 2n suplent: Montserrat Bech Diumenge

2n VOCAL:
- Titular: Natàlia Duran Tagueña
- 1r suplent: Laura García Gimbert
- 2n suplent: Lucía Fuentes García

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- Aleix Fàbrega Esteban
- Laura Guardiola Badosa
- Maria Teresa Anda Gómez
- Francisco Javier Galí Ferrer
- Pau Galceran Nou
- Marta Creus Fortuny
- Maria Bofill Malagarriga

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Marc Clos Pujolar
- Sandra Maria Francàs Aumatell
- M. Isabel Esperanza Carrera Viu
- Carlos Fita Alegre
- Javier Clavaguera Caragol

- Núria Cortada Descamps
- Carla Julià  Vallmajo

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- María Teresa Escapa Portell
- Jordi Bonal Aguilar
- José Isern Gibert
- Aleix Güell Oleart
- Maria Rosa Carbo Bigas
- Elvira Gálvez Linares
- Gerard Carbonell Agulló

MESA B) 

PRESIDENT:
- Titular: Francisco Javier Marfà Fuentes
- 1r suplent: Jordi Seguí Gomà
- 2n suplent: Marta Malagón Rodríguez

1r VOCAL:
- Titular: Rafael Pallisera Viñas
- 1r suplent: Pedro Viñas Planella
- 2n suplent: Pau Pérez Ruíz

2n VOCAL:
- Titular: Jaume Pey Noguera
- 1r suplent: Roser Ruíz Ortíz
- 2n suplent: Geronimo Pujol Lloveras

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- María Edilma Marín Muñoz
- Rosa Padern Ponsí
- María Dolores Pujol Buscató
- Luis Perxas del Cerro
- Ester Vila de Vicente
- Mariona Negre Magrià

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Francisca Nou Gibrat     
- Núria Llobet Martí
- María Carmen Sánchez Rodríguez
- Ivan Tejero Gibert
- Elvira Terradas Grassot
- Juan Suñer Soler
- Albert Trull Clos

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- Eva Rustullet Brugue
- José Javier Mirón Martínez
- Júlia Presas Gibert
- Pau Pous Llanta
- Eva Sirvent Solà
- Adrián Tarrés Maupeyra
- Francisco Javier Toste Domingo 
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MESA C)

PRESIDENT:
- Titular: Núria Caball Seguí 
- 1r suplent: Tobias Stein Cegarra
- 2n suplent: Francisca Juanola Pellicer 

1r VOCAL:
- Titular: Miquel Àngel García Bonilla
- 1r suplent: Ramon Fina Figueras
- 2n suplent: María Dolores Callís Gumbau

2n VOCAL:
- Titular: Pedro Vidal Salort
- 1r suplent: Gregorio Bech Gimbernat
- 2n suplent: Francesc Xavier Perpinya Carbonell
Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- Francesc Caball Descamps
- Marta Casademont Bellmás
- Xavier Nicolau Bruguera
- Jaume Caball Descamps
- Juan Casas Brugat
- Marta Pons Soria
- José Ignacio Bellver Sanz

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- Joan Planas Portell
- Modesta Suñer Galceran
- Mario Soler Martí
- Pere Roura Suñer
- Llúcia Escapa Portell
- Josep Maria de Anta Vinyals
- Teresa Descamps Descamps

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- Francesc Ferrer Serra
- Isabel Castaño Álvarez
- Jordi Oliveras Sagué
- Joaquin Marrón Romero
- Vatentín Vidal Pujol
- José Frigola Roca
- María de las Mercedes Sués Queija

Segon.- De conformitat a allò que estableix l’art. 27.2 LO 5/1985, de 
19 de juny, notificar la designació als membres de les meses.

SEGON.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 94/2015, DE 21 D’ABRIL, D’APROVACIÓ DEL PLA 
DE COMUNICACIÓ PERALADA, AL COR DE L’EMPORDÀ 
I EL SEU ANNEX CAMPANYA PERALADA, AL COR DE 
L’EMPORDÀ. 

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 94 /2015

Antecedents de fet:

Vist que els serveis tècnics municipals han redactat el Pla de 
comunicació “Peralada, al Cor de l’Empordà” de l’Ajuntament de 

Peralada, que té per objectiu la millora de la competitivitat turística 
de la vila de Peralada. 

Tenint en compte que l’aspecte central d’aquest pla és el 
reposicionament de la imatge de Peralada per tal de millorar la seva 
competitivitat turística, l’Ajuntament ha considerat imprescindible 
un programa de comunicació orientat a promocionar la nova 
identitat turística de la vila. 

Aquest pla de comunicació té com a objecte posicionar Peralada 
als mitjans de comunicació i donar a conèixer la vila des d’un punt 
de vista integral. Per aquest motiu, a través del present document, 
s’analitza la situació actual, es marquen uns objectius i es detalla un 
pla d’accions que permeti assolir aquests objectius

Vist que la implementació del Pla de comunicació “Peralada, al 
Cor de l’Empordà”, i concretament la contractació dels anuncis 
publicitaris en els diversos mitjans de comunicació prèviament 
definits en el mateix, és una acció prevista en l’actuació “Peralada, 
al cor de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible” del 
Programa Viure al Poble Més del FEDER Catalunya 2007-2013, 
eix 4, cofinançada en un 15 % per la Generalitat de Catalunya i en 
un 50% per la Unió Europea. Fons europeu de desenvolupament 
regional amb el lema “Una manera de fer Europa.

És per la qual cosa, que cal procedir a la seva aprovació, i de 
conformitat amb la competència residual establerta en l’article 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local RESOLC: 

Primer.- Aprovar el Pla de comunicació “Peralada, al Cor de l’Empordà” 
de l’Ajuntament de Peralada i el seu Annex “Campanya Peralada, al 
Cor de l’Empordà” redactats pels serveis tècnics municipals.

Segon.- Donar compte, i si escau, ratificar el present Decret en la 
propera sessió plenària que se celebri.”

L’Alcalde-President exposa la proposta i manifesta que l’esmentat 
Pla de comunicació ha estat redactat per la tècnica municipal, la 
senyora Meritxell Garrido Sirvent.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent i Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez (CIU)

Sr. Juan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació la Muga)

Sr. Josep Maria Oliver Clotas (Agrupació la Muga)

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas (Agrupació la Muga)

Abstencions:

Sra. Ana María Poch Pujol (CIU)



TERCER.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE “REFORMA 
I ADEQUACIÓ A NORMATIVA DEL CENTRE SOCIAL 
MUNICIPAL’.

“Antecedents de fet:

El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 29 de 
desembre de 2014 va aprovar definitivament el projecte d’obra 
local ordinària anomenat “Reforma i adequació a normativa del 
centre social municipal”, i el seu annex “Complement 1 de la 
separata de legalització de l’activitat”, redactats ambdós documents 
per l’enginyer industrial, el senyor Josep Ramis Pagès, amb les 
modificacions no substancials que resulten de l’informe dels serveis 
tècnics de data 17 de desembre de 2014 que consta a l’expedient 
administratiu, i amb un pressupost d’execució per contracte, de 
303,604,32 euros (IVA vigent inclòs).

El Ple de la Corporació en la seva sessió extraordinària de data 
16 de març de 2015 va declarar la urgència en la tramitació del 
present contracte i va aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, i tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de l’obra continguda 
en el projecte “Reforma i adequació a normativa del centre social 
municipal”, i el seu annex “Complement 1 de la separata de 
legalització de l’activitat”.

L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant el dia 
18 de març de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 55 de 20.03.2015.

Segons certificat emès per la Secretària-interventora de la Corporació de 
data 10 d’abril de 2015, dins de termini es varen presentar 12 proposicions.

La Mesa de Contractació es va constituir en acte públic el dia 10 
d’abril de 2015, va verificar la documentació administrativa del 
sobre A de les dotze empreses presentades, i va constatar que 
totes les licitadores varen optar pel supòsit A) del sobre A relatiu 
a la documentació administrativa, havent aportat la declaració 
responsable establerta en els plecs de clàusules administratives 
particulars, i se les va admetre sense reserves. Així mateix en 
l’esmentada sessió la Mesa de contractació va donar obertura al 
SOBRE B de les dotze empreses, i aplicant els criteris d’adjudicació 
es va constatar que s’havia produït un empat de sis empreses que 
varen obtenir la màxima puntuació de 100 punts, i en virtut del que 
estableix la clàusula 11a. dels plecs de clàusules administratives 
particulars per dirimir l’empat es va verificar quina d’aquestes 
empreses tenia en la seva plantilla un nombre de treballadors amb 
discapacitat superior al 2%. Essent de les sis empreses, l’empresa 
RUBAU TARRÉS, SAU, l’única que té contractats discapacitats 
en la seva plantilla, concretament un percentatge d’un 2,56%, 
segons s’acredita de la declaració presentada i de la documentació 
justificativa aportada (contractes de treball i TCs). 

És per la qual cosa, que la Mesa de Contractació, va acordar, per 
unanimitat dels assistents, formular proposta d’adjudicació a favor 
de l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU de l’esmentat contracte d’obres 
per l’import de 225.821,39 € (IVA no inclòs), més 47.422,49 € (21% 
IVA) amb un import total 273.243,88 €.  I per haver-se compromès a 
executar al seu càrrec i sense cap cost per l’Ajuntament les Millores: 
1, 2 (un total de 20.000 euros, IVA exclòs), 3, 4, 5 i 6, de l’Annex I 
dels plecs de clàusules administratives particulars.

El detall de les puntuacions obtingudes atenent els criteris 
d’adjudicació previstos als plecs de clàusules administratives 
particulars, és el següent:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,50 

25,00 

25,00 

14,10 

1,55 

25,00 

25,00 

25,00 

1,25 

25,00 

25,00 

25,00 

31,00 

23,00 

75,00 

38,00 

75,00 

75,00 

23,00 

75,00 

75,00 

75,00 

75,00 

75,00 

43,50 

48,00 

100,00 

52,10 

76,55 

100,00 

48,00 

100,00 

76,25 

100,00 

100,00 

100,00 

CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL

XAVIER ALSINA, SA

EUPRECO EMPRESA CONSTRUCTORA, SL

VORACYS, SL

GICSA, SA

IBERLAND, IMMUEBLES Y REFORMAS, SL

GRUPO TECNO-CONRAD, SL

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,SL

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

SEITEC, SL

RUBAU TARRÉS, SAU

GRUP PUIG POCURULL, SLU

núm.
Licitador

PUNTUACIÓ 

Of. Economica Millores TOTAL

EMPRESA
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1

2

2

2

2

2

3

4

5

6

6

7

100,00 (*)

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

76,55 

76,25 

52,10 

48,00 

48,00 

43,50 

RUBAU TARRÉS, SAU

GRUP PUIG POCURULL, SLU

SEITEC, SL

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,SL

IBERLAND, IMMUEBLES Y REFORMAS, SL

EUPRECO EMPRESA CONSTRUCTORA, SL

GICSA, SA

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

VORACYS, SL

XAVIER ALSINA, SA

GRUPO TECNO-CONRAD, SL

CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL

Ordre de
Puntuació

Puntuació econòmica totalEMPRESA

(*) Disposa en la seva plantilla d’un percentatge superior al 2% de persones amb discapacitat.

L’Alcalde-President,  per delegació del Ple, mitjançant Decret núm. 
89/2015 de data 14 d’abril de 2015 va requerir a l’empresa proposada 
per tal de què presentés la documentació establerta en la clàusula 23a 
dels Plecs de clàusules administratives i l’article 151.2 del TRLCSP.

L’empresa RUBAU TARRES, SAU, rep la notificació del Decret de requeriment en 
data 15 d’abril de 2015 i presenta, dins de termini, la documentació els dies 17 i 21 
d’abril de 2015, amb els Registres d’Entrades número 781 i 808, respectivament. 
En aquesta documentació consta, entre d’altra, la justificació d’estar al corrent 
amb Hisenda i amb la Seguretat Social i  la constitució de la garantia definitiva 
per import de  11.291,07 € constituïda mitjançant aval bancari amb l’entitat 
Banco Santander, SA, subscrit en data 17 d’abril de 2015, i inscrit en el Registre 
Especial d’Avals amb el número 0049-1807-37-2110009097. 

Fonaments jurídics:

- Articles 53, 151, 154, 156, 333, i la Disposició Addicional Segona del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP).

És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de les obres definides en 
el projecte “Reforma i adequació a normativa del centre social municipal”, 
i el seu annex “Complement 1 de la separata de legalització de l’activitat”,” 
a l’empresa RUBAU TARRES, SAU  amb NIF A-17018813 per un preu 
d’adjudicació de 273.243,88 € (IVA vigent inclòs), i amb l’obligació 
d’executar al seu càrrec les Millores: 1, 2 (un total de 20.000 euros, IVA 
exclòs), 3, 4, 5 i 6, de l’Annex I dels plecs de clàusules administratives 
particulars. La present adjudicació es fa amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte 
aprovat i la proposta presentada pel contractista adjudicatari.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1.337.63200  de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2015.   

Tercer.-  Notificar els presents acords a totes les empreses licitadores i així 
mateix citar a l’empresa RUBAU TARRES, SAU, adjudicatària del contracte, 
per a la signatura del contracte que s’haurà de dur a terme dintre dels vuit 
dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació, de conformitat amb 
el que estableix la clàusula 25a. dels Plecs de clàusules administratives 
particulars, i l’article 156.3 in fine del TRLCSP, ja que el present contracte no 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació.

Quart.- Publicar  l’adjudicació del present contracte d’obres en Perfil del 

contractant de conformitat amb el que estableix l’article 53.2 in fine del 
TRLCSP.

Cinquè.- Publicar la formalització del contracte en el BOP de Girona i en 
el Perfil de contractant, en un termini no superior a 48 dies a comptar 
des de la formalització del contracte, de conformitat amb el que estableix 
l’article 154.1 i 154.2 del TRLCSP.

Sisè.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de 
Seguretat i Salut  de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ del 
Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la 
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es 
procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 333.3 del TRLCSP.

Vuitè.- Notificar aquests acords al director facultatiu de les obres, el 
senyor Josep Ramis i Pagès, perquè tingui coneixement.

Novè.- Atès que aquest obra es troba cofinançada pel PUOSC 2012 
(actuació 1459/2012) i PUOSC 2014 (actuació AC/11946-DG/14), 
enviar el Model 9 degudament emplenat i signat al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
(gestiona el PUOSC 2012), i el Model 2 degudament emplenat i signat a 
la Diputació de Girona (gestiona el PUOSC 2014).”

L’Alcalde-President exposa la planificació prevista d’execució d’aquests 
treballs fent constar que abans de l’estiu es preveu executar, entre d’altres, 
les obres dels lavabos i canviar el mobiliari interior i exterior. Durant l’estiu 
la Sala del Cafè del Centre; i passat Sant Martí fer les obertures i la resta per 
no interferir en el negoci. Si bé conclou que aquesta és la previsió inicial però 
s’haurà de veure com es desenvolupa.

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

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes 
a tractar, essent les vint-i-una hores i vint-i-vuit minuts la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín     
Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer



ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

21 DE MAIG DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 4/2015

Caràcter: pública extraordinària

Data: 21 de maig de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 21.47

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa.

Sra. Ana María Poch Pujol.

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez.

Sr. Juan Cros Ferraró.

Sra. Mònica Lladó Descamps.

Sr. Enric Serra Planas.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 118/2015, d’aprovació del Pla 
de seguretat i salut de les obres 
definides en el projecte anomenat 
‘Reforma i adequació a normativa del 
centre social municipal, i el seu annex 
‘Complement 1 de la separata de 
legalització de l’activitat’.

2. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació inicial de la modificació 
núm. 03/2015 del Pressupost de la 
Corporació.

3. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació de l’encàrrec de gestió i 
del Conveni d’encàrrec de gestió de 
prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal 
entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Peralada (Exp. núm. 
62/2015).

4. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació inicial de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de les taxes del Casal 
d’Estiu.

5. Proposta d’Alcaldia-Presidència 
d’aprovació de la modificació de 
l’Annex “Campanya, Peralada, al Cor 
de l’Empordà” del Pla de comunicació.

A Peralada, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia vint-i-u de maig de dos mil 
quinze, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió 
extraordinària de Ple en primera convocatòria.

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

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

PRIMER. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 118/2015, 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DEFINIDES EN EL PROJECTE ANOMENAT ‘REFORMA I ADEQUACIÓ 
A NORMATIVA DEL CENTRE SOCIAL MUNICIPAL, I EL SEU 
ANNEX ‘COMPLEMENT 1 DE LA SEPARATA DE LEGALITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT’.

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  118/2015 

Exp. núm. 76/2015
Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres definides en el projecte anomenat 
“Reforma i adequació a normativa del centre social municipal”, i el seu annex “Complement 
1 de la separata de legalització de l’activitat” 
 
Antecedents de fet:
El Ple de la Corporació en la seva sessió de data 29 de desembre de 2014 va aprovar 
definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat “Reforma i adequació a normativa 
del centre social municipal”, i el seu annex “Complement 1 de la separata de legalització 
de l’activitat”; i el Ple de la Corporació en la sessió de 27 d’abril de 2015  va adjudicar el 
contracte per a la realització de les obres definides en el projecte esmentat a l’empresa 
RUBAU TARRES, SAU, a més de totes les millores que consten a l’Annex I dels plecs de 
clàusules administratives particulars. 
Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a l’execució de l’obra definida en el 
“Reforma i adequació a normativa del centre social municipal”, i el seu annex “Complement 
1 de la separata de legalització de l’activitat”, presentat a l’Ajuntament en data 14 de maig 
de 2015 (R/E núm. 1041/2015) per l’empresa adjudicatària del contracte d’obres, RUBAU 
TARRES, SAU .
Vist el document, enviat per correu electrònic en data 14 de maig de 2015, de l’assumeix de 
la coordinació de seguretat i salut del dia 13 de maig de 2015 del tècnic Josep Ramis Pagès, 
enginyer Industrial, que realitzarà la Direcció Tècnica i Coordinació de Seguretat i Salut i que 
dóna la conformitat a l’esmentat Pla.
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Fonaments jurídics:

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, 
modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es 
modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

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

 

Per tot l’anterior, RESOLC:

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, corresponent 
a l’execució de les obres definides en el “Reforma i adequació a 
normativa del centre social municipal”, i el seu annex “Complement 
1 de la separata de legalització de l’activitat” i redactat per l’empresa 
adjudicatària del contracte d’obres, RUBAU TARRES, SAU.

Segon. Comunicar a l’empresa RUBAU TARRES, SAU que el termini 
d’execució de les obres és de noranta dies naturals (discontinus) a 
comptar de l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig que se 
celebrarà entre el contractista i l’Ajuntament amb presència del tècnic 
director de l’obra i l’Alcalde de la Corporació, d’acord amb el punt 7è 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

Tercer. Fer avinent a l’empresa adjudicatària de les obres de referència 
que el Pla de seguretat i salut haurà d’estar a l’obra, a disposició 
permanent de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne dues 
còpies als Serveis Territorials de Treball a Girona del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball.

Quart. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària de 
l’obra, i al tècnic Josep Ramis Pagès.

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

L’Alcalde-President fa constar que l’Acta de comprovació del replanteig 

de l’obra es va signar amb el contractista el dia 18 de maig de 2015.

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

SEGON. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 
03/2015 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.

“Antecedents de fet:

Atès que es considera necessari adequar els lavabos dels vestidors 
del camp de futbol per tal d’adaptar-los a la normativa actual vigent. 
I aprofitant que s’estan duent a terme les obres de millora estructural 
per la prevenció de la legionel·la als vestidors de camp de futbol, és per 
aquest motiu, que es considera oportú arranjar-los en aquest moment.

La despesa d’aquestes obres es preveu en 13.048,60 euros.

Així mateix i vist que l’Ajuntament organitza i col·labora en múltiples 
activitats esportives és per aquest motiu que es considera oportú i 
necessari adquirir un arc de meta. Aquesta inversió comportarà 
un estalvi per l’Ajuntament ja que evitarà haver de pagar possibles 
lloguers pel mateix en el futur, i serà un instrument de publicitat de la 
campanya “Peralada, al Cor de l’Empordà” i del Cafè del Centre.

La despesa d’aquesta inversió es pressuposta en 2.139,28 euros.

Vist que no hi  ha crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent per 
atendre aquestes despeses, és per la qual cosa, que s’ha de procedir a 
modificar-lo mitjançant un expedient de crèdit extraordinari.

Pel que fa al finançament d’aquesta modificació pressupostària i vist 
que per dur a terme les obres de “Reforma i adequació a normativa del 
Centre Social” es va consignar crèdit per import de 303.604,32 euros 
a l’aplicació pressupostària 1.337.63200.

Atès que dites obres s’han adjudicat per import de 273.243,88 
euros, és per la qual cosa, que la part de la despesa no finançada 
amb el PUOSC es pot destinar a finançar les esmentades inversions 
enunciades anteriorment.

Es per la qual cosa, que es proposa la següent modificació pressupostària:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 2 d’abril de 2015.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 150/2015 (3a. MC)

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Org.

1

1

Org.

1

Progr.

340

342

Progr.

337

Econ

62900

62201

Econ

63200

Cr. Inicial

303.604,32

Modif.

2.139,28

13.048,60

15.187,88

Modif.

-15.187,88

-15.187,88

Cr. Definitiu

2.139,28

13.048,60

Cr. Definit

288.416,44

Descripció

Reforma i adequació normativa al Centre Social

Cr. inicial

0,00

0,00

Descripció

Adquisició d’un arc de meta per proves esportives

Adaptació dels lavabos dels vestidors del camp de futbo



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 2015.

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

Primer.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari finançat amb 
minoració de crèdit de despeses, modificació pressupostària número 
03/2015. (Exp 150/2015) del pressupost de despeses de la Corporació, 
i el detall del qual és el següent:

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

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

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

L’Alcalde exposa que aprofitant que s’estan executant les obres de 
remodelació dels vestidors del camp de futbol per un requeriment que 
ens va efectuar Dipsalut relatiu a la prevenció de la legionel·losi, s’ha 
considerat necessari i oportú fer simultàniament les obres d’adaptació 
dels lavabos per a persones amb discapacitat física i supressió de 
barreres arquitectòniques.

Pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per preguntar 
que quina ha estat la urgència.

L’Alcalde-President li respon que aprofitant que s’estaven executant les 
obres allà mateix i que s’estaven passant les tuberies s’ha considerat 
oportú i més eficient fer-ho en aquest moment i així mateix, exposa que 
un altre motiu important ha estat la demanda de gent amb discapacitat 
física per poder accedir als lavabos.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas pregunta si l’obra està 
acabada, i si la present modificació pressupostària té com a objectiu 
finançar una obra que es troba pràcticament acabada.

L’Alcalde-President li respon afirmativament, si bé exposa que en el 
moment d’iniciar els treballs va verificar que hi hagués finançament per 
habilitar crèdit per aquesta despesa. 

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas opina que hagués estat 
més prudent no utilitzar el crèdit alliberat de la baixa per poder tenir 
un coixí en el supòsit de què surti algun imprevist durant l’execució de 
l’esmentada obra de reforma i adequació a normativa del centre social.

L’Alcalde-President exposa que en la licitació de l’esmentada obra del 
centre social es va limitar la baixa a un 10 per cent perquè està molt ben 
finançada, i tot fa pensar que no ha d’haver problemes i que no ha de 
sortir cap imprevist.

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

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 2 d’abril de 2015.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 150/2015 (3a. MC)

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: habilitació de crèdit

Pressupost de despeses: minoració de crèdit

Org.

1

1

Org.

1

Progr.

340

342

Progr.

337

Econ

62900

62201

Econ

63200

Cr. Inicial

303.604,32

Modif.

2.139,28

13.048,60

15.187,88

Modif.

-15.187,88

-15.187,88

Cr. Definitiu

2.139,28

13.048,60

Cr. Definit

288.416,44

Descripció

Reforma i adequació normativa al Centre Social

Cr. inicial

0,00

0,00

Descripció

Adquisició d’un arc de meta per proves esportives

Adaptació dels lavabos dels vestidors del camp de futbol
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TERCER. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ I 
DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT 
PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE 
PERALADA (EXP. NÚM. 62/2015).

“Antecedents de fet:

Vist que, d’acord amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Peralada 
en sessió de 30 de desembre de 2009, es va aprovar el conveni signat 
entre Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada 
per a l’encàrrec de la prestació dels serveis de protecció de la salut (exp. 
núm. 279/2009) i que s’ha anat renovant fins que ha finalització de la 
seva vigència.

Vist el nou Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 
de salut pública de competència municipal entre el Departament de 
Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut 
Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i  l’Ajuntament de 
Peralada, que consta a l’expedient administratiu.

Atès que l’objecte d’aquest conveni continua sent regular l’encàrrec 
que realitza l’Ajuntament a favor de l’ASPCAT per a la prestació dels 
serveis mínims de salut pública de competència local.

Atès que els serveis que durà a terme l’ASPCAT al terme de Peralada 
són activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i d’inspecció 
sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica 
a l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni 
Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, per la qual cosa l’Ajuntament no adscriurà cap mena de 
recurs, ni personal, ni material.

Atès que l’ASPCAT té com objecte la prestació dels serveis de la 
Cartera de serveis de salut pública i pot prestar entre d’altres els 
serveis mínims competència dels ens locals, establerts a l’article 52 
de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, quan aquells 
li encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord amb el que estableix 
l’article 53 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Fonaments jurídics:

− Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
(LRJPAC)

− Article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

− Article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local (LRBRL), atribueix competència propia al municipi en 
matèria de protecció de la salubritat pública.

− Article 66.3.h) 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.

− Articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

− Article 47.2 h) de la LRBRL, l’òrgan competent és el Ple de la 
Corporació per majoria absoluta.

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

Primer.- Aprovar el “Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament 
de Peralada”.

Segon. Nomenar al tècnic municipal, senyor Jaume Muntada Giner 
com a membre de la Comissió de seguiment del present conveni i 
traslladar-li per al seu coneixement.

Tercer. Facultar a l’alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i 
per tal de què puguir  realitzar tots els tràmits i gestions que siguin 
necessaris per l’executivat del mateix.

Quart.- Comunicar l’aprovació del present acord a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local, 
de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que estableix 
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, per 
a la seva eficàcia, tal i com estableix l’article 15 de la LRJPAC.”

L’Alcalde-President comenta que es tracta de renovar el conveni amb 
el Departament de Salut i que del mateix no es deriva cap obligació 
econòmica per l’Ajuntament.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas pregunta que què és el que 
s’ha canviat respecte a l’anterior conveni que s’hagi signat.

L’Alcalde-President li dóna la paraula a la Secretària-interventora que 
li contesta que no s’ha canviat res, que només comporta la renovació 
del mateix perquè l’anterior havia vençut la seva durada.

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

QUART. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LES TAXES DEL CASAL D’ESTIU.

“Antecedents de fet:

Vist el requeriment del Síndic de Greuges de data 29 de desembre 
de 2014, on exposa que en virtut al principi d’igualtat reconegut a 
l’article 14 de la Constitució espanyola, l’Ajuntament no pot fixar preus 
públics o taxes diferents per a usuaris empadronats o no empadronats 
al municipi.

Atès que el Ple de la Corporació en la sessió ordinària de data 27 de 
març de 2013 va aprovar l’Annex: Quadre de quotes del Casal d’Estiu 
de l’Ordenança general dels preus públics, on constava aquesta 
diferenciació.

Atès que, així mateix, no es tracta de preus públics, sinó de taxes ja 
que es donen els supòsits establerts en l’article 20.1.B del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’hisendes locals, és per la qual cosa que cal procedir a corregir 
aquest fet, i a unificar els diversos supòsits de l’esmentada taxa del 
Casal d’Estiu, sense fer aquesta diferenciació.

Es transcriu a continuació el text de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
la Taxa per la prestació del servei de Casal d’Estiu:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU



Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per la prestació del servei de casal d’estiu, que es regirà per la 
present Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de 
atenció al casal d’estiu i altres complementaris quan aquests es 
realitzin pels serveis municipals.

Article 3r.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 
les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació 
de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres 
complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels 
menors participants del casal d’estiu.

Article 4t.- Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques deter-
minades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la 
Llei General Tributària.

Article 5è.- 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:

1.- Famílies nombroses gaudiran d’una de les següents bonificacions:

1.1.- Bonificació del 10% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen 
només un sol fill/a al casal, quedant les quotes un cop aplicada la 
bonificació (arrodonint l’import a l’enter):

Casal d’estiu tot el dia (un mes sencer)  175,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (un mes sencer)  142,00 €

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)   109,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)   79,00 €

1.2.- Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos 
o més fills al casal, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació 
(arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (un mes sencer)  155,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (un mes sencer)  126,00 €

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)   97,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)   70,00 €

1.3.- 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 (un mes sencer)  155,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (un mes sencer)  126,00 €

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)   97,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)   70,00 €

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, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació 
(arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:

Casal d’estiu tot el dia (un mes sencer)  175,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (un mes sencer)  142,00 €

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)   109,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)   79,00 €

4.- Famílies d’acollida

Els nens/es acollits/des per vacances a Peralada o a Vilanova de la 
Muga gaudiran de gratuïtat en la quota general del casal d’estiu.

Les famílies d’acollida han de viure a Perelada o Vilanova de la Muga 
i així acreditar-ho mitjançant certificat d’empadronament, amb un 
any mínim d’antiguitat.

5.- No acumulació de bonificacions: 

Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només un 
descompte, el que sigui més favorable a les famílies.

Article 6è.- 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 (un mes)  194,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (un mes)  158,00 €

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)  121,00 €

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)  88,00 €
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2.- Tarifes esporàdics del Casal d’estiu: 

Casal d’estiu per cada matí o tarda extra 
6,00 € (*segons disponibilitat)

Casal d’estiu per un dia extra (matí i tarda)
10,00 € (*segons disponibilitat)

En aquestes tarifes no s’aplicaran cap tipus de bonificacions.

3.- Si es formalitza la inscripció del nen/a pels dos mesos d’estiu 
(juliol i agost) de la mateixa temporada i es compleixen els tres 
requisits que a continuació es fan constar (s’han de complir tots) 
les quotes del casal d’estiu es veuran reduïdes en un 15% per cent 
respecte les generals (arrodonides a l’enter), quedant les següents 
quotes:

Casal d’estiu tot el dia (un mes sencer)  165,00 €/mes

Casal d’estiu matí o tarda (un mes sencer)  134,00 €/mes

Casal d’estiu tot el dia (mig mes)   103,00 €/mig mes

Casal d’estiu matí o tarda (mig mes)   75,00 €/mig mes

Per gaudir d’aquestes quotes reduïdes s’han de complir tots els 
següents requisits: 

a.- La inscripció del nen/a ha de ser de com a mínim d’un mes i mig.

b.- Es paguen de cop, és a dir, en el mateix moment, les quotes del 
casal d’estiu  dels mesos de juliol i agost.

c.- Es respecten el terminis establerts de pagament de les quotes 
abans de l’inici del Casal.

4.- Tarifes serveis complementaris:

Menjador fixos, dos mesos    110,00 € cada mes 

Menjador fixos, un mes    115,00 €

Menjador fixos, mig mes    60,00 €

Menjador dia esporàdic    8,00 €

Berenar fixos, un mes    25,00 €

Berenar fixos, mig mes    15,00 €

Berenar dia esporàdic    2,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) fixos, un mes  25,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) fixos, mig mes 15,00 €

Servei d’acollida matinal (bon dia) dia esporàdic  3,00 €

5.- 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, ni en la quota mensual del menjador. Per tant no s’admetran 
requeriments de devolució de part de la quota general del casal 
d’estiu ni de menjador, si el nen/a no participa en aquestes sortides 
o colònies o acampades.

Article 7è.- Acreditament i període impositiu

La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no 
es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.

En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el 
fet imposable.

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan se sol·licita la prestació del servei, és a dir, amb la inscripció, 
es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació 
de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal 
corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute.

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de 
constrenyiment.

4. Només s’efectuarà la devolució d’una quota o d’una part de la 
quota si es compleixen els requisits establerts, i en tot cas, sempre 
que el servei del casal d’estiu no hagi començat,  i l’Ajuntament 
valora que la sol·licitud de devolució està plenament justificada. 
És l’Ajuntament qui ha de determinar si el motiu al·legat justifica la 
devolució. 

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 30 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació entre 15 
i 29 dies naturals abans de l’inici del període pagat.

- Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 15 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.

Un cop iniciat el casal d’estiu no s’admetrà cap sol·licitud de 
devolució de quotes.

5. Els tiquets esporàdics de menjador o berenar només es podran 
retornar si no s’han utilitzat, i si se sol·licita la seva devolució abans 
de la finalització del casal d’estiu, és a dir, abans de l’1 de setembre. 
Un cop finalitzat no s’admetrà cap al·legació o reclamació al respecte.

6. Les quotes específiques de les sortides i les acampades o 
colònies les cobraran directament l’empresa que presta aquest 
servei contractada per l’Ajuntament, i serà aquesta la que resoldrà 
qualsevol incidència relacionada amb les mateixes. És per aquest 
motiu que s’hauran de formular directament a l’empresa i abans de 
què finalitzi el casal d’estiu.

Article 9è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació 
a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, 
s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança 
General.



Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança 
i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la 
promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons 
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 21 de maig de 2015 i entrarà 
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa.”

Vist l’informe favorable de la Secretària-interventora emès el dia 
15 de maig de 2015 i l’Estudi econòmic que consta a l’expedient 
administratiu.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

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

Primer.- Derogar l’Annex: Quadre de quotes del Casal d’Estiu de 
l’Ordenança general dels preus públics, quan hagin entrat en vigor 
les noves taxes del Casal d’Estiu municipal.

Segon.- Aprovar provisionalment la imposició i/o establiment de 
les taxes del Casal d’Estiu municipal que es troben recollides a 
l’Ordenança fiscal transcrita anteriorment, de conformitat amb el 
que estableix l’article 17.1 del TRLHL, que es començaran a aplicar 
en la temporada 2015.

Tercer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per la prestació del servei de Casal d’Estiu municipal  transcrita 
anteriorment.

Quart.- 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.

Cinquè.- Un cop aprovada definitivament l’ordenança fiscal publicar 
el text íntegre de la mateixa en el BOP de Girona.”

Pren la paraula el regidor de l’àrea d’ensenyament, el senyor Francisco 
Javier Pérez, per exposar que els motius per adoptar aquests acords 
han estat dos. 

El primer perquè el Síndic de Greuges ha instat a l’Ajuntament de 
Peralada per tal de què unifiqui les tarifes, sense que pugui haver 
diferenciació pel fet de què estiguin o no empadronats els usuaris, ja 
la normativa no ho permet.

Exposa que el plantejament que s’havia fet fins ara, era que, el que 
no era empadronat pagava el cost del servei, això comporta que 
ara, si no pot haver aquesta diferenciació, s’hagi de repartir el cost 
entre tots els usuaris, siguin o no empadronats, fet que comporta 
un increment de les quotes respecte a les que estaven pagant l’estiu 
passat els usuaris empadronats d’un set per cent.

I el segon motiu que exposa, és el derivat de l’increment del dèficit 
del servei, i que si es volgués cobrir el cost del mateix, s’haurien 
d’incrementar un 25,7 per cent les quotes i això considera que no 
és possible.

Exposa que el dèficit va derivar per una davallada del número 
d’inscripcions i aquest fet fa que els grups no estiguin plens, i atès 
que la ràtio de monitor és d’un per cada deu nens, si no s’arriba  
aquesta xifra el cost puja. Quan hi havia molts nens el dèficit era 
molt menor. 

Continua dient que s’han congelat les quotes durant dos anys  però 
que això comporta un increment del dèficit, perquè s’han reduït els 
ingressos ja que hi ha hagut menys nens, i el gran problema que els 
grups han estat incomplerts.

Matisa que només s’ha incrementat la tarifa general, no els imports 
dels serveis complementaris: acollida matinal o bon dia, menjador o 
berenar, que aquests mantenen les mateixes tarifes.

Explica la comparativa amb els casals municipals de La Jonquera i 
Vilabertran i conclou que les bonificacions que fa Peralada són més 
elevades que les dels pobles del voltant.

Pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver Clotas per preguntar si 
la davallada la té estudiada.

El senyor Francisco Javier Pérez Álvarez li respon afirmativament, i 
que està fet l’estudi.

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

CINQUÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX “CAMPANYA, PERALADA, AL 
COR DE L’EMPORDÀ” DEL PLA DE COMUNICACIÓ.

“Antecedents de fet:

Vist que per Decret d’Alcadia-Presidència núm. 94/2015 de data 
21 d’abril de 2015 es va aprovar el Pla de comunicació “Peralada, al 
Cor de l’Empordà” de l’Ajuntament de Peralada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, que va ser ratificat pel Ple de la Corporació en la 
seva sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2015.
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Vist que per Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 95/2015 de data 21 
d’abril de 2015 es varen aprovar els Plecs de clàusules administratives 
particulars, els Plecs de Prescripcions Tècniques, i l’expedient de 
contractació dels serveis de gestió i d’inserció dels anuncis publicitaris 
en els diversos mitjans de comunicació prèviament definits en el Pla de 
comunicació “Peralada, al Cor de l’Empordà”, per tal d’implementar-ho”.

Atès que dit expedient de contractació es va tramitar per procediment 
obert, havent-se publicat en el BOP de Girona núm.  78 de data 23 
d’abril de 2015 i en el perfil del contractant el mateix dia 23 d’abril 
de 2015, per tal de què els licitadors que estiguessin interessats 
presentessin la seva oferta en el termini de quinze dies naturals.

Vist que durant aquest termini no es va presentar cap proposició, és 
per la qual cosa que dita licitació va quedar deserta.

Atès que la tècnica redactora del Pla de comunicació ha causat baixa 
voluntària en data 14 de maig de 2015 i vist que urgeix la licitació de l’esmentat 
contracte, per tal de publicitar el major nombre d’accions possibles.

Atès que s’ha considerat necessari analitzar els motius del perquè cap 
empresa s’ha presentat a l’esmentada licitació, que s’ha considerat 
oportú que mitjançant Decret núm. 116/2015 de 14 de maig de 2015 
una empresa especialitzada, amb caràcter d’urgència, ho estudiï, ens 
motivi els canvis a introduir, i ens confeccioni una proposta de l’Annex 
Campanya, “Peralada, al cor de l’Empordà” del Pla de comunicació 
que sigui viable per les empreses licitadores, adjudicant a l’empresa 
SPLASH IMATGE I COMUNICACIÓ, SC  per dur a terme aquests 
serveis d’estudi i proposta.

Atès que dita empresa ha conclòs bàsicament que els preus de les 
insercions no eren preus de mercat, és per la qual cosa, que proposa 
un nou Annex Campanya “Peralada, al cor de l’Empordà” on s’ha 
redefinit i optimitzat el nombre d’insercions en aquests mitjans.

Vist que la implementació del Pla de comunicació “Peralada, al Cor de 
l’Empordà”, i concretament la contractació dels anuncis publicitaris en 
els diversos mitjans de comunicació prèviament definits en el mateix, 
és una acció prevista en l’actuació “Peralada, al cor de l’Empordà. Pla 
de turisme sostenible i accessible” del Programa Viure al Poble Més 
del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, cofinançada en un 15 % per 
la Generalitat de Catalunya i en un 50% per la Unió Europea. Fons 
europeu de desenvolupament regional amb el lema “Una manera 
de fer Europa”, que s’ha d’haver executat i justificat abans del 31 de 
desembre de 2015, que urgeix la seva contractació, i en conseqüència 
la modificació de l’Annex del Pla de comunicació.

És per la qual cosa, que l’Alcalde-President de la Corporació, proposa 
al Ple l’adopció del següent ACORD: 

Únic.- Modificar l’Annex “Campanya Peralada, al Cor de l’Empordà” 
del Pla de Comunicació, aprovant la proposta d’aquest document 
confeccionada per l’empresa Splash Imatge i Comunicació, SC.  Es 
manté inalterat la resta del document Pla de comunicació “Peralada, 
al Cor de l’Empordà” de l’Ajuntament de Peralada aprovat per Decret 
d’Alcadia-Presidència núm. 94/2015 de data 21 d’abril de 2015 i 
ratificat pel Ple de la Corporació en la seva sessió de data 27 d’abril 
de 2015.”

L’Alcalde-President explica la proposta, fent constar que com que el 
concurs de la licitació de la implementació del Pla de comunicació 
va quedar desert, al no presentar-se cap empresa, es va sol·licitar 
a la tècnica redactora del Pla que l’analitzés, i va aportar un segon 
esborrany inacabat, i atès que no es tenia la total certesa de què 
el concurs tornès a quedar desert, és per la qual cosa, que es va 

considerar necessari i urgent contractar una empresa especialitzada 
perquè ens analitzés les possibles causes del perquè havia quedat 
desert el concurs i per tal de què proposés un nou annex de la 
campanya del Pla de comunicació per poder licitar-ho.

El nou annex que ens ha presentat l’empresa ha mantingut el mateix 
esquelet, però ha modificat els preus per adequar-los a mercat i s’han 
suprimit actuacions o bé perquè ja han passat  o bé per què estaven 
previstes per principis de juny.

Per la paraula el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas per formular 
una reflexió, era necessari gastar-se 82.000 euros en publicitat? I quina 
repercussió pot tenir, és a dir, quin retorn es preveu que pot tenir?

L’Alcalde-President li respon que aquesta quantitat és la que constava 
en el projecte de Peralada, al Cor de l’Empordà finançat pel FEDER, 
i que és veritat que la repercussió que hagués tingut durant un any 
sencer no és la mateixa que pot tenir per mig any, si bé serà més 
intensa. Espera tenir més visitants, aquest és el retorn.

Afegeix que preveu que el retorn es veurà a un any vista i hauran estat 
profitosos si els visitants venen per passar 1 o 2 dies, i no només una 
visita d’un matí o d’una tarda.

El senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas pregunta si s’ha previst com 
s’avaluarà el grau de compliment de les expectatives.

L’Alcalde-President li respon que serà ràpid, que es podrà veure amb el 
número de visites al CTC Sant Domènec, i també si els establiments 
de turisme rural han tingut o no un increment de clients.

Continua dient que el redactor de la Memòria del FEDER va analitzar 
la davallada de visitants i justament això es fa perquè el nostre terme 
municipal sigui  més visible, i atregui visitants.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent i Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez (CIU)

Sr. Juan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació la Muga)

Abstencions:

Sra. Ana María Poch Pujol (CIU)

Sr. Josep Maria Oliver Clotas (Agrupació la Muga)

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas (Agrupació la Muga)

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes 
a tractar, essent les vint-i-dues hores i deu minuts la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Ortega Ferrer



ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
10 DE JUNY DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 5/2015

Caràcter: pública extraordinària

Data: 10 de juny de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 21.47

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa

Sra. Ana María Poch Pujol

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez

Sr. Juan Cros Ferraró

Sra. Mònica Lladó Descamps

Sr. Enric Serra Planas

Sr. Josep Maria Oliver Clotas

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 9 d’abril de 2015.

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 27 d’abril de 2015.

3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 21 de maig de 2015.

A Peralada, essent les vint hores del dia deu de juny de dos mil quinze, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar 
sessió extraordinària de Ple en primera convocatòria

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

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

L’alcalde en funcions exposa que l’objecte de la sessió és només l’aprovació, de les actes de les sessió pendents d’aprovació, d’acord amb el 
que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 9 D’ABRIL DE 2015.
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se 
sotmet l’esborrany de l’acta a votació. Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per 
unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 27 D’ABRIL DE 2015
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet 
l’esborrany de l’acta a votació. Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat 
de tots els membres legals de la Corporació.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 21 DE MAIG DE 2015
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet 
l’esborrany de l’acta a votació. Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat 
de tots els membres legals de la Corporació. Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes a tractar, essent les vint 
hores i cinc minuts la Presidència en funcions aixeca la sessió.

President en funcions, Pere Torrent Martín  Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA  

13 DE JUNY DE 2015

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Peralada, i a la seva Sala 
de Plens, essent les dotze hores i trenta minuts del dia 13 de juny 
de 2015, en compliment d’allò disposat a l’article 195 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de règim electoral general (LOREG) i a l’article 
37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les Corporacions locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre (ROF), concorren degudament convocats els regidors/
es electes, i que són: 

Convergència i Unió:

Sr. Pere Torrent Martin;

Sr. Joan Itxart Romagosa,

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Joan Cros Ferraró,

 Sra. Mònica Lladó Descamps,

Agrupació la Muga-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal:

Sra. Maria José Romero Madrid

Sr. Enric Serra Planas

Independents de Vilanova:

Sr. Joan Planas Portell

Unió Municipal de Catalunya:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent.

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Declarada oberta la sessió, la Secretària-interventora de la Corporació 
procedeix en primer lloc a llegir l’article 195 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i en el mateix 
sentit l’article 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre.

Examinades les credencials aportades davant d’aquest Ajuntament 
de Peralada per part dels Regidors Electes amb motiu de les darreres 
Eleccions Municipals celebrades el passat diumenge 24 de maig de 

2015, i resultant que el Regidor electe de major edat és el senyor 
Enric Serra Planas, i el Regidor de menor edat és el senyor Joan 
Planas Portell, es constitueix la Mesa d’Edat que ha quedat integrada 
pel senyor Enric Serra Planas en concepte de Regidor de major 
edat, qui actuarà com a President; el senyor Joan Planas Portell, 
en concepte de Regidor de menor edat; i la senyora Anna Ortega 
Ferrer, en concepte de Secretària-interventora de la Corporació, que 
actuarà com a Secretària de la Mesa d’Edat.

A continuació la Mesa d’Edat procedeix a examinar les credencials 
presentades i se’ls  convida a expressar si els afecta alguna de les 
causes d’incompatibilitat previstes per la legislació vigent.

Cap regidor/a fa manifestació al respecte per la qual cosa la 
Mesa d’Edat considera que als presents no els afecta cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda.

Així mateix, en compliment d’allò disposat en el punt cinquè de 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i articles 30 a 32 del ROF, per la Secretària es manifesta 
que tots els regidors/es electes han presentat les corresponents 
declaracions sobre els seus béns patrimonials, causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics que afectin o puguin 
afectar l’àmbit de competència de la Corporació. 

I que d’acord amb el que disposa l’article 36 de l’esmentat Reglament 
d’organització i funcionament dels ens locals, informa a les regidores 
i regidors electes que  s’ha efectuat l’arqueig dels fons municipals a 
data 11 de juny, la qual amb la documentació justificativa, queda a la 
seva disposició.

A continuació els membres de la Mesa procedeixen a prendre 
possessió del càrrec. A aquest efecte, el senyor Joan Planas 
Portell formula al senyor Enric Serra Planas la següent pregunta, 
continguda en l’article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, pel 
qual s’estableix la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques: 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Peralada amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»

El senyor  Enric Serra Planas contesta “Sí, ho prometo, per imperatiu 
legal”, i tot seguit formula la mateixa pregunta al senyor Joan Planas 
Portell, que també respon: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal”.

Seguidament, el President de la Mesa procedeix a prendre possessió 
del càrrec individualment a cada un dels regidors electes. Amb 
aquesta finalitat, els crida per ordre alfabètic i els formula la pregunta 
reglamentària:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Peralada  amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»



Resposta donada per cadascun dels regidors/es en veu alta:

- Sra. Lourdes Carreras Selva: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.

- Sr. Joan Cros Ferraró: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.

- Sra. Meritxell Garrido Sirvent: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.

- Sr. Joan Itxart Romagosa: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.

- Sra. Mònica Lladó Descamps: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.

- Sra. Maria José Romero Madrid: Sí, ho prometo.

- Sr. Pere Torrent Martín: Sí, ho prometo.

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

Per Convergència i Unió:

Sr. Pere Torrent Martin;

Sr. Joan Itxart Romagosa,

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Joan Cros Ferraró,

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Per Agrupació la Muga-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal:

Sra. Maria José Romero Madrid

Sr. Enric Serra Planas

Per Independents de Vilanova:

Sr. Joan Planas Portell

Per Unió Municipal de Catalunya:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent.

SEGON.- ELECCIO DE L’ALCALDE

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

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

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

La senyora Meritxell Garrido Sirvent  manifesta que la candidata 
a l’Alcaldia que presenta la llista electoral d’Unió Municipal de 
Catalunya és ella.

El senyor Joan Planas Portell manifesta que el candidat a l’Alcaldia 
que presenta la llista electoral d’Independents de Vilanova és ell.

La senyora Maria José Romero Madrid manifesta que la candidata 
a l’Alcaldia que presenta la llista electoral d’Agrupació La Muga-
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal és ella.

El senyor Pere Torrent Martín  manifesta que el candidat a l’Alcaldia 
que presenta la llista electoral de Convergència i Unió és ell.

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

- Sra. Meritxell Garrido Sirvent  per Unió Municipal de Catalunya.

- Sr. Joan Planas Portell per Independents de Vilanova.

- Sra. Maria José Romero Madrid per Agrupació La Muga-Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal.

- Pere Torrent Martín per Convergència i Unió.

Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida 
individual, per ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests 
dipositen els seus vots en l’urna custodiada pel President de la Mesa.

Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el 
resultat següent:

- Sr. Pere Torrent Martín: 5 vots 

- Sra. Maria José Romero Madrid: 2 vots.

- Sr. Joan Planas Portell: 1 vot.

- Sra. Meritxell Garrido Sirvent: 1 vot.

A la vista de la votació, i havent obtingut la majoria absoluta dels 
vots el candidat Sr. PERE TORRENT MARTÍN, qui encapçala la llista 
presentada per Convergència i Unió, de conformitat amb l’establert 
a l’article 196 de la LOREG, la Mesa d’edat el proclama Alcalde de 
l’Ajuntament de Peralada.

A continuació, el President de la Mesa procedeix a prendre possessió 
del càrrec a l’Alcalde. 

A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Peralada 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?»

El senyor Pere Torrent Martín contesta: “Sí, ho prometo”.

El President de la Mesa fa lliurament a l’Alcalde de la vara de 
comandament i li cedeix la cadira presidencial. 

Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’Alcalde 
passa a presidir la sessió.

A continuació i de conformitat amb el que estableix l’article 16 
del Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions 
per part de l’Ajuntament de Peralada (BOP de Girona núm. 81 de 
26.06.1999), que estableix: “El Roc de Plata es lliurarà en la sessió 
constitutiva de l’Ajuntament a cada membre que hagi resultat electe 
i no l’hagi rebut anteriorment”.   L’Alcalde fa entrega dels rocs de 
plata als nous regidors que no l’hagin rebut anteriorment, és a dir, als 
senyors: Meritxell Garrido Sirvent, Joan Planas Portell, Maria José 
Romero Madrid i Lourdes Carreras Selva.
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Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a 
major representativitat, als caps de llista de cada formació política.

La Sra. Meritxell Garrido Sirvent fa la següent intervenció que es 
transcriu literalment a continuació: 

“Bon dia,

En primer lloc voldria agrair a les persones que ens van votar, la seva 
confiança, que avui ens permet tenir representació d’Unió Municipal 
de Catalunya a l’Ajuntament de Peralada.

El passat 24 de maig els veïns de Peralada i Vilanova de la Muga 
van voler que el nostre Ajuntament tingui mes representació, fet 
que comporta que avui tinguem 4 formacions politiques diferents. 
Esperem que aquesta pluralitat estigui present també en el dia a dia 
de l’equip de govern.

Uns dies després de les eleccions el Sr. Pere Torrent es va voler reunir 
amb nosaltres demanant col·laboració. Com ja vam dir al llarg de la 
campanya electoral i com també li vam dir a ell, nosaltres presentem 
un projecte constructiu, basat en l’agilitat, l’eficiència i la participació. 

Per això, el diàleg i la comunicació estaran molt presents per nosaltres 
els propers 4 anys. Volem col·laborar amb vostès, però recordin 
que col•laborar significa treballar en comú. Per tant entenem que 
aquesta col·laboració que ens demanen ha de ser reciproca. No s’hi 
val predicar una cosa i fer-ne una altra. 

Dit això, col·laborarem amb tot el que considerem que és positiu 
per Peralada i Vilanova de la Muga. I també farem propostes que 
esperem que vostès tinguin ganes d’acceptar.

Demanarem també informació sobre temes que considerem que cal 
treure a debat, escoltarem els seus projectes amb atenció, i sobretot 
volem que la política s’acosti als veïns i veïnes, perquè l’Ajuntament 
és de tots i tots hem de ser coneixedors del seu funcionament i de 
que hi passa. 

Esperem que ens facilitin aquestes tasques i ens permetin treballar. 
Volem sumar constructivament, fer propostes, i apostar per un 
Ajuntament clarament participatiu i transparent. Entenem que 
tots hi hem d’estar d’acord ja que la participació i la transparència 
estaven en el programa de tots nosaltres.

Aquests propers 4 anys treballarem per tots els que ens vau votar 
però també per tots els veïns que van optar per altres formacions 
o que no van anar a votar. Defensarem que no hi hagi desigualtats, 
i sobretot demanarem que es gestioni el municipi amb sentit, 
coherència, cap a una direcció i amb una raó de ser.

En definitiva volem sumar i no restar. Sumar perquè Peralada faci un 
pas endavant i es situi en el lloc on es mereix.

Moltes gràcies.”

El Sr. Joan Planas Portell fa la següent intervenció que es transcriu 
literalment a continuació:

“Primer de tot, voldria donar les gràcies a tots els vilatans que ens 
van donar el seu suport i que han fet que Independents de Vilanova 
sigui la llista més votada, i de llarg, a Vilanova de la Muga.

Voldria felicitar també a Convergència i Unió per la seva victòria a 
Peralada.

L’Ajuntament de Peralada és l’ajuntament de dos pobles, Peralada 
i Vilanova de la Muga, espero poder ajudar per tal de que aquests 
dos pobles siguin tractats per igual i ser un digne representant dels 
nostres electors i poder portar la veu del poble al consistori.

Crec que la plural.litat de les diferents formacions polítiques que 
formaran aquest ajuntament a partir d’avui i durant els pròxims 
quatre anys, s’ha de veure com una oportunitat per a poder gaudir 
de diferents opinions i poder així pendre desicions amb una visió 
àmplia i amb el màxim de concens.

”La Sra. Maria José Romero Madrid fa la següent intervenció que es 
transcriu literalment a continuació:

“Avui, primer de tot  vull felicitar a tots i totes , regidors i regidores i 
les seves candidatures pels resultats rebuts. 

La Política és l’eina per regir el nostre present i futur i  la voluntat del 
poble la que decideix, per aixó també vull donar les gràcies a tots els 
veïns que van participar a les eleccions exercint el dret de vot.                              

ARA, més que MAI, seguirem treballant i col·laborarem de valent 
amb el poble  i farem el treball  d’ oposició a consciència .

No val a dir que farem oposició constructiva, ens entendrem en 
aquelles coses que sens dubte ens hem d’entendre. 

Tenim un llarg camí  i   prenc el compromís de les persones que 
ens han fet confiança , de recuperar la confiança d’aquells que avui 
no ens l’han donada i d’estendre el nostre missatge , per enfortir al 
màxim  la nostra candidatura i aconseguir el suport i la confiança de 
la gran majoria. 

Moltes gracies a tots i totes.”

L’Alcalde-President de la Corporació dóna a la paraula a qualsevol 
altre regidor per si vol fer alguna intervenció:

Pren la paraula el senyor Joan Itxart Romagosa que literalment diu 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”. 

I com a cloenda l’Alcalde-President de la Corporació fa la següent 
intervenció que es transcriu literalment a continuació:

“Companys i companyes del consistori,

Veïns i veïnes,

Amb aquest acte, on he estat reelegit alcalde, es culmina el procés 
democràtic resultant de les eleccions municipals del passat 24 de 
maig. La participació ha estat de més de 70%, l’alta participació és 
un fet força habitual en el nostre municipi així com la normalitat en 
que ha transcorregut tot el procés. Per tant tots ens n’hem sentir 
orgullosos.

Aprofitaré per fer uns agraïments als empleats municipals: 
secretària, administratius, vigilants i tots aquells que han participat 
en aquest procés electoral i que avui culmina. Els agraeixo l’esforç i 
dedicació per la feina feta, combinar el dia a dia de l’Ajuntament, els 
imprevistos i la campanya electoral, que també dóna una càrrega 
extra de treball, és feixuc i en puc donar fer. Tot a sortit bé. Moltes 
gràcies. 
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Vull agrair, també, als companys que em donen suport cada dia i que 
han fet possible que avui jo sigui alcalde. Treballem en queip i això es 
nota, resoldre problemes és possible i la tasca és més senzilla quan 
es disposa d’un grup humà al costat que t’ajuda. Jo sóc el cap visible 
d’un gran grup de persones que treballen perquè el municipi vagi 
endavant i funcioni millor.

També és justícia dona rles gràcies als regidors que han deixat el 
consistori i en especial als companys de l’equip de govern que no 
continuen, que ens han acompanyat aquests darrers anys i que han 
fet una gran tasca en circumstàncies, de vegades, molt adverses. 
Moltes gràcies Xavi i Anna Ma. 

M’agradaria tenir un record per tots els que van iniciar aquest 
projecte, que van treballar molts anys per aquest model de poble i 
que malauradament ens han deixat, persones que m’encoratjaven en 
moments difícils i que em donaven savis consells. El fet que jo estigui 
avui fent aquest discurs, també els hi dec a ells. 

I com no, donar-vos les gràcies a tots els assistents en aquest acte 
d’avui.

Les urnes ens han atorgat una àmplia majoria, això ens dóna força i 
confiança per encarar els propers anys i reptes que se’ns plantegen, 
volem guanyar-nos la confiança de tothom.

Ara toca continuar amb la feina, continuar treballant per tothom, 
procurar acostar-nos uns als altres, continuar anant per feina. Us 
convido a fer-ho junts.

La confiança que ens heu donat, resultant de les urnes, ens permet 
encarar el mandat amb una estabilitat que considerem serà bona pel 
municipi. Però no serem una majoria monolítica que no escolta als 
qui no l’han votat. Sabem escoltar, ho hem demostrat, i treballem 
per a l’interès general de tots. El que volem és un ajuntament fort, on 
tothom s’hi senti representat i amb la voluntat de pactar els temes 
importants del poble. Tal com hem manifestat en les converses 
mantingudes amb els altres grups polítics del consistori, esperem la 
col·laboració de tothom.

La situació política i econòmica a nivell de país és incerta. Es preveuen 
uns anys difícils degut a la situació que ens envolta, no prometem 
grans projectes ni grans obres. Podem prometre, com sempre hem 
fet, il·lusió renovada, seny, rigorositat, humilitat, realisme i esforç per 
aconseguir-ho. 

Volem situar el nostre municipi on es mereix, i fer-nos sentir a tots 
orgullosos de viure-hi, treballaré, muntament amb l’equip de govern 
que hem format per que això sigui així. 

Continaurem treballant per tothom, per anar endavant, procurant 
veure el got mig ple, deixant de banda personalismes, separant el 
gra de la palla, en positiu. En definitiva treballarem per tots els veïns 
de Peralada i de Vilanova de la Muga.

Tal com he dit en altres ocasions una de les fites més importants per 
un peraladenc o vilanoví és poder servir el seu poble, jo ho he tingut 
la oportunitat de fer-ho els darrers anys i m’omple d’orgull poder-ho 
continuar fent des de l’alcaldia.

Des d’aquí vull convidar a tots els regidors a sentir aquest orgull i 
que amb treball, dedicació i generositat assolim que els nostres 
conciutadans tant de Peralada com de Vilanova se sentin orgullosos 
de formar-ne part.

També donar les gràcies a la meva família per la paciència que té 
amb tot el que comporta el càrrec, els problemes del dia a dia i el poc 
temps que els hi puc dedicar. 

Per acabar, com sempre, vull tenir un records per a tots els que 
han treballat abans que jo en qualsevol dels àmbits del municipi, 
alcaldes, regidors, vilatans, membres d’associacions i al teixit social 
del municipi que fan possible que les coses funcionin. 

Abans, però voldria dir-vos una cosa que ja vaig dir en el passat ple 
ordinari, però que m’agradaria compartir amb els presents i és que 
seguint el fil del que representa un equip, i nosaltres ho som, enguany 
celebrem el 750è aniversari de Ramon Muntaner, fill il·lustre de 
Peralada, ell ja va parlar de la importància de la força de l’equip, així 
en un passatge de la Crònica diu:

En Muntaner, quin és l’exemple de la mata de jonc? “, jo li respondré 
que la mata de jonc té una força que, si tota la mata lligueu ben 
fort amb una corda, i tota la voleu arrencar ensems, us dic que deu 
homes, per molt que estirin, no l’arrencaran, encara que alguns més 
s’hi posessin; i, si en traieu la corda, de jonc en jonc l’arrencarà tota 
un minyó de vuit anys, que ni un jonc no hi quedarà”.

Per tant com alcalde us convido a formar part d’aquesta mata de 
jonc per fer que els nostres pobles siguin millor i la gent n’estigui 
orgullosa de viure-hi. Aquesta mata de jonc ben segur que ens 
ensenyarà el camí i ens donarà la força per a continuar servint als 
nostres pobles.

Us convido a tots vosaltres a participar en aquesta nova etapa que 
avui iniciem.

Moltes gràcies a tots.” 

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió, essent les dotze hores i 
cinquanta-vuit minuts del migdia del dia indicat a l’encapçalament. 

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

26 DE JUNY  DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 7/2015

Caràcter: pública extraordinària

Data: 26 de juny de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 21.47

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa,

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Joan Cros Ferraró,

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Sra. Maria José Romero Madrid

Sr. Enric Serra Planas

Sr. Joan Planas Portell

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’Alcaldia-Presidència per determinar la 
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

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

3. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la determinació 
de la composició de la Comissió Especial de Comptes i la 
designació dels seus membres.

4. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de nomenament 
dels representants de la Corporació en els òrgans 
col·legiats.

5. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la delegació de 
competències en matèria de contractació administrativa 
del Ple a l’Alcalde.

6. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’establiment 
dels règim de dedicacions, retribucions, assistències 
i indemnitzacions dels membres de la Corporació, i 
assignació de la dotació econòmica als grups municipals.

7. Proposta d’Alcaldia-Presidència per nomenar Tresorera 
i la modificació del complement específic.

8. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 159/2015 de 
nomenament dels Tinents d’Alcalde.

9. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 160/2015 
de nomenaments de membres de la Junta de Govern 
Local, i delegacions de competències de l’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local.

10. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 161/2015 
de delegacions de l’Alcaldia als regidors (delegació de les 
àrees).

11. Proposta d’Alcaldia per donar compte de la constitució 
dels grups polítics municipals i la designació dels seus 
portaveus.

12. Proposta d’Alcaldia-Presidència per nomenar els 
membres del Consell d’Administració de l’organització 
especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural i 
determinació de la periodicitat de les seves sessions 
ordinàries.

A Peralada, essent les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-sis de juny de 
dos mil quinze, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a 
celebrar sessió extraordinària de Ple en primera convocatòria.

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

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

PRIMER. PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER 
DETERMINAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari 
fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la corporació, 
d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada 
mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 habitants i en les 
diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis 
d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.

L’article 28 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en endavant 
ROM) estableix que el Ple celebrarà una sessió ordinària com a mínim un 
cop cada tres mesos.

Per l’anterior l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents  ACORDS:

Primer.- Celebrar sessió ordinària el darrer divendres de cada tres mesos 
a les 20.30 hores (el proper Ple ordinari serà el 25 de setembre de 2015). 
En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta 
tindrà lloc el següent divendres hàbil, a la mateixa hora, sense que aquest 
fet alteri la periodicitat predeterminada.
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.”

L’Alcalde-President de la Corporació exposa que es repeteix la 
mateixa periodicitat de les sessions ordinàries del ple, d’un cada 
tres mesos, perquè l’experiència i els mitjans administratius de què 
disposa l’Ajuntament així ho aconsellen.

El senyor Enric Serra Planas manifesta que el seu Grup polític 
municipal havia demanat que les sessions ordinàries fossin cada dos 
mesos.

El senyor Joan Planas Portell opina que s’haurien de fer més plens 
ordinaris.

L’Alcalde-President els respon que un ple ordinari porta molta feina i 
la periodicitat trimestral és més idònia.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent manifesta el seu desacord 
més que amb la periodicitat de les sessions ordinàries amb l’hora 
preestablerta de les sessions, opina que s’hauria d’avançar l’hora 
de celebració de Ple, i exposa que les diverses administracions 
públiques estan treballant amb la reforma horària per tal d’adaptar-
se a l’horari europeu i que entén que l’Ajuntament de Peralada també 
ho hauria de fer.

L’Alcalde-President li respon que s’ha fixat aquesta l’hora perquè la 
gran part dels regidors treballen.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent li respon que com a regidor/a es 
té dret a una quota de temps per absentar-se del treball per poder 
assistir als plens.

Pren la paraula el senyor Joan Cros Ferraró que li contesta que els 
que són empresaris no tenen aquesta quota de temps.

L’Alcalde-President conclou que l’experiència els hi diu que la 
periodicitat més idònia és la trimestral.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

 

Vots en contra:

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova) 

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

“Antecedents de fet:

El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

Atès que el Reglament orgànic municipal de Peralada (en endavant 
ROM) publicat en el BOP de Girona núm. 243 de data 22 de 
desembre de 2005, preveu que el Ple podrà crear la Junta de Govern 
Local, i atès que es considera oportú la seva constitució.

Fonaments de dret:

La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 
20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

L’article 50 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en 
endavant ROM) estableix que la Junta de Govern existirà si així ho 
acorda el Ple municipal.

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

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual estarà integrada 
per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre 
legal de membres de la corporació, nomenats per l’alcalde.

Segon.- La periodicitat de la sessions ordinàries serà setmanal, i 
les sessions tindran lloc els  dimecres no festius, a les 14:00 hores, 
al Despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament convocades a 
l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de 
l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi 
amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per 
obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Tercer.- Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local.”

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

TERCER. PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER 
A LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I LA DESIGNACIÓ 
DELS SEUS MEMBRES

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com 
a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és 
necessari determinar la composició de la comissió especial de 
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots 
els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.
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Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 125 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vist el que estableix en l’article 64.1 del Reglament Orgànic 
Municipal de Peralada (en endavant ROM) que estableix que la 
Comissió Especial de Comptes estarà integrada de forma que la 
seva composició s’acomodi a la proporcionalitat existent entre els 
diferents grups polítics representats a la corporació.

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

Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de 
comptes, que estarà integrada pels nou membres de la Corporació, 
garantint la proporcionalitat existent entre els diferents grups 
municipals representats a la Corporació:

- President: L’Alcalde, Sr. Pere Torrent i Martín.

- Vocals: 

- Quatre membres representants del grup polític municipal de 
Convergència i Unió, concretament per:

- Sr. Joan Itxart Romagosa, 

- Sra. Lourdes Carreras Selva,  

- Sr. Joan Cros Ferraró i 

- Sra. Mònica Lladó Descamps.

- Dos membres representants del grup polític municipal Agrupació 
la Muga-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal, 
concretament per: 

- Sra. Maria José Romero Madrid, i 

- Sr. Enric Serra Planas.

- Un membre representant del grup polític municipal Independent 
de Vilanova, concretament per: 

- Sr. Joan Planas Portell

- Un membre representant del grup polític municipal Unió Municipal 
de Catalunya, concretament per: 

- Sra. Meritxell Garrido Sirvent.

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

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

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

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com 
a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és 
necessari nomenar els representants de la corporació en els òrgans 
col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que 
disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.

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

Primer.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea 
General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques la 
regidora Lourdes Carreras i Selva.

Segon.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea 
General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient el 
regidor Joan Itxart i Romagosa.

Tercer.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea 
General del Consorci Localret la regidora Lourdes Carreras i Selva.

Quart.- Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea 
General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la 
regidora Mònica Lladó i Descamps.

Cinquè.- Nomenar representant de la corporació a l’Associació Alt 
Empordà Turisme la regidora Mònica Lladó i Descamps.

Sisè.- Nomenar representant de la corporació a l’Agrupació de 
Defensa Forestal l’Albera el regidor Joan Cros i Ferraró.

Setè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de 
l’Escola Ramon Muntaner l’alcalde-president, el senyor Pere Torrent 
i Martín.

Vuitè.- Nomenar representat de la corporació al Consell Escolar de 
la Llar d’Infants Municipal Orlina l’alcalde-president, el senyor Pere 
Torrent i Martín.

Novè.- Els presents acords es notificaran als interessats i als 
organismes corresponents. S’entendrà que accepten el càrrec si 
no manifesten la disconformitat en el termini de cinc dies hàbils a 
comptar de l’endemà de rebre la notificació mitjançant escrit dirigit 
al Ple de la Corporació i entrat al Registre General de l’Ajuntament.”

Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels 
membres legals de la Corporació.
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CINQUÈ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
DEL PLE A L’ALCALDE

“Antecedents:

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

Per tal d’agilitzar el procediment de contractació seria convenient que 
el Ple de la Corporació quan sigui òrgan de contractació competent 
delegui a l’Alcalde-President de la Corporació exclusivament la 
facultat de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar 
des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Reservant-se el 
Ple la facultat d’adjudicar el contracte.

Vist que en el Ple de la Corporació en la seva sessió extraordinària 
de data 30 d’octubre de 2014 es va delegar aquesta facultat, si bé 
com a conseqüència de les darreres eleccions municipal, la nova 
Corporació que es va constituir el dia 13 de juny de 2015 ha de 
procedir a l’adopció de nou d’aquest acord de delegació.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF)

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

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

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

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

SISÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER 
A L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, 
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ 
DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és 
necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències 
i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 
econòmica dels grups polítics municipals.

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant LRBRL); 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre.

I de conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal de Peralada 
(en endavant ROM).

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

Primer.- Establir que el Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde de la 
Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb 
una dedicació de 20 hores setmanals (amb horari flexible) i una 
retribució bruta anual de 8.752,92 €, amb efectes des del dia 13 de 
juny de 2015.

Segon.- Establir que el Sr. Joan Cros Ferraró, Tercer Tinent d’Alcalde de 
la Corporació i Regidor amb delegació de l’Àrea d’Agricultura i Sanitat 
exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 12 
hores setmanals (amb horari flexible) i una retribució bruta anual de 
5.251,68 euros, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015.
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Tercer.- Establir que la Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora amb 
delegació en les Àrees de Governació, de Turisme, de Benestar 
Social i de Joventut, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, 
amb una dedicació de 12 hores setmanals i un a retribució bruta 
anual de 5.251,68 euros, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015.

Quart.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves 
retribucions en dotze pagues.

Fent constar que de conformitat amb el que estableix l’article 75.3 de 
la LRBRL, al tenir dedicació parcial no podran percebre assistències 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de 
la Corporació de què formin part.

Cinquè.- Establir, amb efectes 13 de juny de 2015, a favor dels 
membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació de què formin part:

- Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 69,00 €/sessió.

- Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local: 
69,00 €/sessió.

- Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Especial de 
Comptes: 35,00 €/sessió.

Sisè.- Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret 
a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per 
l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Setè. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica 
de caràcter anual integrada per un component fix, idèntic per a tots 
els grups, de 100,00 €, i un altre de variable, de 20,00 € per regidor. 
Pel que fa als exercicis 2015 i 2019 aquesta quantitat es prorratejarà 
per mesos efectius de constitució del grup municipal.

Advertint expressament que aquesta assignació tal i com estableix 
la normativa en vigor no es podran destinar al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la 
corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos 
de caràcter patrimonial.

Vuitè.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.

Novè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al 
tauler d’anuncis de la corporació.”

L’Alcalde-President de la Corporació exposa que el règim de 
dedicacions i retibucions és el mateix que hi havia fins ara. I pel 
que fa la retribució de l’Alcalde, és l’import que el Departament de 
Governació de la Generalitat subvenciona.

Continua exposant que les assistències a òrgans col·legials són les 
mateixes que les establertes en l’anterior mandat, si bé pel que fa a 
l’aportació dels grups polítics municipals, s’ha hagut de modificar 
establint una quantitat fixa per cada grup i una altra de variable 
segons els membres que l’integren, perquè així ho estableix el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) i la llei.

El senyor Enric Serra Planas manifesta que se’ls ha reduït aquesta 
aportació respecte a l’anterior mandat.

L’Alcalde-President li respon que és el que estableix la normativa, 
i s’ha d’aplicar. Així mateix fa constar que aquells regidors/es que 
tenen dedicació parcial no poden cobrar indemnitzacions per 
assistència a òrgans col·legiats, perquè la norma no ho permet.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta quin ha estat el criteri 
que l’equip de govern ha tingut en compte alhora de determinar 
quins regidors/es tindrien dedicació parcial i quins no.

L’Alcalde-President li respon que per exemple el regidor d’Agricultura 
es passa moltes hores en supervisant els camins municipals i ho fa 
amb el seu cotxe particular, i s’ha de retribuir aquesta dedicació. 

I els regidors de l’equip de govern que no tinguin dedicació percebran 
les indemnitzacions aprovades pel Ple per la seva assistència efectiva 
als òrgans col·legiats dels quals formen part.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent formula a l’Alcalde-President 
la pregunta, de què si no creu que, ell com Alcalde, hauria de tenir 
dedicació exclusiva enlloc de parcial.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora que 
li respon que l’Alcalde al treballar a l’empresa privada no podria tenir 
una dedicació exclusiva, només és compatible una dedicació parcial.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent exposa que l’Alcalde podria 
demanar una excedència per poder dedicar-se en exclusiva a 
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Peralada.

L’Alcalde-President li respon que aquesta opció no se la planteja, 
i que es continuarà funcionant com fins ara, ja que afegeix que és 
millor que treballin cinc que un de sol.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

 

Vots en contra:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova) 

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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SETÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
NOMENAR TRESORERA I LA MODIFICACIÓ  DEL 
COMPLEMENT ESPECÍFIC

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com 
a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és 
necessari nomenar el/la Tresorer/a de la Corporació.

L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió 
de llocs de treball de funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, i la disposició transitòria primera del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen 
que en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, 
la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a un membre de la Corporació 
o a un funcionari de la Corporació.

Amb l’entrada en vigor a l’any 2012 de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’ha incrementat la 
informació que s’ha d’elaborar i enviar al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la qual cosa, fa necessari i oportú que 
les funcions atribuïdes a la figura del Tresorer les dugui a terme 
una funcionària de la Corporació amb capacitació professional 
reconeguda per assumir aquesta responsabilitat. 

Atès que l’única funcionària de carrera de la Corporació amb la 
formació i l’experiència en aquest àmbit és la senyora Inmaculada 
Álvarez Aragón (llicenciada en Econòmiques), és per la qual cosa 
que se la proposa per ser la persona més idònia per dur a terme 
aquestes tasques i assumir la responsabilitat implícita que porta 
aquest càrrec.

Vist que aquest nomenament suposarà un increment de la 
responsabilitat a assumir per la senyora Inmaculada Alvarez Aragon 
durant el temps que exerceixi el càrrec de Tresorera.

Considerant que el complement específic, de conformitat amb 
l’article 4 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix 
el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, 
està destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs de 
treball en atenció entre d’altres,  a la seva especial dificultat tècnica, 
responsabilitat i dedicació. 

Considerant el que es preveu a l’article 20.dos i 20.setè de la 
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2015 sobre les limitacions a l’increment de les 
retribucions del personal del sector públic i l’excepcionalitat que 
preveu al punt setè, d’acord amb el qual es permet amb caràcter 
singular i excepcional, les adequacions retributives que resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball. 

Considerant que les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 
2015 estableixen la vinculació jurídica a nivell de àrea de despesa 
(classificació per programes) i capítol (classificació econòmica), és 
per la qual cosa, que hi ha crèdit a nivell de bossa de vinculació. 

Considerant les competències atribuïdes al Ple per l’article 22.2.i) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
article 52.2.j) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per D.L. 2/2003, de 28 d’abril.

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

Primer.- Nomenar, amb efectes 13 de juny de 2015, Tresorera de 
l’Ajuntament de Peralada a la funcionària de carrera d’aquesta 
Corporació, la senyora Inmaculada Alvarez Aragón.

Segon.- Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de 
l’Ajuntament i autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, 
la qual serà sempre necessària juntament amb la de l’Alcalde i la de 
la Secretària-interventora.

Tercer.- Aprovar la modificació del Complement Específic de la plaça 
que ocupa la senyora Inmaculada Alvarez Aragon de la plantilla 
de personal de l’Ajuntament de Peralada, incrementant-ho en 
327,00 euros bruts  mensuals a comptar des del dia d’efectes del 
seu nomenament i que se li reconeixerà mentre sigui vigent el seu 
nomenament com a Tresorera de la Corporació. 

Quart.-  Donar trasllat del present acord a la senyora Inmaculada 
Alvarez Aragon, a la Intervenció municipal, i a la gestoria que 
confecciona les nòmines.”

L’Alcalde-President de la Corporació explica la proposta fent constar 
que donada la complexitat que dóna l’enviament d’informes i de 
documents al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i 
l’elaboració dels Plans de Tresoreria, es considera que la persona que 
domina aquesta matèria és la funcionària de carrera de la Corporació 
la senyora Inmaculada Alvarez Aragón.

Afegeix que en l’anterior mandat les funcions de Tresorer les 
acumulava el regidor d’Hisenda.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta si dita funcionària 
continuarà fent les mateixes tasques que fins ara.

L’Alcalde-President li respon que sí, però que assumeix una 
responsabilitat que fins ara no tenia, i per aquest motiu s’incrementa 
el seu complement específic.

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

VUITÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚM. 159/2015 DE NOMENAMENT DELS TINENTS 
D’ALCALDE

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del 
Decret d’Alcaldia núm. 159/2015 de data 22 de juny de 2015 que es 
transcriu literalment a continuació:

“DECRET D’ALCALDIA PRESIDENCIA núm. 159/2015

Assumpte: nomenament dels Tinents d’Alcalde.

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és 
necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja que 
són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.

Article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en concordança amb l’article 55 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 article 46 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, que
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estableixen que els Tinents d’Alcalde són lliurement designats per 
l’Alcaldia d’entre els membres de la Junta de Govern Local si n’hi ha, 
sinó d’entre els Regidors.

És per la qual cosa, que RESOLC:

Primer.- Designar Tinents d’Alcalde als Regidors següents: 

- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Itxart Romagosa

- Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Lourdes Carreras Selva

- Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Cros Ferraró

Segon.- Als Tinents d’Alcalde els correspon substituir en la totalitat 
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l’Alcalde, en 
els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti aquest 
per l’exercici de les atribucions, així com desenvolupar les funcions 
de l’Alcalde en els supòsits de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de 
possessió del nou Alcalde.

Tercer.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, notificant-la a més personalment als designats, 
i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la 
seva efectivitat des del dia següent de la present Resolució.”

NOVÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚMERO 160/2015 DE NOMENAMENTS DE 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, I 
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA 
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sense que es produeixin intervencions el Ple resta assabentat del 
Decret d’Alcaldia núm. 160/2015 de data 22 de juny de 2015 que es 
transcriu literalment a continuació

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 160/2015

Assumpte: designació dels membres de la JGL i delegació de 
competències de l’Alcaldia a la JGL.

Antecedents de fet:

Vist que l’article 50.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 
Peralada, estableix que la Junta de Govern existirà si així ho acorda 
el Ple municipal.

Atès que es preveu la creació de la Junta de Govern Local en la sessió 
extraordinària del Ple d’organització convocada pel dia 26 de juny 
de 2015.

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

Fonaments de dret:

El ROM de Peralada preveu l’existència potestativa de la Junta de 
Govern Local en aquest Consistori, si així s’acorda per Ple, regulant-se 
la seva composició en els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, establint-se que estarà 
integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
número de legal dels mateixos, nomenats i separats lliurament per 
l’alcalde i en el mateix sentit l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Si bé el seu nombre no pot ser inferior a 
tres membres tal i com es dedueix de l’article 113.1.c) del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

L’article 56 del ROM estableix que l’alcalde nomenarà i cessarà 
lliurement, d’entre els membres de la Junta de Govern, els tinents 
d’alcalde. 

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per 
la normativa abans esmentada, RESOLC:

Primer.- Que, la Junta de Govern Local, presidida per aquesta 
Alcaldia, estigui integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal dels mateixos, i que a continuació 
s’indiquen:

- Senyor Joan Itxart i Romagosa, primer tinent d’alcalde.

- Senyora Lourdes Carreras Selva, segona tinent d’alcalde.

- Senyor Joan Cros Ferraró, tercer tinent d’alcalde.

S’entendrà que accepten tàcitament el seu càrrec  si no presenten 
la seva renúncia expressa en el termini de tres dies hàbils des de la 
notificació del nomenament:

 Segon.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local, les competències 
de gestió i resolució que tot seguit es detallaran, 

En matèria d’obres i urbanisme:

- Les aprovacions dels instruments de planejament urbanístic 
derivats no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent 
per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost, així com les seves modificacions.

- L’atorgament, denegació, modificació o pròrroga de les llicències 
urbanístiques, i de primera ocupació, llevat que les lleis sectorials ho 
atribueixin expressament al Ple, i excepte les subjectes al règim de 
comunicació.

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

En matèria d’activitats classificades:

- Atorgament i l’autorització de les seves modificacions posteriors 
de les llicències ambientals previstes a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, tret 
que les lleis sectorials els atribueixin a altres òrgans. Llevat de les 
subjectes al règim de comunicació.

En matèria d’activitats recreatives i d’espectacles: 

- Atorgament i l’autorització de les seves modificacions posteriors 
de les llicències previstes a la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
Llevat de les subjectes al règim de comunicació.

En matèria d’Hisenda:

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

Igualment, la Junta de Govern exercirà com a òrgan d’assistència 
permanent de l’Alcalde i desenvoluparà les funcions que li puguin 
conferir expressament el Ple municipal i les disposicions legals.
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Tercer.- Les atribucions delegades poder ser avocades per l’Alcaldia 
quan, per raons d’urgència, oportunitat, o supòsit especial, s’estimi 
necessari.

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern 
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no essent 
susceptibles de ser delegades en cap altra òrgan. 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per 
aquest Alcaldia com a titular de la competència originària, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 

Quart.- Es convoca la sessió constitutiva de la Junta de Govern pel  
dimecres dia 1 de juliol de 2015, a 13:45 les hores, al Despatx de 
l’Alcaldia de la Casa Consistorial, i sessió ordinària el mateix dia a 
les 14:00 hores.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats 
pel seu coneixement i efectes.

Sisè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Setè.-  Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió 
se celebri. 

Vuitè.- L’eficàcia de la present resolució queda condicionada a 
l’aprovació pel Ple de la Corporació de la creació de la Junta de 
Govern Local.”

DESÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚMERO 161/2015 DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA 
ALS REGIDORS (DELEGACIÓ DE LES ÀREES)

Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia núm. 161/2015 de 
data 22 de juny de 2015 que es transcriu literalment a continuació:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 161/2015

Assumpte: delegació d’àrees a regidors/ores

Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 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, que estableixen que 
l’Alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions de la 
seva competència a favor dels Regidors de la Corporació.

Raons d’índole organitzativa fan convenient la delegació als regidors 
de la direcció interna i la gestió dels serveis compresos en les àrees 
en què s’organitza l’Administració municipal, a fi que es gestionin de 
manera més eficaç i amb criteris de qualitat i proximitat.  

És per tot això que RESOLC:

Primer.- Delegar les facultats de dirigir i gestionar les àrees i 
serveis que a continuació s’esmenten als/les regidors/ores que a 
continuació s’expressen, però no la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius definitius o resolutoris que afectin a tercers:

1.- Àrea de Medi Ambient, Serveis i Promoció econòmica 

Titular: Joan Itxart i Romagosa.

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 

supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents

Medi ambient 
- Desenvolupament del PALS
- Energies renovables.
- Protecció del medi ambient.
- Gestió de residus.
- Recollida selectiva. Deixalleries.
- Parcs i jardins.

Serveis y usos públics  
- Protecció civil. En aquesta matèria comptarà amb el suport i/o 
col·laboració del regidor senyor Joan Cros Ferraró.
- Prevenció i extinció d’incendis.  En aquesta matèria comptarà amb 
el suport i/o col·laboració del regidor senyor Joan Cros Ferraró.
- Abastament d’aigües.
- Sanejament i tractament d’aigües residuals.
- Neteja viària.
- Enllumenat públic. 

Promoció econòmica,  empresa  i ocupació.
- Indústria i comerç. 
- Artesania. 
- Ocupació
- En aquesta matèria comptarà amb el suport i/o col·laboració de la 
regidora senyora Mònica Lladó Descamps.

2.- Àrea d’Hisenda i Patrimoni

Titular: Lourdes Carreras i Selva

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:

- Pressupostos i comptabilitat.
- Comptes. 
- Recaptació i tresoreria. 
- Ordenances i padrons fiscals. 
- Compres. 
- Inventari.
- Supervisió i control del magatzem. 
- Control i supervisió de la societat anònima municipal.
- Control i supervisió dels encàrrecs de gestió.
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3.- Àrea de Turisme i Benestar Social

Titular: Mònica Lladó i Descamps.

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea .

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:

Turisme: 
- Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.  Oficina d’Informació Turística.
- Visites guiades.
- Promoció turística. Fires i mostres.

Benestar social: 
- Centres sociosanitaris i casal de la gent gran.  
- Assistència sociosanitària
- Beneficència. 
- Voluntariat i fons de solidaritat.
- En aquesta matèria comptarà amb el suport i/o col·laboració del 
regidor senyor Joan Cros Ferraró.

4.- Àrea d’Agricultura i Sanitat 

Titular: Joan Cros i Ferraró

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:

Agricultura
- Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.
- Conservació i neteja de recs.
- Bàscula pública.
- Censos agraris.
- Relació amb els vedats de caça.
- Relació amb la Comunitat de Regants.

Sanitat 
- Ambulatoris i centre d’assistència primària. 
- Control de qualitat dels aliments i les begudes. 
- Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.    
- Cementiris.
- Escorxador.

5.- Àrea de Joventut

Titular: Mònica Lladó Descamps

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:

- Pla de joventut.
- Relacions amb entitats juvenils
- Subvencions a entitats juvenils.
- Dinamització juvenil.

6.- Àrea de Governació:

Titular: Mònica Lladó Descamps

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: 
corresponen, en tot cas, a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:

- Servei de vigilància. 
- Mobilitat. Circulació i aparcament. 
- Senyalització. Zones per a vianants.
- Seguretat ciutadana

7.- Àrea de Vilanova de la Muga 

Titular: Lourdes Carreras i Selva.

Tipus de delegació: genèrica.

Facultats delegades: dirigir, gestionar i supervisar els serveis 
compresos dins l’àrea en l’àmbit de Vilanova de la Muga.

Condicions específiques de l’exercici de les facultats delegades: Quan 
la proposta o decisió afecti, o pugui afectar, les atribucions delegades 
a altres regidors o regidores, serà necessària la coordinació amb 
ells. En tot cas, corresponen a l’alcalde les facultats de coordinació i 
supervisió i, amb aquests efectes, haurà d’informar-lo prèviament de 
les decisions que adopti. 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació: totes les 
matèries i els serveis inclosos dins l’àrea. A títol indicatiu i no 
limitatiu, les següents:
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Sanitat
- Ambulatori. 
- Desinsectació, desinfecció, desratització i control de coloms.    
- Cementiri.

Agricultura
- Manteniment, defensa i inventari de camins agrícoles.
- Conservació i neteja de recs
- Relació amb vedats de caça.
- Relació amb la Comunitat de Regants.

Medi ambient
- Energies renovables.
- Protecció del medi ambient.
- Gestió de residus.
- Recollida selectiva. 
- Parcs i jardins.

Cultura
- Centre cultural.
- Festes i tradicions. 

Governació
- Mobilitat. Circulació i aparcament. 
- Senyalització. Zones per a vianants.

Esports
- Foment i promoció de l’esport i del lleure.
- Instal·lacions esportives. 

Serveis
- Abastament d’aigües.
- Sanejament i tractament d’aigües residuals.
- Neteja viària.
- Enllumenat públic.

Segon.- Els esmentats regidors que ostenten delegacions de les 
diferents àrees dirigiran i gestionaran els serveis a càrrec seu i 
proposaran a l’Alcaldia o al Ple, segons correspongui, les mesures a 
adoptar per al seu funcionament correcte i la seva millora.

Així mateix podran formar equips de treball en els quals hi participin 
els veïns, representants d’associacions o col·lectius  de ciutadans, a 
fi de fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics.

Tercer.- L’exercici d’aquestes facultats es farà d’acord amb el 
règim general previst al Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i només s’entenen delegades 
les facultats de gestió i direcció, però no les facultats decisòries i 
resolutòries que la llei  atribueix i reserva a l’Alcaldia Presidència en 
relació amb les àrees que comparteix amb els Regidors delegats.

Quart.- Aquestes delegacions produiran efectes a partir de l’endemà 
de la data d’aquesta resolució i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la facultat d’advocació d’aquesta Alcaldia.

Cinquè.- S’entendrà acceptada la delegació si en el termini de 
cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre la notificació no 
manifesten la disconformitat per escrit dirigida a l’Alcaldia i entrat al 
Registre General de l’Ajuntament.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats. 

Setè.- Publicar aquestes delegacions al Butlletí Oficial de la província 
i al tauler d’anuncis de la corporació.

Vuitè.- Informar que la gestió i direcció de l’Àrea d’Alcaldia, 
Comunicació, Règim Intern, Esports, Ensenyament i Cultura se la 
reserva l’Alcaldia-Presidència, que a títol enunciatiu i no limitatiu inclou:

Alcaldia
- Les reservades per Llei a l’Alcaldia no susceptibles de delegació i les 
facultats que es reservi d’acord amb els decrets de delegació.
- La presidència de la Junta General i del Consell d’Administració de 
la societat anònima municipal, amb les competències previstes en 
els estatuts socials.
- Totes aquelles matèries que siguin competència de l’Alcaldia la 
delegació de les quals sigui objecte de dubte o interpretació.
- La resta que li atribueixen expressament les lleis i aquelles que la 
legislació de l’Estat o de la comunitat autònoma assignin al municipi 
i no atribueixin a altres òrgans municipals. 

Comunicació
- Agermanaments.  
- Comunicació i noves tecnologies. Mitjans de comunicació. Butlletí 
Municipal. Pàgina web. Instal·lacions i serveis de telecomunicacions. 
Promoció de la societat de la informació i del coneixement.
- Imatge corporativa.
- Protocol.
- Participació ciutadana. Relacions amb associacions veïnals.

Règim intern
- Personal
- Brigada municipal
- Organització administrativa.
- Administració electrònica
- Població, censos i estadística. 

Esports
- Foment i promoció de l’esport i del lleure.
- Instal·lacions esportives. 
- Subvencions a entitats esportives i de lleure locals.
- Relacions amb entitats esportives i de lleure.

Ordenació del territori  

Ensenyament 
- Edificis escolars. 
- Vigilància de l’escolaritat obligatòria. 
- Relacions amb òrgans i entitats d’ensenyament.
- Casals d’estiu. 
- Transport escolar. Subvencions i ajuts.
- Llar d’infants.

Cultura 
- Patrimoni històric, cultural i monumental.
- Restauració de monuments. 
- Museus i exposicions.
- Excavacions arqueològiques.
- Magatzem arqueològic i arxiu històric. 
- Premis, beques i subvencions culturals. 
- Cicles i concerts de música. Corals.
- Festes i tradicions. Pessebre Vivent. 

Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió 
que celebri.”

Pren la paraula el senyor Joan Planas Portell per preguntar sobre els 
equips de treball a què esment el punt segon del Decret.
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L’Alcalde-President li respon que s’ha previst que es puguin crear 
equips de treball per fomentar la participació ciutadana, i també per 
rebre consells o assessorament.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent exposa que els hi hagués 
agradat que se’ls convidés en algun equip de treball.

L’Alcalde-President li respon que els grups encara no estan tancats.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent manifesta que espera que se la 
convidi en algun d’aquests grups de treball.

L’Alcalde-President li respon que s’ofereixin a la regidoria de la qual 
tinguin un interès i vulguin formar part dels possibles equips de 
treball que es puguin crear.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta que com és possible 
que s’hagin separat les regidories de Cultura i Turisme.

L’Alcalde-President li respon que a l’equip de govern els hi ha semblat 
el més correcte.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta a la Secretària-
interventora a quines persones l’Alcalde pot efectuar aquestes 
delegacions contingudes en el Decret.

L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-interventora 
que li respon que només poden rebre aquestes delegacions els/les 
regidores de l’Ajuntament de Peralada.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta a l’Alcalde, que si 
només es poden efectuar delegacions a favor de regidors/es de 
l’Ajuntament com és que el senyor Xavier Pérez ex-regidor d’aquest 
Consistori, està a la reunió que s’està duent a terme en aquests 
moments del casal d’estiu.

L’Alcalde-President li respon que es vol fer un traspàs ordenat de les 
àrees, i el que es vol és que el casal d’estiu funcioni.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta a l’Alcalde si el dia 1 de 
juliol finalitzaran les funcions del senyor Xavier Pérez.

L’Alcalde-President li respon que en aquella data haurà finalitzat el 
traspàs, però que li continuarà demanant assessorament, pels seus 
coneixements i per la seva experiència.

El senyor Joan Planas Portell demana que voldria formar un equip de 
treball amb els 15 candidats de l’Agrupació d’electors d’Independents 
de Vilanova amb la regidoria de Vilanova, ja que exposa que abans 
havia existit aquest equip de treball i havia estat tot un èxit.

L’Alcalde-President li respon que cap problema i que també l’equip 
de govern el que vol és que sigui tot un èxit.

Sense que es produeixin més intervencions, el Ple resta assabentat.

ONZÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA PER DONAR 
COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS I LA DESIGNACIÓ DELS SEUS 
PORTAVEUS

“D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple 
de la constitució dels següents grups polítics municipals, així com 
dels seus integrants i portaveus:

- Grup polític municipal de Convergència i Unió, integrat pel senyor 
Pere Torrent Martín, el senyor Joan Itxart Romagosa, la senyora 
Lourdes Carreras Selva, el senyor Joan Cros Ferraró i la senyora 

Mònica Lladó Descamps. Actuarà com a portaveu la senyora 
Lourdes Carreras Selva i com a portaveu suplent la senyora Mònica 
Lladó Descamps.

- Grup polític municipal d’Agrupació La Muga-Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, integrat per la senyora María José 
Romero Madrid i el senyor Enric Serra Planas. Actuarà com a 
portaveu la senyora María José Romero Madrid i com a portaveu 
suplent el senyor Enric Serra Planas.

- Grup polític municipal d’Independents de Vilanova, integrat pel 
senyor Joan Planas Portell. Actuarà com a portaveu el senyor Joan 
Planas Portell.

- Grup polític municipal d’Unió Municipal de Catalunya, integrat 
per la senyora Meritxell Garrido Sirvent. Actuarà com a portaveu la 
senyora Meritxell Garrido Sirvent.”

Sense que es produeixin intervencions, el Ple resta assabentat.

DOTZÈ. PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
PER NOMENAR ELS MEMBRES DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL 
SANT DOMÈNEC-CENTRE DE TURISME CULTURAL I 
DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SEVES 
SESSIONS ORDINÀRIES

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, 
és necessari procedir al nomenament dels membres del Consell 
d’Administració de l’organització especial Sant Domènec-Centre de 
Turisme Cultural.

Vist el que estableixen els apartats primer i segon de l’article 9 
dels seus Estatuts,  el Consell d’Administració és nomenat pel Ple 
municipal, i s’ha de renovar cada quatre anys, coincidint amb la 
renovació de l’Ajuntament.

Així mateix i vist el que estableix l’article 11 dels esmentats Estatuts: 
“El Consell d’Administració s’haurà de reunir almenys una vegada 
cada trimestre, abans dels plens municipals ordinaris, i sempre que 
ho estimi necessari el/la president/a o  quan ho demani la tercera 
part dels consellers/es”. És per la qual cosa que cal precisar el dia i 
hora de les seves sessions ordinàries.

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

Primer.- Nomenar membres del Consell d’Administració de 
l’organització especial Sant Domènec-Centre de Turisme Cultural 
les persones següents:

- President: Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde i responsable de l’Àrea 
de Cultura.

- Vicepresidenta: Sra. Mònica Lladó Descamps regidora de l’Àrea de 
Turisme

- Vocals:

- Sr. Ramon Clos i Bech, President de l’Associació de Jubilats i 
Accidentats de Peralada i Vilanova de la Muga. 

- Sr. Josep Sanllehy i Pérez, pel col·lectiu d’artistes locals;

- Sra. Immaculada Sabat i Puchol, com a persona vinculada al sector 
turístic, del comerç i a la pagesia; 
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- Sra. Lídia Blánquez i Vallmajor, com a persona vinculada al món de 
la música;

- Sra. Lídia Mercè Cerdà i Gabarrós, com a persona vinculada al món 
de la cultura.

- Sra. Ana Maria Poch Pujol, com a persona relacionada a la 
gastronomia, l’esport i les festes;

- Sra. Aina Cabello i Palahí, en representació de l’Associació de Joves 
de Peralada.

Segon.-  Determinar la periodicitat de les sessions ordinàries del 
Consell d’Administració de l’organització especial Sant Domènec-
Centre de Turisme Cultural que es reunirà els dimecres de la segona 
setmana anterior a la realització dels plens ordinaris de l’Ajuntament 
a les 20:30 hores, si bé el President es reserva la facultat de modificar 
el dia i hora quan hi hagi motius que ho justifiquin.

Tercer.- Notificar aquest acord als membres designats. S’entendrà 
acceptat el seu nomenament si en el termini de cinc dies hàbils 
a comptar de l’endemà de rebre la notificació no manifesten la 
disconformitat per escrit dirigida a l’Alcaldia i entrat al Registre 
General de l’Ajuntament.”

Pren la paraula el senyor Enric Serra Planas per manifestar que 
considera que haurien de formar part algun membre de cada Grup 
polític municipal.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent considera que és un òrgan 
polititzat, en el qual formen part membres que havien estat en la 
seva pròpia llista electoral. Creu que la seva composició hauria de 
ser oberta i participativa de veritat.

L’Alcalde-President respon al senyor Enric Serra fent constar que 
Sant Domènec no pot ser un apèndix del Ple.

Així mateix respon a la senyora Meritxell Garrido Sirvent, exposant-li 
que l’equip de govern creu que la gent que integren Sant Domènec 
ha anat treballant molt bé, i que s’ha incorporat com a nou membre 
el Sr. Sanllehy, que el Sr. Pere Mir ha causat baixa i el seu lloc l’ocupa 
la Sra. Ana Maria Poch perquè és vol aprofitar el seu potencial.

L’Alcalde-President sol·licita a la Secretària-interventora que consti 
en acta la següent intervenció que es reprodueix literalment a 
continuació:

“Després de dos mandats i vuit anys de relació dins aquest 
Ajuntament, no hem estat capaços, tant l’equip de govern com la 
oposició, de trobar la forma de apropar posicions. Esperem que 
aquests propers quatre siguem capaços, tots plegats, de trobar la 
manera de fer-ho. 

Tal com vam manifestar en el passat ple procurarem separar el gra 
de la palla i treballar en positiu per tothom i ésser el més efectius 
possible. Per això avui expliquem com hem pensat distribuir les 
diverses àrees i com proposem organitzar-nos per tal d’aconseguir 
funcionar de la manera més òptima possible. Estem aprovant la 
distribució de les àrees per tal d’assentar les bases per una bona 
gestió i per això presentem aquesta estructura que considerem la 
més encertada.

Nosaltres, com equip de govern, tenim la responsabilitat de governar 
i de gestionar,  exercirem aquesta responsabilitat.

Al nostre parer, les circumstàncies i la situació actuals ens porten a 
organitzar-ho d’aquesta forma i considerem que és la més idònia per 
una gestió àgil i efectiva.

Dit això, ens reiterem en que  estem oberts tractar els temes més 
importants pel municipi, com ho hem intentat fins ara. Tal com us he 
manifestat en converses prèvies amb tots vosaltres, segur que tenim 
molts punts en comú que ens han de permetre treballar plegats per 
millorar.

Ara fa quatre anys que vam manifestar que hi ha temes de gran 
importància que afecten a bona part de la població, com pot 
ésser tot el referent a la mobilitat, convivència i civisme que seria 
desitjable que fossin discutits, tractats i consensuats el màxim 
possible. Sempre des de la confiança d’uns vers els altres. Nosaltres 
us convidem a fer-ho. Si en volem fer bandera política, el perjudicat 
serà el ciutadà i aquí nosaltres no hi hem entrat mai i tampoc ho 
farem ara.”

Pren la paraula la senyora Meritxell Garrido Sirvent per exposar que 
no posa en dubte la vàlua de la senyora Ana Maria Poch, el que no 
comparteix és el fet de què no es renovi la seva composició a altres 
col·lectius i persones. I conclou que la bandera política l’estan fent 
l’equip de govern.

El senyor Enric Serra Plans pregunta qui és la senyora Immaculada 
Sabat i Puchol, i quina experiència té en el comerç.

L’Alcalde-President li respon que té una casa de turisme rural i està 
relacionada amb la pagesia.

El senyor Enric Serra Planas pregunta si és a ella a qui s’haurà de 
dirigir si té algun problema relacionat amb comerç.

L’Alcalde-President li respon que no, que s’haurà de dirigir al regidor 
corresponent.

La senyora Meritxell Garrido Sirvent pregunta si poden assistir a les 
reunions periòdiques de Sant Domènec.

L’Alcalde-President li respon que no, però que si té propostes a fer al 
Consell de Sant Domènec, pot demanar quin dia es reuneix, assistir 
a aquella reunió en concret, i exposar-les seves idees, i s’analitzarà i 
decidirà la seva viabilitat.

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

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Vots en contra:
Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-
AM)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova) 
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc 
minuts la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT   

2 DE SETEMBRE DE 2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 8/2015

Caràcter: pública extraordinària

Data: 2 de setembre de 2015

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 21.47

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Itxart Romagosa,

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Joan Cros Ferraró,

Sra. Mònica Lladó Descamps,

Sra. Maria José Romero Madrid

Sr. Joan Planas Portell

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

No assisteix:

Sr. Enric Serra Planas
havent excusat la seva assistència

ORDRE DEL DIA

1. Designació, per sorteig, dels 
membres de les meses electorals de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 
dia 27 de setembre de 2015.

2. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
de fixació de les festes locals per a 
l’any 2016.

3. Ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 189/2015, de compareixença de 
l’Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu núm. 255/2015, 
interposat per la Delegació del Govern 
de l’Estat a Catalunya contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de 6 de març 
de 2015 d’aprovació de la quota de 
soci de l’Associació de Municipis per la 
Independència.

4. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
de nomenament dels membres de la 
Junta Pericial del Cadastre de Rústica.

5. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
de nomenament del representat de la 
corporació a l’Assemblea General del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona.

6. Donar compte del Decret de 
l’Alcaldia núm. 142/2015, d’acceptació 
expressa de la cessió gratuïta i 
incondicionada d’una pedra de batre i 
d’una altra pedra per posar oli donades 
pels senyors Pablo Granell Rosell i 
Maria Cros Serra.

7. Proposta de l’Alcaldia-Presidència 
d’adhesió a la tarifa simplificada dels 
drets d’autor creada a l’empara del 
conveni subscrit entre l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya i la Societat 
General d’Autors i Editors.

A Peralada, essent les vint hores i cinc minuts del dia dos de setembre de dos mil quinze, 
es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió extraordinària 
de Ple en primera convocatòria.

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

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

PRIMER. PRIMER. DESIGNACIÓ, PER SORTEIG, DELS MEMBRES DE 
LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2015.

Atès allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 
concretament en el seu article 26.4, on s’estableix que els sorteigs públics per a la designació 
del president o presidenta i dels vocals i de les vocals de cada mesa ha de tenir lloc entre els 
dies vigèsim cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria. 

Atès que l’art. 26.2 LO 5/1985, de 19 de juny, estableix que el President i els Vocals de cada 
mesa electoral són designats mitjançant sorteig públic d’entre la totalitat de les persones 
censades al municipi que siguin menors de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure.

Atès tot lo anterior es procedeix a portar a terme el sorteig públic a través del programa 
informàtic CONOCE facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el qual va donar el 
resultat següent:

MESA A)
PRESIDENT:
- Titular:  JOSE GALCERAN BRUGAT
- 1r suplent: VICTOR GAVALDO CASTILLO
- 2n suplent:  LOURDES FAYA ROMERO

1r VOCAL:
- Titular:  EDUARD FARO COSTA
- 1r suplent: SAMIRA IBETT ESCOLAR ROCHA
- 2n suplent: PALOMA ALBERT SANCHEZ

2n VOCAL:
- Titular: FRANCISCO JAVIER CLOS HUBACH
- 1r suplent: MANUEL FRANCISCO ESCRIBANO ESCRIBANO
- 2n suplent: LAURA DELGADO LLANTA 
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Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- JORDI COMERMA CASALS
- RAMON FUSTE TUBAU
- NATALIA HERAS PASCUAL
- LUCIA ESTEBAN ALGANS
- ENRIC ESCAPA PUJOL
- CARLA CARRE ALVAREZ
- PEDRO AMAT PALLISERA

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- MARIA ROSA DANIEL MUNTADA
- MARIA LOURDES CABALL COSTA
- NURIA BECH GIBERT
- JOSEP CUADRAT FORTE
- CARLES BRUGAT VILANOVA
- GERARD CARBONELL AGULLO
- DAVID GIBERT MARTINEZ

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- MARIA ANGELES COBO MORAL
- MERITXELL GARRIDO SIRVENT
- PEDRO TOMAS MAGIN GALINDO GUERRA
- RAQUEL BARNEDA VERGES
- EL GHAZI EL HASSOUNI FARAS
- ALBERT ALGANS SERRA
- LAURA BASQUERO NAVARRO

MESA B) 
PRESIDENT:
- Titular: LIDIA TERESA PERPIÑA CABALLERO 
- 1r suplent: CINTA QIUZHI VILADOT ZALABARDO
- 2n suplent: EMILIO PEREZ GOBEA 

1r VOCAL:
- Titular: SANDRA ROURA LAGRIFA
- 1r suplent: JORDI ORTIZ AYATS
- 2n suplent: PURIFICACION SANCHEZ LORA

2n VOCAL:
- Titular: ROSARIO SANTOS MORATA
- 1r suplent: ROSA MARIA TRULL BAU
- 2n suplent: CARLOS SOLE MARTINEZ

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- JAVIER PERXAS ESTEBAN
- TERESA RODRIGUEZ FRANCO 
- VANESA SOLER LAIRISA 
- LUIS SANZ JOU
- NONA MORERA ARAN
- SERGIO REBOLLO MORENO
- JOSÉ VALLEJO LOZANO

RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- RITA RIBAS SERRA
- FRANCISCO JAVIER PASCUAL BOADA
- GERARD VIDAL ABAURREA
- INDIBIL MOISES MARTI CUENCA
- SUSANA MARTIN PARES
- CLOTILDE MARCHAL MAESTRO
- ROSER MILLET FONT

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- CARLOS TUBERT PAGES
- DAMIA PUJOL PEY
- IVAN SIERRA ROMERA
- MARIA SERRAT LLANTA
- MARGARITA LLANTA SABATER
- RAFAEL MARES FERNANDEZ
- MARTA MAS GUDAY

MESA C)
PRESIDENT:
- Titular: ESTEL MOTJER XIFREU  
- 1r suplent: M. CARMEN CASADEMONT VIDAL
- 2n suplent: MARTI VIDAL PRATS

1r VOCAL:
- Titular:  SHIRLEY VANESSA BONILLA ALVAREZ
- 1r suplent: ROBERT RIERA ROVIRA 
- 2n suplent: JUAN DE DIOS MARTINEZ HIDALGO

2n VOCAL:
- Titular: JUAN CARLOS FIGUERAS DALMAU
- 1r suplent: TERESA JIMENEZ RUEDA
- 2n suplent: JOSE MANUEL MARTIN JUAREZ

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de 
substituts-reserva per cadascun dels càrrecs pel cas de què no es 
pugui notificar als membres designats (titulars i/o suplents) o pel 
fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels membres 
designats (titulars i/o suplents). I efectuat el sorteig el programa 
informàticament va donar els següents substituts-reserva que seran 
cridats per l’ordre donat pel sorteig i es detalla a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents): 
- MARIA GRACIA MARTINEZ RUANO
- LUIS PAGES GOU
- FRANCESC XAVIER ARGELES BECH
- AIDA LLAVANERA BRUGUES
- ROSA PLA ROSSELLO
- JOSE IGNACIO BELLVER SANZ
- FRANCISCA JUANOLA PELLICER
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RESERVES DE 1r. VOCAL (titular i suplents):
- ANTONIO COMA SURINA
- PERE ROURA SUÑER
- JAUME CASELLAS TEIXIDOR
- ANTONIA CASAS BRUGAT
- MARIA ISABEL RECIO NUÑEZ
- JOSE FRIGOLA ROCA
- JUAN PRESAS BOLASELL

RESERVES DE 2on. VOCAL (titular i suplents):
- ANNA BECH BOIX
- MARC REIG RIGAT
- PEDRO PERPINYA PERPINYA
- ANGELA ALEJANDRO MAYORAL
- CARMEN VICENTE MORENO
- ELIA FIGUERAS CASADEMONT
- JOSE MARIA ROURA COMAS

Atès el sorteig públic anterior, s’acorda per unanimitat dels membres 
assistents de la Corporació:

Primer.- Designar com a membres de les tres meses electorals (A, B i 
C) corresponent al terme municipal de Peralada i les seves respectives 
bosses de substituts-reserva les persones anteriorment enumerades.

Segon.- De conformitat a allò que estableix l’art. 27.2 LO 5/1985, de 
19 de juny, notificar la designació als membres de les meses.

SEGON. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE 
FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016

“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 del 
conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.

L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix 
l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Proposar com a festes locals per l’any 2016 les següents:

Peralada: 31 d’octubre i 9 de desembre  

Vilanova de la Muga: 12 i 13 de desembre

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

L’Alcalde-President exposa la idoneïtat d’aquestes dates proposades.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació

TERCER. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 189/2015, DE COMPAREIXENÇA DE 
L’AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU NÚM. 255/2015, INTERPOSAT 
PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE L’ESTAT 
A CATALUNYA CONTRA L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE MARÇ 

DE 2015 D’APROVACIÓ DE LA QUOTA DE 
SOCI DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA.

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 189/2015

Exp. 214/2015

Antecedents de fet:

Vist que en data 16 de juliol de 2015 amb Registre d’Entrades 1670 
aquesta Corporació ha tingut coneixement de la interposició del 
recurs contenciós-administratiu número 255/2015 davant del Jutjat 
contenciós-administratiu número 2 de Girona interposat pel Lletrat de 
l’Estat en representació de la Delegació del Govern a Catalunya contra 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària 
de data 6 de març de 2015 d’aprovació de la quota que li correspon 
satisfer a l’Ajuntament de Peralada per ser membre de l’Associació de 
Municipis per la Independència (en endavant AMI), que ascendeix a 
262 euros. 

Fonaments jurídics:

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
administrativa. (LJCA)

- Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local  (LRBRL)

És per tot això que, RESOLC

Primer.- Donar-nos per assabentats de l’esmentat recurs contenciós-
administratiu número 255/2015 interposat per la Delegació del 
Govern a Catalunya.

Segon.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu número 
255/2015 que es tramita davant del Jutjat contenciós administratiu 
número 2  de Girona.

Tercer.- Designar per la defensa d’aquest Ajuntament als següents 
Lletrats: Sr. Andreu Garriga Pradas i Sr. Josep Gascón Castillo.

Quart.- Notificar la present resolució, i emplaçar a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) com a persona interessada 
per tal de què si és del seu interès pugui comparèixer com a  part 
demanada, juntament amb l’Ajuntament de Peralada, en el present 
recurs contenciós-administratiu en el termini de nou dies a comptar 
del dia següent a la present notificació, de conformitat amb el què 
estableix l’article 49 de la LJCA. Així mateix citar-la, si és del seu 
interès, a la vista fixada pel dia 9 de desembre de 2015 a les 12 hores 
del matí, en el Jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona.

Cinquè.- Comunicar al Jutjat que no es té coneixement de cap altre 
recurs que permeti l’acumulació corresponent, de conformitat amb el 
que estableix l’article 38 de la LJCA.

Sisè.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat contenciós-
administratiu número 2 de Girona, juntament amb la justificació 
d’haver practicat la notificació de la present resolució a l’AMI, com a 
persona interessada, tal i com estableix l’article 49.2 de la LJCA.

Setè.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que 
se celebri.

Peralada, a 21 de juliol de 2015.”

Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva votació, 
quedant ratificat el present Decret per unanimitat dels membres 
presents de la Corporació.
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QUART. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA 
PERICIAL DEL CADASTRE DE RÚSTICA

“Atès que cal procedir a la designació dels vocals que han de composar 
la Junta Pericial Municipal del Cadastre, d’acord amb l’article 16 del 
RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la 
llei del cadastre immobiliari.

Vist que de conformitat amb l’esmentat article la Junta Pericial 
Municipal del Cadastre sota la Presidència de l’Alcalde ha d’estar 
formada per:

- Un vocal designat pel Gerent o subgerent del Cadastre, entre 
funcionaris.

- Fins un màxim de quatre vocals escollits pel President

- Un tècnic facultatiu designat per l’Ajuntament.

- Un representant de les entitats locals menors, en cas que n’hi 
haguessin en el municipi.

- El Secretari de la Corporació, o un funcionari municipal designat a 
l’efecte, qui actuarà com a secretari de la Junta.

Vist que a Peralada no hi ha entitats locals menors.

És per la qual cosa, i en compliment de la previsió establerta a l’apartat 
segon de l’article 16 del RD 417/2006, l’Alcalde-President de la 
Corporació proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
ACORDS:

Primer.- Designar els següents membres per composar la Junta 
Pericial Municipal del Cadastre de Rústica:

President: Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president de l’Ajuntament.ç

Vocals:

- Sr. Joan Cros Ferraró, regidor d’Agricultura.

- Sr. Joan Itxart i Romagosa, regidor de Medi Ambient. 

- Sr. Francesc Bech Diumenge. 

- Sr. David Sués Riera.

Tècnic facultatiu: Sr. Francesc Oliva Sans, arquitecte municipal.

Segon.- Notificar el present acord als membres de la Junta Pericial 
Municipal del Cadastre designats en aquest acte. En el cas que no 
manifestin el contrari en el termini de deu dies a comptar de l’endemà 
de la notificació, s’entendrà que accepten la designació als efectes 
oportuns.

Tercer.- Notificar la present resolució a la Gerència Territorial del 
Cadastre de Girona, per tal de què el Gerent del Cadastre designi un 
vocal.”

L’Alcalde-President explica que la Junta Pericial del Cadastre es 
tracta d’un òrgan obligatori que l’Ajuntament ha de tenir, i que s’ha de 
renovar en cada mandat electoral. Afegeix que es repeteix la mateixa 
composició perquè han seguit el mateix criteri que varen emprar en el 
primer mandat de l’actual equip de govern, integrant com a membres 
els regidors d’Agricultura i Medi Ambient. També exposa que en els 
dos mandats només s’han hagut de reunir un sol cop per problemes 
de fites en finques rústiques.

Pren la paraula el senyor Joan Planas Portell per manifestar que 
almenys els membres de la Junta Pericial haurien de trobar-se 
empadronats al municipi.

L’Alcalde-President de la Corporació li respon que el Sr. David Sués 
Riera és una persona molt lligada i coneixedora del terme municipal i 
per aquesta raó idònia per ocupar aquest càrrec.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova) 

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

CINQUÈ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
DE NOMENAMENT DEL REPRESENTAT DE LA 
CORPORACIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

“Atès que, per acord del Ple de 26 de juny de 2015, en què va tenir lloc 
la sessió extraordinària d’organització i funcionament de la corporació, 
es van nomenar els  representants de l’Ajuntament en diversos òrgans 
col·legiats d’entitats;

Atès que, segons l’acord plenari d’adhesió de 3 de juliol de 2013, 
l’Ajuntament de Peralada és membre del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona;

Atès que en la sessió d’organització i funcionament de la nova 
corporació sorgida de les passades eleccions locals no es va incloure 
el nomenament de representat municipal en l’Assemblea General del 
Consorci esmentat;

D’acord amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde proposa al Ple 
l’adopció dels acords següents:

Primer. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General 
del Consorci de les Vies Verdes de Girona el regidor Joan Cros i 
Ferraró.

Segon. Els presents acords es notificaran a l’interessat i als Consorci 
de les Vies Verdes de Girona. S’entendrà que accepten el càrrec si 
no manifesten la disconformitat en el termini de cinc dies hàbils a 
comptar de l’endemà de rebre la notificació mitjançant escrit dirigit 
al Ple de la Corporació i entrat al Registre General de l’Ajuntament.”

L’Alcalde-President exposa que s’ha considerat la persona més idònia 
per representar l’Ajuntament en el Consorci, al regidor d’Agricultura.
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Pren la paraula la senyora Meritxell Garrido Sirvent per manifestar la 
seva disconformitat amb el nomenament, atès que com ja va exposar 
en el ple d’organització no entén el repartiment de les diverses àrees 
que s’ha fet. Afegeix que la naturalesa del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona es troba més lligat a l’àrea de Turisme que no pas 
a l’àrea d’Agricultura, i considera que s’hauria d’haver nomenat com 
a la representant municipal en dit consorci a la regidora de l’àrea de 
Turisme la senyora  Mònica Lladó Descamps,

Pren la paraula la senyora Lourdes Carreras Selva per exposar que 
l’equip de govern manté reunions de treball periòdiques, on tots els 
regidors comentem els temes d’interès de les seves àrees i es tracten 
amb el consens de tots.

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Itxart Romagosa (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU

Sra. Maria José Romero Madrid (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

 

Vots en contra:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independent de Vilanova) 

VUITÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA NÚM. 142/2015, D’ACCEPTACIÓ 
EXPRESSA DE LA CESSIÓ GRATUÏTA I 
INCONDICIONADA D’UNA PEDRA DE BATRE I 
D’UNA ALTRA PEDRA PER POSAR OLI DONADES 
PELS SENYORS PABLO GRANELL ROSELL I MARIA 
CROS SERRA.

Es transcriu literalment el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 
142/2015 de data 9 de juny de 2015:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 142/2015

Exp. núm. 174/2015

Atès que, mitjançant la instància registrada amb el núm. 1286/2015, 
de 9 de juny, el matrimoni format pel senyor Pablo Granell Rosell i 
la senyora Maria Cros Serra, propietaris d’una pedra de batre i d’una 
altra pedra per posar oli, han sol·licitat cedir-les gratuïtament a 
l’Ajuntament de Peralada.

Atès que les pedres formen part del patrimoni agrícola del municipi 
i que és voluntat de l’Ajuntament col·locar-les al recinte exterior del 
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, per tal que en puguin 
gaudir tant veïns com visitants.

Fonaments jurídics:

- L’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals (en endavant RPEL) estableix 
“els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, 
administrar i disposar tota classe de béns i drets”.

- L’article 29 del RPEL estableix “els béns i drets es poden adquirir 
per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, 
d’acord amb el que estableixen les lleis”.

- L’article 31 del RPEL estableix que “l’adquisició de béns a títol lucratiu  
no és subjecte a cap restricció.... En tot cas, cal l’acceptació expressa 
del president de l’ens local, si és incondicional”.

És per tot això que RESOLC:

Primer. Acceptar expressament la cessió gratuïta i incondicionada 
d’una pedra de batre i d’una altra pedra per posar oli donades a 
l’Ajuntament de Peralada pels senyors Pablo Granell Rosell i Maria 
Cros Serra, en virtut d’instància presentada el dia 9 de juny de 2015 
amb Registre d’Entrades 1286, i ordenar la seva col·locació en el 
recinte exterior del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, per tal 
que en puguin gaudir tant veïns com visitants, ja que formen part del 
patrimoni agrícola del municipi.

Segon. Integrar aquests béns en l’Inventari municipal quan es crei, de 
conformitat amb el que estableix l’article 100 del RPEL.

Tercer. Notificar aquesta resolució als senyors Pablo Granell Rosell i 
Maria Cros Serra, i agrair-los la seva donació.

Quart.- Donar compte d’aquest resolució en la propera sessió plenària 
que se celebri.”

El Ple resta assabentat.

NOVÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
D’ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA DELS 
DRETS D’AUTOR CREADA A L’EMPARA DEL 
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS, LA FEDERACIÓ DE 
MUNICIPIS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT 
GENERAL D’AUTORS I EDITORS.

“Vist que en data 7 d’agost de 2015 amb Registre d’Entrades 1872 la 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha informat a l’Ajuntament 
de Peralada de la posada en marxa del pla Tarifa Plana SGAE per a actes 
gratuïts, especialment dissenyat per a ajuntaments de poblacions de 
fins a 3.000 habitants, que consisteix en pagar un únic import concret 
a l’any  corresponent als drets d’autor dels actes musicals i culturals 
organitzats per l’Ajuntament, llevat dels esdeveniments amb taquilla, 
les representacions dramàtiques i les sardanes, que es facturaran a part.

Havent analitzat les diverses opcions que ofereix aquesta nova tarifa 
plana de la SGAE, la més avantatjosa econòmicament pel municipi de 
Peralada és l’Opció 3: abonament en un únic termini i abans de l’1 de 
maig, i al tenir una població inferior a 2000 habitants, la quota anual 
a satisfer seria 1.688 euros, import inferior al que actualment s’està 
satisfent, és per la qual cosa que resulta oportú i econòmicament més 
avantatjós que l’Ajuntament de Peralada s’adhereixi a aquesta Opció 
3 de la Tarifa simplificada de la SGAE.

Per tot això, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada a la tarifa 
simplificada de la SGAE en l’Opció 3 de pagament únic, abans de 
l’1 de maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin les 
activitats.

Segon.- Aprovar el text de l’adhesió que es transcriu literalment a 
continuació:

“ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA

Document d’adhesió opcional de la corporació local a la TARIFA 
SIMPLIFICADA creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit 
entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors 
(SGAE) els anys 2001 i 2002.

Im. Sr. Pere Torrent i Martín, alcalde president de l’Ajuntament de 
Peralada, de la província de Girona, de conformitat amb l’acord adoptat 
pel Ple d’aquesta corporació amb data …………………………………, i en ús de 
les facultats que li han estat conferides en virtut d’aquest acord per a 
la signatura del present document d’adhesió opcional, així com de tots 
els que sigui necessari ratificar perquè aquesta corporació es beneficiï 
dels règims previstos per als ajuntaments adherits al conveni subscrit 
entre l’ACM, la FMC i la SGAE que siguin d’interès per al municipi, 
declara que coneix el contingut de la TARIFA SIMPLIFICADA i, 
mitjançant la signatura del present document, accepta les obligacions 
i els beneficis que se’n deriven, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document 
per a la comunicació pública de les obres del repertori de petit dret 
administrades per la SGAE resta condicionada al pagament anual de 
les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb 
les taules de tarifes comunicades pels signants del conveni.

SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament 
que se celebrin amb preu d’entrada reduït, bonificat o subvencionat 
han de complir les mateixes obligacions que els que se celebren amb 
accés gratuït i sense cap exigència prèvia.

TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, 
de les deduccions que aquesta preveu, és condició indispensable 
que en el moment de la subscripció d’aquest document l’Ajuntament 
reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que 
compleixi els terminis de pagament i de comunicació del contingut de 
la programació previstos en la definició d’aquesta tarifa.

QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà 
efectiva des de la data de la signatura i la seva vigència s’estendrà, 
com a mínim, fins al 31 de desembre del 2017.

L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per 
la següent fórmula:  

Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix 
exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació 
sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no 
superior a 30 dies a partir de la seva celebració.

Aquesta fórmula plantejada en aquest document implica l’obligació 
d’efectuar el pagament mitjançant transferència en els terminis 
fixats, així com la dotació anual de crèdit pressupostari suficient per 
atendre les quantitats que corresponen a la tarifa escollida, dotació 
que l’entitat de gestió pot contrastar abans de l’emissió de la factura.

L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a 
qualsevol de les que estableix el conveni abans de l’últim dia del mes 

de febrer de l’exercici en curs comunicant per escrit a la SGAE l’opció a 
la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell moment amb la deducció 
corresponent, sempre que es compleixin els terminis de pagament i 
les condicions que es preveuen en cada cas. Quan s’incompleixin els 
terminis de pagament i/o les condicions que es recullen a la definició 
de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.

A Peralada, el ......... de ............. de 2015

L’alcalde president “

Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present document 
d’adhesió.

Quart.- Enviar certificat d’aquests acords juntament un exemplar del 
document d’adhesió signat per l’Alcaldia a la SGAE, i donar-ne compte 
als serveis comptables de l’Ajuntament.”

L’Alcalde-President explica que s’ha analitzat per part dels serveis 
tècnics si aquesta proposta era avantatjosa econòmicament per 
l’Ajuntament, i s’ha comprovat que comporta un estalvi econòmic, 
i és per aquest motiu, que es considera oportú i necessari que 
l’Ajuntament s’acolli a dita tarifa.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes 
a tractar, essent les vint hores i vint-i-cinc minuts la Presidència aixeca 
la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Anna Ortega Ferrer
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Unes jornades científiques internacionals sobre la figura de 
Ramon Muntaner,  amb ponències de diferents experts sobre 
literatura i història medieval, organitzades per la Universitat 
de Girona, l’Ajuntament de Peralada, l’Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes i l’Ajuntament de Girona.

En el transcurs del congrés Fina Puigdevall, la cuinera d’Olot, 
va reinterpretar una sopa de cols que està documentada en un 
llibre de receptes usat a la cort de l’emperador Frederic II (1194-
1250), rei de Sicília i avi de Constança, l’esposa de Pere el Gran. 

Cançons trobadoresques

La celebració també ha tingut la seva part musical. De primer 
amb l’estrena de “A propòsit de Muntaner”,  un espectacle 
de cançons i textos basat en els fets, les terres i llocs de les 
cròniques, els poetes del seu temps i la influència del seu llegat. 
Un recital dins d’una producció que es va encarregar des de 
l’Ajuntament de Peralada amb textos de Ramon Muntaner, 
Giraut de Bornelh, Ramon Llull, Ramon Vidal de Besalú, Ausiàs 
March, Rois de Corella, cançons de Catalunya, València, 
Eivissa, Mallorca, Sicília i Sardenya. 

El vespre del 31 de juliol va tenir lloc, amb una cortina de 
pluja fina i el Claustre de Sant Domènec, com a teló de fons, 
la interpretació d’aquesta proposta amb el cant de Judit 
Neddermannn, les guitarres i la direcció de Toni Xuclà i la veu  
de Jaume Comas en els textos narratius.

El Festival Castell de Peralada també es va sumar, amb la seva 
programació, a la celebració, amb un concert per redescobrir 
les cançons trobadoresques de l’època del gran cronista de 
Peralada. Fou a l’església del Carme, el 16 de juliol, a càrrec del 
grup Trença de música medieval, amb el concert titulat:” La 
Música en temps de Ramon Muntaner”.A mitjan mes de juny, amb el Centre Excursionista de 

Peralada es va organitzar una bicicletada fins al Monestir de 
Sant Quirze de Colera i el Coll de la Maçana en record de la 
ruta que va fer  l’exèrcit francès per arribar a Peralada el 1285, 
fet que Ramon Muntaner relata en la seva Crònica. Amb la 
col·laboració del Patronat de Sant Quirze i amb representació 
dels ajuntaments de Rabós i Garriguella es va realitzar una 
visita i un dinar popular. 
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Publicació i presentació de la monografia 
“Peralada” i de la reedició de la “Crònica”.

Un altre dels actes, que comptà amb gran quantitat de públic 
assistent, fou la presentació de la monografia” Peralada”, 
realitzada per la historiadora de l’art Inés Padrosa Gorgot, 
editada per la Diputació de Girona. Dels 43 capítols de 
l’obra, un està dedicat a Ramon Muntaner. Fa referència a les 
vivències de Muntaner al costat de personatges històrics de 
relleu i a la importància de la Crònica com a testimoni dels fets 
de l’època. L’acte va ser presidit per Antoni Solà, diputat en 
funcions de Cooperació Local de la Diputació, Carles Juanola, 
director de Banca d’Institucions a Girona, de CaixaBank, Pere 
Torrent, alcalde de Peralada, Joan Domènech, director de la 
col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», Joan Padern, 
exalcalde de Peralada, i l’autora del llibre, Inés Padrosa. 

Aquesta no ha estat l’única publicació presentada durant 
aquest Any Muntaner. En aquest sentit, una de les fites del 
calendari d’aquest aniversari va ser la presentació de l’edició 
de la Crònica que ha realitzat l’Institut d’Estudis Catalans. 
L’acte anà a càrrec del vicepresident de la Institució, l’autor 
de l’estudi de la Crònica, Dr. Josep Antoni Aguilar, i el seu 
director de tesi, el Dr. Hauf. 

També va tenir lloc, durant el mateix cap de setmana, la 
presentació de la Ruta Literària Ramon Muntaner.

Una ruta literària

Aquesta Ruta és el resultat dels treballs de la Càtedra Maria 
Àngels Anglada, de Girona. En la presentació hi van assistir  
Mariàngela Vilallonga, doctora en Filologia Clàssica per la 
Universitat Autònoma de Barcelona,  catedràtica de Filologia 
Llatina de la Universitat de Girona i vicepresidenta de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i el professor 
Xavier Renedo qui seleccionà, presentà i traduí els textos. La 
Ruta s’ha portat a terme d’ençà la presentació, durant l’estiu, 
els dissabtes a la tarda. En endavant es farà amb previ acord.

El primer gegant de Peralada

El gegant Ramon Muntaner ha estat un projecte, dut a bon port, 
molt desitjat, sobretot per la Colla de capgrossos, que ara ja es pot 
dir Colla Gegantera. Des d’ara la figura de l’anomenat peraladencs 
es podrà portar arreu i donar-lo a conèixer, encara més. 

El passat 17 de setembre va assistir a l’Auditori de Girona, 
presidint el premi literari que porta el seu nom atorgat per la 
Fundació Prudenci Bertrana.
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Assistències a actes que han tingut lloc fóra de Peralada
Lletres al Parlament (22 d’abril)

Un dia abans de Sant Jordi, el Parlament de Catalunya celebrà 
l’onzena edició de “Lletres al Parlament”, una activitat de 
foment de la lectura que organitzen conjuntament el Parlament 
de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes per tal de 
donar a conèixer autors i  obres cabdals de la nostra literatura. 
L’edició d’aquest any es dedicà a la lectura de la Crònica.

La lectura, en una adaptació al català modern feta per Jordi 
Llavina (que editarà aviat Editorial Barcino, Fundació Lluís 
Carulla),  fou conduïda pel periodista Toni Puntí i l’acompanyà 
amb interludis musicals Arianna Savall i Ferran Savall.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, 
presidí l’acte i, conjuntament amb el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, foren els encarregats d’obrir la lectura a la 
Sala Auditori del Parlament.

Com a lectores i lectors hi van participar l’Alcalde de Peralada, 
Pere Torrent, diputades i diputats dels diferents grups parla-
mentaris i personalitats de la societat civil. 

Una trentena de veïns de Peralada assistiren a la jornada, als 
quals, un cop finalitzat l’acte, se’ls va oferir  una visita guiada 
al Parlament de Catalunya.

Marató Literària Lectura Crònica Ramon Muntaner
(24 d’abril)

L’àrea de Cultura del Consell Comarcal, amb el suport del 
Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya, preparà 
com acte de Sant Jordi, la dotzena edició de la Marató Literària, 
que en aquesta edició es dedicà a recordar el 750è aniversari 
de Ramon Muntaner.

Van participar en l’acte el director general de Cultura Popular 
de la Generalitat, Lluís Puig, acompanyat, entre altres, pel 
president del Consell Comarcal, Xavier Sanllehí, per l’alcaldessa 
de Figueres, Marta Felip, i per la Regidora de Cultura de 
Peralada, Anna Ma. Poch.

La marató consistí en la lectura ininterrompuda, oberta a 
tothom, de textos de la “Crònica”, de 2/4 de 9 del matí fins a 
2/4 de 9 del vespre, a la mateixa seu del Consell. 

Inauguració exposició a MHC a Barcelona

Durant el mes de juliol, l’Alcalde va assistir a la inauguració 
de l’exposició “La Crònica de Ramon Muntaner. El temps 
dels almogàvers”, portada a terme pel Museu d’Història de 
Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes. L’acte es 
celebrà el vespre del 23 de juliol.

Aquest exposició es podrà visitar fins el 23 de novembre del 2015.

Festival Terra de Trobadors 2015. Castelló d’Empúries.

Durant la celebració de l’edició d’enguany del Festival 
Terra de Trobadors, de Castelló d’Empúries, des de l’àrea 
de Cultura de l’ajuntament castelloní es varen portar a 
terme dues conferències en l’Antic Convent de Sant Clara 
per commemorar l’efemèride i implicar-se, per  múltiples 
afinitats,  a l’Any Muntaner. Les ponències anaren  a càrrec de 
Lola Badia i Stefano M. Cingolani.
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MUNTANER, PARERA I LA GALERIA
DE CATALANS IL·LUSTRES

Tot preparant la conferència que el President de la 
Fundació Prudenci Bertrana, l’amic Joan Domènech, 
m’encarregà sobre Ramon Muntaner, faig un desco-
briment molt interessant que comunico en primícia als 
peraladencs mitjançant el Butlletí municipal.

La idea ha estat la de presentar un itinerari vital del 
cronista mitjançant imatges que ajudin l’espectador 
a seguir el seu periple vital; com a complement oferir, 
també en imatges, la repercussió de les traduccions 
decimonòniques de la crònica i la iconografia gene-
rada, i donar a conèixer els diferents retrats conservats 
(encara que ficticis), de l’homenatjat. I és en aquest 
darrer punt en el que m’interessaria aprofundir en el 
present escrit.

Durant dècades els peraladencs han tingut ocasió de 
veure, al propi ajuntament, un retrat (imaginat) del 
cronista, fins que aquest va ser traslladat a la nova 
instal·lació museística municipal: el Centre de Turisme 
Cultural sant Domènec, on es pot contemplar. El retrat 
no està signat i fins a dia d’avui consta com “anònim”.

És en el segle XIX quan l’obra del peraladenc es tradueix 
a diverses llengües (castellà, francès, alemany, italià 
o sicilià). Aquesta circumstància coincideix amb La 
Renaixença -període d’enaltiment de la llengua i de la 
recuperació del passat sobretot el de l’Edat Mitjana-, 
i tot aquest moviment fa que es recuperin les figures 
dels herois i les seves gestes, en aquest cas Muntaner, 
a través de la seva crònica.

A Barcelona, en el darrer terç del s. XIX es planteja 
la creació d’una Galeria de Catalans Il·lustres, la qual 
ja es troba establerta l’any 1871. Per a l’elecció dels 
prohoms de la cultura catalana intervenen diferents 
institucions de la ciutat comtal i el propi Ajuntament 
i qui en resulta elegit passa a la Galeria i a la Història 
mitjançant un retrat i una biografia.

La Galeria inicialment es va establir en el propi 
Ajuntament de Barcelona, però amb els anys va ser 
traslladada al Museu d’Art Modern i, posteriorment, a 
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, lloc 
on es troba en l’actualitat.    

El primer personatge d’aquesta Galeria de perso-
natges fou Antoni de Capmany (1742-1813), un militar, 
filòsof, historiador i economista i, en arribar l’any 1883, 

Retrat de Ramon Muntaner de Josep Parera (1883),
a l’obra Galería de Catalanes Ilustres (1891)

Inés Padrosa Gorgot · Historiadora de l’Art

fou Ramon Muntaner qui en resultà seleccionat. L’encàrrec del retrat 
del peraladenc va recaure en el pintor barceloní Josep Parera (1830-
1902) – aquest gaudia d’una bona trajectòria professional ja que 
havia estat pintor de cambra d’Isabel II i de l’infant Sebastià Gabriel 
de Borbó-, mentre que de la biografia se n’ocupà un dels principals 
representants de la Renaixença, Antoni de Bofarull (1821-1892), 
molt bon coneixedor de l’obra de Muntaner ja que l’any 1860 havia 
estat el traductor de la Crònica al castellà.
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El retrat és obra lliure del pintor ja que Muntaner en 
cap moment dóna una descripció física d’ell mateix i 
encara que ho hagués fet hauria estat molt complex 
la seva interpretació. Parera representa al cronista 
amb mirada penetrant i assegut en un escó escrivint 
la Crònica i l’enalteix guarnint-lo amb una túnica i el 
cap cobert. Tant la composició com el tractament 
iconogràfic demostren que el pintor coneixia la 
miniatura del cronista que figura en el manuscrit de 
la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial.

Al cap d’uns anys Roca Ferreras va escriure Galería 
de Catalanes ilustres (1891) en el qual s’incloïen 
diverses biografies amb les respectives làmines que 
corresponien als retrats dels biografiats. A l’obra 
s’hi reprodueix el retrat de Muntaner fet per Parera. 
Algunes d’aquestes làmines han estat extretes del 
text i es poden trobar com a fulls volants sense 
saber a on pertanyen. L’obra completa es troba a la 
Biblioteca del Palau de Peralada i va ser adquirida 
pels darrers Rocabertí, com demostra l’exlibris amb 
la P i la corona comtal.

El retrat de Ramon Muntaner fins ara d’autor 
desconegut conservat a Peralada és gairebé idèntic 
a l’executat per Parera, podríem dir que n’és una 
còpia. Així doncs, sabem que el model és l’obra 
de Parera però queden molts interrogants per 
respondre: si l’executà el mateix Parera o s’encarregà 
a un altre pintor; qui fou el comitent? Podria ser 
algun Rocabertí? - no seria estrany ja que a les 
Balears acostumaven a tenir retrats duplicats fets 
pel mateix pintor per bastir diferents possessions - 
i, finalment, en quin moment arriba a Peralada?

Esperem poder completar la informació ...
 Còpia del retrat de Ramon Muntaner. CTC Peralada

El retrat de Ramon Muntaner de J. Parera al Palau Requesens, seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
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PERE EL GRAN AL COLL DE PANISSARS
Un altre quadre sobre la Crònica de Muntaner

Al número de “Sant Martí 2010” vam presentar 
“l’Heroïna de Peralada” en la seva nova instal·lació. 
Allà vam parlar del quadre, de Caba i de la pintura 
d’Història. I, naturalment, de la Crònica de Muntaner, 
de la qual és una il·lustració.

Fa unes setmanes vaig poder “descobrir” una altra 
pintura basada en la Crònica. Al Museu Goya de 
Saragossa,  s’exposa un preciós esbós (fig. 1) amb uns 
soldats medievals en un puig rocós, contemplant el 
pas d’un exèrcit. A la dreta, a baix, un escrit del propi 
pintor identifica l’escena: “Don Pedro III de Aragón 
en el collado de las Panizas. Roma, noviembre 1889”. 
Simètricament, a l’angle esquerre, una altra inscripció 
és la dedicatòria a la persona a qui es va regalar la 
pintura. El terme “las panizas” no correspon a cap 
traducció que jo conegui. Segurament és un record poc 
precís del pintor. No obstant, tant l’aragonès “panizas” 
com el català “panissars” al·ludeixen al nom medieval 
d’un tipus d’avena.

Molt amablement, la Sra. Cristina Rubio, subdirectora 
del museu, em va donar dades sobre la pintura i el seu 
autor. El primordial és que aquest és un esbós per a 
un gran quadre d’Història que es troba al palau de la 
Diputació (fig. 2). Allà, gràcies a D. Ricardo Centellas, 
coordinador de Difusió Cultural, vaig aconseguir 
veure’l. Amb una escala vaig poder observar l’exèrcit 
que transita pel camí de l’esquerra i per sota. Estan 
d’esquenes, és a dir, tornen. Així doncs, el moment 
que reflecteix la pintura és el de Pere el Gran amb el 
seu exèrcit, inactius, deixant que els francesos, que 
havien envaït el nord-est de Catalunya l’estiu de 1285, 
fugin sense ser atacats. La pintura il·lustra el moment 
culminant de l’episodi que, preceptivament, havia 
de ser el reflectit en aquest gènere pictòric. Aquest 
moment aquí és la imatge de la cavallerositat del rei, 
que permet el pas dels derrotats sense atacar-los, ja 
que segons la Crònica de Muntaner, transportaven el 
cadàver de Felip l’Ardit, rei de França. El rei En Pere 
havia donat garantia al príncep hereu de no destorbar 
el seguici fúnebre: tot i que enemic, Felip de França era 
familiar seu; marit de la seva germana Isabel.

Jaume Barrachina · Conservador i Director del Museu del Castell de Peralada
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Si comparem l’esbós amb la pintura definitiva, veiem que hi ha 
poques modificacions, però significatives. El posat del rei, amb 
els braços creuats, denota millor la seva inactivitat, però és més 
arrogant. El va substituir per la imatge del rei recolzat a l’espasa em-
beinada. Al mateix temps, va suprimir els indicis d’activitat militar 
dels catalanoaragonesos: els soldats que pugen per la dreta van 
ser suprimits, i els del fons a l’esquerra, que semblen disparar, van 
quedar en posició contemplativa. 

Altres aspectes serien el curiós punt de vista, marcat per l’horitzó 
que passa per sota del genoll del rei, per la qual cosa els soldats 
locals queden engrandits i els enemics són un mer magma. La 
indumentària no presenta errors greus, tot i que la llança que 
subjecta el patge és més aviat de torneig: en l’esbós, l’espasa del rei 
centra el quadre i està perfectament reproduïda; en el quadre, ja no. 
Amb això també el pintor va estalviar-se les crítiques dels savis, ja 
que segurament va reproduir la de Sanç IV de la catedral de Toledo i 
es podia argumentar que era castellana. 

L’autor va ser Mariano Barbasán Lagueruela, pintor saragossà 
(1864-1924). L’obra està realitzada a Itàlia: va ser iniciada a finals de 
1889 i acabada a inicis de 1891, és a dir, als pocs mesos de residir a 
l’Acadèmia Espanyola de Roma, on va ser becat per la Diputació de 
Saragossa. Per a això, va passar un concurs al qual es van presentar 
nou aspirants. A Roma va tractar a altres pintors espanyols, 
singularment a Pradilla, que el va influenciar en aquest quadre, 
Fortuny, etc. Aquesta pintura va ser la primera que va enviar un 
becat per la Diputació de Saragossa a la seva institució protectora, 
per la qual cosa va rebre grans elogis i la promesa d’una ajuda 
suplementària. Va pintar el quadre amb 25/26 anys i el va lliurar en 
complir 27. En la seva estància, llarga, va realitzar abundants obres 
de temàtica italiana, a l’estil “machiaiolicato” que va vendre més a 
Europa i Amèrica que a Espanya. 

Queda finalment establir per què considerem que la pintura reflecteix 
la Crònica de Muntaner i no qualsevol altre estudi històric. És el text, 
capítol 139, en el qual es posa més èmfasi en el fet que el rei garanteix 
la integritat dels que viatgen amb el cadàver del rei -el seu cunyat- 
protegits per l’oriflama, el pendó de guerra de França. Cal considerar 
que les tropes fugien amb el botí de guerra; els almogàvers cridaven 
al rei Pere “Firam! Senyor, firam” (“firam” seria “beneficiem-nos”). 
Així, la pintura retrata la seva noblesa i el seu domini: per això mateix 
també a l’esbós, els soldats catalanoaragonesos estan  en  postures 
més bel·licoses que en el gran quadre, ja que Barbasán va voler 
finalment emfatitzar el compliment del pacte. La Crònica de Desclot, 
per exemple, insisteix més en la venjança que en la contenció del 
rei Pere. Ja fora de la representació, la realitat va ser que, passada 
l’oriflama, es va produir l’atac als fugitius. Els almogàvers no 
perdonaven el botí, i menys en aquest cas, que venia del propi país.

Naturalment, com en “Na Mercadera” el quadre va poder realitzar-se 
per la traducció de la Crònica de Muntaner, que havia de ser l’edició 
de Bofarull, de 1860. Era un text magnífic per a proporcionar temes 
patriòtics als pintors d’Història. Veurem si n’anem trobant algun de més.  

CALENDARI D’ACTIVITATS
 
Finalment, es detallen les  actuacions que encara 
resten per portar a terme fins a final d’any; dues 
d’elles, l’exposició i el menú gastronòmic dedicats 
a Ramon Muntaner, que organitza el Castell de 
Peralada, continuaran fins a la primavera del 2016.

Durant tot l’any
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
de Peralada
Visites guiades pel casc antic medieval de 
Peralada i Ruta Literària: Què us diré? 
Organitza Ajuntament de Peralada

06.11  | Peralada
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Inauguració de l’exposició itinerant “La Crònica 
de Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers” 
,creada per la Institució de les Lletres Catalanes 
i el Museu d’Història de Catalunya, i conferència 
del Sr. Xavier Renedo, de la Universitat de Girona.
Organitza l’Institut d’Estudis Empordanesos i 
l’Ajuntament de Peralada

12.11  | Girona
Casa de Cultura. Auditori Josep Viader
Conferència a càrrec d’Inés Padrosa “El llegat de 
Ramon Muntaner”.
Organitza Fundació Prudenci Bertrana

14.11 | Peralada
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.
IXena Edició de l’Espai Despuig a Peralada. Taula 
rodona sobre temes locals, vinculada a Ramon 
Muntaner, aquest any.
Organitza l’Institut d’Estudis Empordanesos i 
l’IRMU, amb el suport de l’Ajuntament de Peralada.

19.12 | 20.30 h
Peralada | Església de Sant Martí
Concert de l’Escolania de Montserrat.
Organitza l’Ajuntament de Peralada
 
11.04  Fins la primavera 2016
Peralada | Museu del Castell
Exposició dedicada a Ramon Muntaner
Organitza Museu del Castell de Peralada

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

Uns 550 infants vinguts de diferents centres 
escolars de l’Alt Empordà van presenciar, el passat 
29 de maig, en el Parc del Castell de Peralada, el 
procés d’anellament de les cries de cigonya blanca 
que han nascut aquesta primavera. L’activitat va 
comptar amb la presència del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, que hi va assistir per donar 
el tret de sortida a la 3a Setmana del Voluntariat 
Ambiental de Catalunya (SVAC).

La setantena de pollets de cigonya que es van anellar 
en aquesta jornada només tenien un mes i van haver 
d’esperar uns 30 dies més per començar a volar. És 
per això que va ser un bon moment per col·locar-los 
les dues anelles (una d’alumini del Departament de 
Medi Ambient i una de blanca on figura l’indret on 
s’han censat). Tot el procés s’explicà als estudiants 
que, a més, tingueren l’oportunitat de batejar-los 
amb el nom que acordaren, per grups – classe, En 
aquell moment encara no era possible saber si el 
pollet era mascle o femella.

A banda de presenciar l’anellament, els alumnes 
també varen fer una visita pel Parc del Castell, 
participaren en un concurs de dibuix i gaudiren d’un 
conte la protagonista del qual era la cigonya.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

Per què són importants?

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

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

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

Peralada rep dos reconeixements en el 
projecte “Viles Florides 2015”

El Jurat del projecte Viles Florides 2015, format per 
professors universitaris, investigadors i professionals 
del sector ornamental, ha atorgat a Peralada dues 
Flors d’Honor. El regidor de Medi Ambient, Joan 
Itxart, va ser l’encarregat de recollir aquest guardó. 
Al mateix temps, el Parc del Castell de Peralada ha 
estat premiat com a millor Espai Públic Florit.

Viles Florides és una proposta molt estesa a França i 
d’altres països d’Europa, que a casa nostra en divulga 
el projecte la CHOC (Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya) en col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci de Comerç de 
Catalunya i l’Agència Catalana de Turisme.

El distintiu reconeix així la tasca i les iniciatives de l’àmbit 
públic i privat en la millora i la protecció del patrimoni 
vegetal i la gestió sostenible dels espais verds, així com 
la promoció d’activitats de conscienciació ciutadana, 
educació ambiental i la potenciació dels espais verds 
com atractiu turística de la vila.

L’objectiu del programa és promoure entre els 
municipis els espais verds. Una Vila Florida és més 
sostenible, ja que els espais enjardinats redueixen 
els nivells de contaminació de l’aire, regulen el clima 
local, redueixen els nivells de soroll, afavoreixen la 
fauna urbana que controla les plagues i absorbeixen 
més aigua de les pluges. També implica una millora la 
qualitat de vida dels ciutadans, perquè els habitants 
de poblacions amb més espais verds tenen una millor 
percepció de la seva salut, més benestar psicològic i 
més capacitat de concentració, entre d’altres.

El moviment Viles Florides ha crescut molt i la 
implicació dels municipis ha estat excel·lent. Ja són 
68 les Viles Florides a Catalunya i 250 les iniciatives 
florides entre espais públics, col·lectius, racons i llars.

L’acte d’entrega de Reconeixements de Viles Florides 
2015, es va celebrar a Sant Hilari Sacalm el passat dia 9 
de setembre i  comptà amb la presència de l’Honorable 
Sr. Jordi Ciuraneta i Riu, Conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, i Alimentació. En representació de la Vila 
de Peralada, el regidor de Medi Ambient, Sr. Joan Itxart 
va recollir el guardó i Jaume Bosch, conservador del 
Parc del Castell de Peralada ho va fer en representació 
de la seva institució.
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LA MANCOMUNITAT
A LES TERRES GIRONINES   
(DEL 6 AL 28 DE MAIG)      

Aquesta exposició itinerant de la Diputació de Girona, pro-
moguda pel Patronat Francesc Eiximenis , proporciona una 
visió renovada de les principals actuacions que va impulsar 
la Mancomunitat (1914-1924), com ara el debat territorial, les 
comunicacions, les obres públiques, l’agricultura, les políti-
ques de conservació de la natura i dels monuments, l’educa-
ció, la cultura i la sanitat.

HIPNOSI,
ADRIÀ CIURANA 
(DEL 10 AL 30 D’ABRIL)      

L’artista figuerenc Adrià Ciurana va exposar  al Centre 
Cultural Sant Domènec la mostra Hipnosi, en el marc del 
programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona

Adrià Ciurana és llicenciat en belles arts per la Universitat 
de Barcelona en l’especialitat de pintura. En els últims anys 
ha realitzat nombroses exposicions individuals i col·lecti-
ves i ha rebut guardons com ara el gran premi de la Biennal 
Jove Creació Europea de Montrouge (París) i el Premi Sala 
d’Art Jove, l’any 2013.

“RACONS I MIRADES DE LA PERALADA ANTIGA”. 
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ARTISTES LOCALS 
(DEL 4 AL 26 DE JUNY)       

Els artistes de Peralada i Vilanova de la Muga exposaren la seva obra, amb el tema 
RACONS I MIRADES DE LA PERALADA ANTIGA, amb motiu de l’ANY MUNTANER.

L’exposició, que agradà molt a totes les persones que la visitaren, restà del quatre 
al vint-i-sis de juny a la Sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant Domènec . Du-
rant aquest període de temps es programaren diverses activitats  paral·leles, com 
conferències, projeccions i col·loquis. És molt d’agrair que els pintors participants 
mostrin la seva obra i col·laborin amb al seu art i el seu temps a enriquir les activi-
tats culturals de la vila.

EXPOSICIONS

L’exposició que està estructurada en vint àmbits temàtics, 
amb fotografies, documentació, objectes originals de l’èpo-
ca, vídeos i explicacions, vol ser un estímul per reflexionar i 
comprendre el que va suposar la primera experiència d’auto-
govern de la Catalunya contemporània. També aspira a oferir 

una perspectiva humana i social que permeti descobrir els 
homes i les dones que, de manera directa o indirecta, van ser 
protagonistes de la institució, com ara Agustí Riera, Rafael 
Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla.
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«MIQUEL RUIZ AVILÉS:
UNA ALTRA MANERA DE
CAPTAR EL MÓN, 1979-2013»    
(DEL 30 DE JULIOL AL 31 D’AGOST)

Aquest estiu es pogué gaudir, al Centre de Turisme Cultural Sant 
Domènec , de  l’exposició fotogràfica «Miquel Ruiz Avilés: Una altra 
manera de captar el món, 1979-2013». La mostra és un testimoni 
gràfic que recull la trajectòria de Miquel Ruiz, considerat un dels re-
ferents del fotoperiodisme a les comarques gironines.

L’acte va ser presentat pel mateix Miquel Ruiz, per l’alcalde de Pera-
lada, Pere Torrent, i pel periodista Salvador Garcia Arbós.

L’exposició, organitzada per INSPAI. Centre de la Imatge de la Di-
putació de Girona, arribà a la Peralada després d’haver passat pel 
festival Visa Off de Perpinyà i per poblacions com Figueres, Castelló 
d’Empúries i Cadaqués. Després, continuarà el seu cicle itinerant per 
diferents sales d’exposicions de les comarques gironines, com ara 
l’Estartit i Hostalric.

La mostra respon a una acurada selecció d’entre totes les imatges 
que integren el Fons Miquel Ruiz, el qual va ser cedit el 2010 a INS-
PAI, i que consta de més de cent mil fotografies. L’exposició segueix 
un patró temàtic mitjançant el qual fa un recorregut per la trajectòria 
professional i vital de Ruiz entre 1979 i 2003. Les fotografies expo-
sades estan dividies en tres blocs: el primer fa referència a la premsa 
territorial, el segon a les seves experiències en la premsa internacio-
nal, i el tercer se centra en la seva estada a Bòsnia.

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
EN DANSA, DE JOSEP AZNAR    
(DEL 25 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE)

El Festival Castell de Peralada celebra 30 anys de dansa a 
Peralada amb la mostra “Festival Castell de Peralada en dan-
sa”, de Josep Aznar. L’exposició, que s’ha pogut visitar a la 
sala Miquel Mateu de Sant Domènec, aplega quaranta-dues 
fotografies que mostren els espectacles, les companyies, els 
coreògrafs i els ballarins més representatius, que han passat 
per l’escenari del Festival durant els darrers 30 anys. 

EXPOSICIONS 121



BUTLLETÍ TARDOR

ESPORTS
REDACCIÓ

TORNEIG DE FUTBOL
VILA DE PERALADA  
(3, 4 I 5 D’ABRIL)          

Un any més el Club de Futbol Peralada organitzà, coinci-
dint amb la Setmana Santa, el torneig de Futbol aleví Vila 
de Peralada. Fou ja l’onzena edició d’una cita esportiva ple-
nament consolidada, destinada a alevins de primer any . El 
cartell tornà a ser d’autèntic luxe, amb la participació del 
Barça i del Reial Madrid, com a caps de cartell, recolzats 
per Vila-real, Sporting de Gijón, Avilés, Inter de Mèxic, 
Llançà i Peralada, l’amfitrió.

El Torneig començà el divendres i finalitzà el diumenge; 
tres dies en què l’epicentre de la vila és a la zona esportiva 
i en els quals els organitzadors posen tota la il·lusió i tot 
l’esforç perquè tot surti bé i els rescabali, d’alguna manera, 
de la feinada que suposa preparar cada any aquesta troba-
da tan concorreguda.

La gran final es disputà entre el Barça i el Reial Madrid, i els 
blancs s’alçaren amb el trofeu de campions . 

En la final de consolació, pel tercer i el quart lloc, el ven-
cedor va ser el Vila-real, que es va imposar a l’Sporting 
de Gijón. Del 5è al 8è lloc la classificació va quedar de la 
següent manera: Inter de Mèxic, Llançà, Avilés i Peralada.

CENTRE EXCURSIONISTA
PERALADA         

Després d’un hivern ple d’aventures, el Centre Excursio-
nista de Peralada (CEP) no s’ha aturat. 

Els primers mesos hem estat fent excursions més aviat fa-
miliars, però l’afany de més va donar l’oportunitat als més 
valents, el passat mes de març, de poder continuar amb 
una excursió dura però espectacular al Puigsacalm, pujant 
des de Sant Privat i arribant fins al Salt de Sallent. Una ex-
cursió plena de reptes: amb pluja i fins i tot neu, però que 
va ser tot un èxit! 

També hem volgut introduir tradicions com “anar a collir 
espàrrecs” i així, amb l’ajuda d’un dels socis veterans del 
CEP, vam fer una matinal pels voltants de Peralada amb la 
mainada per tal d’apropar aquesta pràctica als més petits. 
La sortida ens va donar l’oportunitat de gaudir del nostre 
entorn més proper i del riu Orlina.
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Com tots sabeu, el CEP també s’ha atrevit, en el seu primer 
any, amb l’organització de la Primera Cursa Camí de Carros de 
Peralada, amb dos recorreguts, un de 10K i un segon de 21K, 
que va ser tot un èxit de participació. Vlem agrair públicament 
l’ajuda rebuda de tots els comerços del poble i voltants, a més 
de la col·laboració de l’Ajuntament de Peralada i de la resta de 
persones que van fer possible que el passat 31 de maig fos un 
dia memorable. 

A rel dels actes organitzats per l’Ajuntament amb motiu de l’Any 
Muntaner, el CEP també va voler col·laborar amb la sortida en bi-
cicleta que es va fer el passat 14 de juny a Sant Quirze de Colera, 
a la qual molts peraladencs van assistir. 

El passat 20 de juny, els valents de la colla, en volien més, així 
que vam pujar al Pic del Bassegoda, començant per Sadernes per 
tal de poder desviar-nos a Sant Aniol, una excursió també dura, 
però, un cop dalt totalment recompensada. 

Un parell de setmanes més tard,  l’11 de juliol, es va fer una ex-
cursió fent el Camí de ronda que va de Llançà a Port de la Selva, 
una excursió familiar al capvespre per evitar la calorada del mes 
de juliol i tornant ja entrada la nit amb llanternes i frontals, fent 
que la sortida fos tota una aventura pels més petits. 

Llavors, el passat 1 d’agost, es va organitzar una Acampada sota 
les estrelles a la Closa de l’Estanyol, per tal de poder veure les 
llàgrimes de Sant Llorenç i Júpiter. Malauradament, els núvols no 
van voler ajudar massa en aquesta tasca. Tot i així, l’acampada 
va ser molt ben rebuda i els més petits van poder conèixer i aju-
dar al Sr. CEP a trobar tot el material que necessitava per poder 
marxar d’excursió!

El 22 d’agost, vam continuar amb la nostra filosofia de sortides 
familiars, i vam fer una caminada de La Caula a Boadella, aca-
bant just a temps de poder dinar tots junts fent una mica de 
pícnic en una bona esplanada. 

Seguidament, i continuant amb al dinàmica de col·laboració amb 
les activitats organitzades pel poble, vam anar a la tradicional 
romeria a la Salut de Terrades, el primer dissabte de setembre, i 
sortint a les 4 del matí com marca la tradició peraladenca. 

Tot i el quilometratge que tenia la sortida anterior, els valents no 
en van tenir prou, i la setmana següent vam conquerir el Pic del 
Canigó! Una sortida molt ben rebuda pels socis del CEP però 
també per gent de fora que hi va voler participar. 

Finalment, hem acaba la temporada de  bon temps, amb una 
excursió el dia 26 de setembre fent la ruta dels Dòlmens a Vila-
juïga. Una sortida matinal molt bonica, en família, on tant grans 
com petits van demostrar que caminar per corriol i desnivell no 
fa por a ningú!

De cares als propers mesos, ja comencen a tenir vàries propos-
tes! Una xerrada sobre el Pirineu, sortides a la neu, raquetes, i 
més pics per conquerir! Per a més informació podeu seguir-nos 
al Facebook. 
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CLUB DE PATINATGEARTÍSTIC PERALADA          

El passat mes de Maig la patinadora del club Camp Sanchez va passar la 
prova de certificat, un cop passats tots els nivells la patinadora està llesta 
per entrenar dur i començar a competir.

El dia 27 de Juny el club va celebrar el seu festival anual de patinatge, 
com cada any a les 21h el pavelló de Peralada es va omplir de familiars 
i amics dels nostres patinadors/es i dels clubs convidats, entre focus de 
llum, música, coreografies i vestuaris sensacionals... tots els assistents 
vàrem poder gaudir de la màgia d’aquest únic dia a l’any tan especial i tan 
esperat per tots, com cada any es va celebrar el sorteig de les paneres, i 
com a cosa especial aquell dia, tot el club van cantar el “per molts anys” 
a la seva patinadora Adrianna Riu que aquell dia complia anys, i que va 
bufar les espelmes d’un pastís que va tenir com a sorpresa.

Kevin Bordas actual entrenador/tècnic del club, dels nivells de certificat 
i campionat, va participar en el campionat de Catalunya sènior, obtenint 
una molt ben aconseguida 2a posició.

Cal destacar la participació d’en Kevin Bordas en el campionat Europa a 
la ciutat Italiana de Ponte di Legno la setmana del 23 al 28 d’agost, com 
a entrenador en Kevin té a la Montse Arbós i el coreògraf dels “discs” ha 
sigut en Manel Vilarroya.

La patinadora del club Thais Rosa es va classificar pel campionat de Cata-
lunya junior, on va fer una molt bona participació.

Els passats dies 17 i 18 octubre es celebrà la Copa Girona organitzada pel 
club de Palamós a Palamós, les patinadores Txell Soteras i Julia Cullell 
foren les que participaren en representació del club.

Aquesta temporada passada el club ha participat en diferents trofeus i 
festivals, trofeu Masquefa, Festival de Corçà, trofeu Fornells, festival 
Quart, trofeu Lloret, festival de la Jonquera, festival Anglès, trofeu Corne-
llà, festival Figueres, malauradament no s’ha pogut participar en tots els 
que hem estat convidats.

La junta del club vol aprofitar per informar que seguim amb diferents ho-
raris per les diferents modalitats, que els entrenadors són la Marina Me-
sas, Rosa Costa i Kevin Bordas, i aquest any en substitució de la Montse 
Arbós tenim com a entrenadora de parelles d’artístic a la Iolanda Rubio, 
ens agradaria informar que el club en un futur té previst afegir la modalitat 
de grup de xou, una modalitat que suposa treballar en equip i tenir una 
molt bona sincronització, l’entrenadora seria la Marina Mesas, entrenado-
ra amb gran experiència en aquesta modalitat i membre d’un grup de xou 
des de fa molts anys.

Us recordem que podeu venir a provar durant un mes gratuïtament, si no 
teniu patins, durant aquest mes els podem deixar, sempre i quan dispo-
sem de la talla, el que sí que és obligatori és l’assegurança, els divendres 
a la nit se segueixen fent classes per adults o bé per aquells/es nens/nes 
amb ja certa edat que els agrada patinar però no volen entrenar cada dia.

Per a més informació podeu trucar a la Montse al 600 222 851 a la Raquel 
al 630 907 918, o bé enviar un correu electrònic a cpaperalada@gmail.
com, i també ens trobareu al facebook patinatgeperalada.
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CLUB DE BASQUET ALBERA-PERALADA      

Comencem una nova temporada!!! La segona, i ho fem amb la ma-
teixa il·lusió amb què vàrem iniciar l’anterior, amb les piles renova-
des i amb grans expectatives de millora.

Enguany, tindrem dos equips a les competicions territorials, un de 
Pre-Infantil Femení, i un de Pre-Mini mixt, a més dels petits i peti-
tes que faran com cada any torneigs d’escoleta  perquè aprenguin 
a gaudir del joc.

La temporada passada va ser una temporada exitosa, on jugadors, 
jugadores, pares i mares, tots, van aconseguir tirar endavant el club, 
amb un gran ambient d’unió, tal i com es va veure a la trobada d’es-
coletes que va organitzar el club, amb un gran èxit de participació, 
i que esperem repetir aquest any, així com amb el sopar de final de 
temporada que vam fer al pati de l’espai jove.

Abans del sopar  es va fer el partit, ja habitual, de pares i mares 
contra els jugadors i jugadores on, com sempre, els pares acaben 
demanant l’hora. Posteriorment es va donar pas al sopar i es va con-
cloure la vetllada amb l’entrega de medalles als jugadors del club.

CLUB D’ESCACS PERALADA     

LLIGA GIRONINA S12 PER EQUIPS
L’equip del Peralada  va acabar segon a la lliga S12 gironina, 
d’un total de 21 equips. L’Equip va estar format per Pau Villén, 
Aniol Cortada, Roger Soteras, Biel Ferrer i Nel Àlvarez. 

El Peralada B, format per Marti Insa, Guillem Rico, Eudald Cal-
das, Alger Bouau, Carlos Sanz i Lluc Ferrer va quedar novè 
amb 7 punts amb serioses opcions de colar-se a la final a 4. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS,
SETMANA SANTA 2015
Un total de 386 jugadors d’entre 8 i 18 anys van disputar el 
campionat d’edats. El Peralada va estar representat per David 
Acevedo, que va quedar 5è en categoria S-10 i es va classificar 
pel Magistral ciutat de Barcelona que es celebra al Novembre, 
i per Martí Insa, que va fer uns magnífics 4,5 punts en la seva 
1ª participació en un Catalunya.

VII TORNEIG ESCOLAR DE PERALADA
El 14 de juny es va organitzar el torneig del club amb rècord 
de participació. 92 escaquistes d’entre 4 i 14 anys, vinguts 
d’arreu varen passar un gran matí d’escacs a la nostre vila.

Menció especial pels nostres petits guerrers i guerreres, de menys 

de 5 anys: Alex Cusí, Lola Martí, Oriol Subirós i Arnau Vives, que 
amb altres mainades van conformar la categoria “Patufet”

Si teniu ganes de “moure peces”, de que la mainada aprengui 
a jugar a escacs o voleu formar part del club, us podeu posar 
en contacte amb nosaltres: Xavier Capallera, tel. 636 000 
999 o email: petralata@gmail.com.

Animem a totes els nens i nenes de Peralada  que el hi agradi 
el bàsquet que vinguin amb nosaltres i ens ajudin a fer un 
club més gran.

Ens trobareu al Pavelló, els dimecres i els divendres de 17h a 
18h de la tarda! VIU EL BÀSQUET!!!!!
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VINT ANYS OMPLINT EL 
CLAUSTRE DE MÚSICA 

L’estiu de 1996 començava a l’entorn del claustre de Sant Domè-
nec un modest cicle de concerts amb l’objectiu d’acostar la música 
contemporània i catalana al públic de manera gratuïta. Feia un 
parell d’anys que s’havia inaugurat el Museu de la Vila, una mo-
desta exposició sobre la història de Peralada al voltant de la qual 
es van començar a oferir diverses activitats per acostar la cultura a 
peraladencs i visitants forans. 

Luís Polanco, subdirector artístic del Festival Internacional 
Castell de Peralada, va convertir-se en el director d’aques-
ta proposta organitzada per l’Ajuntament de Peralada, que 
ja l’any anterior havia apostat per la difusió de la música en 
aquest redescobert espai del claustre i hi havia programat sis 
concerts. 

El nou cicle musical, sota el títol “Música al Claustre de Sant 
Domènec”, oferia un total de 8 actuacions que començaven 
puntualment a les 9 del vespre amb un notable èxit de públic. 
L’escenari estava situat just a l’entrada del claustre des de la 
plaça Sant Domènec, en un espai aleshores cobert de gespa 
amb una capacitat per acollir a unes 200 persones.

Any rere any la programació del cicle s’encarava cap a la mú-
sica contemporània, amb la inclusió de compositors vius, i 
anava fidelitzant un públic que assistia puntualment a les tro-
bades musicals. El Conjunt Orquestral de Girona es va erigir 
en una peça clau i donava el tret de sortida a la programació 
durant els primers anys del Cicle de Concerts.

En la quarta edició el cicle comptà amb la introducció d’una 
actuació infantil per anar obrint l’espai a altres activitats. 
També aquell any es va participar en el “Cicle Ricard Viñas, el 
piano del segle XX” una iniciativa que comptava amb la parti-
cipació de diversos festivals de renom de tot el país.

L’estiu del 2000, en la seva 5a edició, el cicle va estar a la cor-
da fluixa perquè s’estaven executant els treballs de millora de 
l’espai de Sant Domènec i afectaven a l’espai dedicat al Cicle. 
Però des de l’Ajuntament es va acordar utilitzar l’escenari de 
l’Església del Carme per acollir els concerts i d’aquesta mane-
ra poder donar continuïtat al projecte.

En la sisena edició, ja en les noves instal·lacions, es va intro-
duir per primera vegada el jazz i es van arribar a fer fins a 12 
actuacions. El jazz s’acabaria integrant dins la programació 
del Cicle de Concerts Sant Domènec i la pianista peraladenca 
Lídia Blánquez en coordinaria la programació juntament amb 
Luís Polanco.

Va arribar la celebració del desè aniversari del Cicle, ja del 
tot consolidat i ampliat amb la part jazzística. La malaurada 
pèrdua del seu director, Luis Polanco, es va notar en el sentit 
homenatge que se li va retre. El projecte al qual havia dedicat 
tants esforços i emoció va quedar sota la direcció de la que 
havia estat la seva companya d’aventures musicals al Claus-
tre, Lídia Blánquez. 

I el Cicle va seguir amb més èxits. En la XII edició es va adap-
tar la programació a la celebració de l’Any Serra i es va home-
natjar al gran compositor peraladenc Joaquim Serra. La Com-
panyia Elèctrica Dharma, Gerard Quintana o Juanjo Bosch 
van actuar en aquests anys demostrant que la música catala-
na era un dels trets d’identitat del cicle del Claustre.

L’estiu de 2009 el tret de sortida del Cicle de Concerts el va 
fer la celebració de la festa del til·ler, una popular trobada per 
homenatjar l’arbre centenari. El Cicle de Concerts va seguir 
oferint una nit d’havaneres amb cremat inclòs que ja havia 
esdevingut una de les cites més populars de cada estiu.

Amb els anys el cicle s’ ha anat forjant amb un segell propi que 
conté propostes molt variades que van des de la música més 
tradicional i popular fins a actuacions de joves formacions in-
ternacionals, sense oblidar mai el talent de casa nostra.

Poc a poc s’ha convertit en una part molt destacada de la 
programació d’activitats culturals del centre Sant Domènec. 
Al llarg de l’any sovint apareixen altres propostes musicals 
puntuals però el Cicle de Concerts Claustre Sant Domènec 
sempre serà aquella petita llavor que, com el til·ler ha anat 
creixent, arrelant a Peralada, al voltant del claustre, fins a con-
vertir-se en aixopluc de moltes altres propostes que han sor-
git i sorgiran.

Que la música
sempre ens
acompanyi!
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BUTLLETÍ TARDOR

INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA
CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

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

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

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

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

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

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

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

Hospital de Figueres
Hospital: 972 501 400

Emergències:
Mossos d’Esquadra: 088

Vigilants Municipals
609 715 108 - 972 538 114

Centre d’Emergències de Catalunya: 012

Bombers: 085

Urgències: 112

SERVEIS
Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

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

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

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

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

Àrees d’Alcaldia, Cultura, Ensenyament,  
Comunicació, Esports i Règim Intern.

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

608 97 90 64 · alcaldia@peralada.cat 

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE

Àrees d’Hisenda, Patrimoni i                                            
Regidoria de Vilanova de la Muga

hores convingudes

699 568 772 · vilanova@peralada.cat
hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS 

Àrees de Benestar Social, Governació,
Turisme i Joventut.

hores convingudes

699 568 756 · benestarsocial@peralada.cat

SERVEIS ADMINISTRATIUS

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

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

681 180 206 · esports@peralada.cat

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

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

972 538 006

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna
De dilluns a divendres, de 11 a 13h

972 538 006 · secretaria@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006 · arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006 · aparellador@peralada.cat

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

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

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

972 538 840 · cultura@peralada.cat

Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat

Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat

JOAN ITXART ROMAGOSA 1r TINENT D’ALCALDE 

Àrees de Medi Ambient, Serveis
i Promoció Econòmica.

hores convingudes

699 568 764 · governació@peralada.cat

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE 

Àrees d’Agricultura i Sanitat

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.cat

ATENCIÓ AL PÚBLIC
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SOCIETAT
DEL 28 DE FEBRER DE 2015 AL 30 DE SETEMBRE DE 2015

NAIXEMENTS

CASAMENTS

DEFUNCIONS

BUTLLETÍ TARDOR

Peralada
Josep Comamala Bahi (1/03/2015)
Josep Caula Pujol (12/04/2015)
Joan Planas Mont (21/04/2015)
Pere Maureta Sibecas (21/06/2015)
Pere Pallé Rosell (1/08/2015)
Asunción Mas Rajadell (4/08/2015)

Fe d’errades:
Per una errada administrativa, en 

els darrers dos butlletins, núm. 51 i 
52, no hi va figurar la defunció de la 
Sra. Enriqueta Quintana Corominas. 

(21/09/2014)

ERNEST LAREDO RODRÍGUEZ  
25/03/2015  ·  Peralada

DARÍO CANADELL ESCOLAR 
7/07/2015  ·  Peralada

GERARD JORDÀ SERRABASA 
6/05/2015  ·  Peralada

JOSEP CIPRÉS SÁNCHEZ 
9/09/2015  ·  Vilanova de la Muga

José Luis Cabrera Soriano
i Dolores Guerra Belmonte  
19/09/2015 · Peralada

Lucas Rubio Martos i 
Elena Kobetskaya 
18/09/2015  ·  Peralada

Eloi Cruz Duran
i Monica Prohias Maset  
20/09/2015  ·  Peralada

Pio Luis García Plaza (10/08/2015)
Elvira Blay Terradas (1/09/2015)
Zoya Kornyakova (27/09/2015)
Antoni Gavaldó Durán (29/09/2015)
Vilanova de la Muga
Angela Bartolí Caufapé (3/04/2015)
Concepció Vert Castelló (29/08/2015)
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FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 
6, 7 i 8 de novembre de 2015

Divendres, 6 de novembre
19.30H INAUGURARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ITINERANT

«LA CRÒNICA DE RAMON MUNTANER. EL TEMPS DELS ALMOGÀVERS»
En la Sala d’actes del Centre Cultural Sant Domènec. Entrada pel Carrer de l’Oli

20.00h CONFERÈNCIA SOBRE RAMON MUNTANER A CÀRREC DEL DR. XAVIER RENEDO,
PROFESSOR DE LITERATURA CATALANA MEDIEVAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

En la Sala d’actes del Centre Cultural Sant Domènec. Entrada pel Carrer de l’Oli

Dissabte, 7 de novembre
12.00h RUTA LITERÀRIA RAMON MUNTANER. Punt de sortida a l’Oficina de Turisme

16.30h “ENIG-MÀGIC” DE MÀGIC RAÜL
Espectacle de màgia per a tots els públics. En el Centre Social.

            
17.30h XOCOLATADA PER A LA MAINADA. En el Centre Social

19.00h ELECCIÓ DE LA PUBILLA I DE L’HEREU DE PERALADA, 2015
En el Centre Social. Amb la participació de Pubilles i d’Hereus d’arreu de Catalunya. 

L’acte comptarà amb l’actuació de l’Esbart dansaire MONTGRÍ DANSA, de Torroella de Montgrí. 

22.30h NIT DE MONÒLEGS AMB DANI LAGI. En el Centre Social. 
Entrada amb consumició inclosa: 5€ (menors de 12 anys gratuït). Obertura de portes a les 22.00h.

Diumenge, 8 de novembre
11.00h OFICI SOLEMNE, CANTAT PER LA CORAL DE PERALADA

A l’Església Parroquial de Sant Martí

11.45h BALL DE PLACES, AMB LA COLLA GEGANTERA DE PERALADA
Plaça de l’Església, Plaça Gran i Plaça del Carme

12.30h CONCERT DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE L’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
En el Centre Social

17.00h AUDICIÓ DE SARDANES INTERPRETADA PER L’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
A la Plaça Gran 

19.30h BALL DE FI DE FESTA MAJOR AMENITZAT PER L’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
En el Centre Social

TOT EL CAP DE SETMANA: Atraccions i Parc Multiaventura. En el Pati de l’Espai Jove
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