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03EDITORIAL

En l’editorial del butlletí de primavera us parlava de les Associacions i Entitats 
del nostre municipi i en aquest, en la portada, hi trobeu unes imatges de la Colla 
de Capgrossos desfilant pel poble. El que es pretén amb aquesta portada és fer 
un reconeixement a totes les entitats, associacions, clubs, veïns i grups de gent 
que organitzen aquestes activitats, de les que en trobareu més informació en 
aquesta publicació. 

No puc parlar de totes i cadascuna d’elles però sí que faré una menció especial 
pel Club de Futbol Peralada que ha pujat a tercera divisió i pel Club de Patinatge 
Artístic per l’èxit internacional del Kevin Bordas. A ells i a la resta d’entitats els 
agreixo l’esforç i dedicació per la bona feina que fan. Porten el nom de Peralada i 
Vilanova arreu i és un orgull esser Alcalde d’un municipi com el nostre, amb un 
teixit social i associatiu que creix dia a dia. Sense anar més lluny, avui mateix, 
ha tingut lloc una caminada popular a benefici d’Oncolliga Girona amb més de 
cent participants. 

A les entitats, a banda d’agrair-los el seu esforç i bon fer, també els dono les 
gràcies per la seva comprensió a l’hora de rebre els recursos, limitats, que se’ls 
destina així com a l’hora de repartir-se els horaris de les instal·lacions.

Des de l’Ajuntament procurem donar-los suport i ajudar-los a posar en pràctica 
les seves iniciatives. Felicitats i endavant !!! 

També us recomano que llegiu amb atenció l’apartat on es parla de Ramon Mun-
taner donat que l’any vinent se celebrarà el 750è aniversari del seu naixement. 
Volem  commemorar de forma especial aquesta efemèride i que sigui conegut 
arreu que era fill de Peralada.

En un altre apartat trobareu l’article on es parla del projecte Peralada al Cor de 
l’Empordà, amb tot un seguit d’accions per arranjar i promocionar el municipi. 
Per dur-les a terme hem obtingut una important subvenció de Fons Europeus i 
de la Generalitat que cobreixen el 65% del cost. Una de les actuacions són uns 
tòtems informatius repartits per Peralada i Vilanova que hem estrenat aquest es-
tiu, adaptats per invidents, on es descriuen alguns dels elements patrimonials de 
que disposem. 

Sempre us adreço unes paraules per demanar que es respectin les normes i la 
convivència. Aquesta vegada demanaria, especialment, que es tingui cura dels 
excrements i orins de les mascotes. Si observeu els tòtems que us deia abans, 
podreu comprovar que quasi tots han estat “batejats” pels orins dels animals, a la 
pàgina 69 d’aquest butlletí en teniu una mostra. 

Per acabar us recordo que els propers 7, 8 i 9 de novembre tenim la nostra Festa 
Major de Sant Martí que ve carregada d’actes per a tots els públics i edats, en 
trobareu el programa a les darreres pàgines. Us convido a celebrar-ho i assistir-hi.

Que tingueu una bona festa !!!

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Setembre de 2014
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XERRADA “CONSELLS DE SEGURETAT PER 
A PERSONES GRANS” 
(31 DE MARÇ)

El passat 31 de març, es va fer una xerrada informativa, a Sant Domènec, 
amb el títol “Consells de Seguretat per a persones grans”, a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra i dels Vigilants Municipals.

Els agents explicaren que els delinqüents cada vegada estan més 
especialitzats en qualsevol tipus de delicte i aconsellaren als assistents 
que per evitar els robatoris a domicilis el que han de fer es posar 
dificultats. Es considera que en les franges matinals són molt freqüents 
els robatoris perquè és l’hora en què moltes mestresses de casa van a 
comprar i no queda ningú a casa. Insistiren també en els delictes d’estafa 
portats a terme per falsos treballadors de companyies de serveis.

La xerrada va durar, aproximadament, una hora i resultà molt interessant. 

JORNADES GASTRONÒMIQUES:
LA CUINA DEL VI 
(DE L’1 AL 30 D’ABRIL)

La campanya enogastronòmica, La Cuina del Vi, organitzada des 
de l’Ajuntament de Peralada, en col·laboració amb el Patronat 
de Turisme Costa Brava, dins el Festival VÍVID 2014, va oferir 
als visitants la possibilitat de degustar els tradicionals “platillos” 
empordanesos cuits a la cassola i diverses postres casolanes 
típiques de la nostra dieta, en diferents restaurants de Peralada i 
Vilanova de la Muga. En cada establiment els cuiners escolliren 
algunes de les receptes -on el vi o derivats en són un ingredient 
important- de les  Mestresses de Peralada que han participat en 
les diverses edicions de la Mostra Gastronòmica.

Com a complement de les jornades, el dissabte 12 d’abril, la 
sala d’actes Miquel Mateu, del claustre de Sant Domènec acollí 
la conferència ‘La Cuina del Vi’, a càrrec del crític gastronòmic 
Jaume Fàbrega Colom, que avaluà el potencial del vi com a 
ingredient de la cuina actual, a nivell organolèptic i com a element 
diferenciador, a través del treball de recull i reinterpretació 
de receptes procedents de les Mestresses de Peralada. La 
conferència finalitzà amb la degustació de pa amb vi i sucre i una 
copa de Cava Castell de Peralada.
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PROCESSÓ DELS DOLORS 
(11 D’ABRIL)

Més de dues-centes persones van assistir a la Missa 
i a la  Processó dels Dolors acompanyades, com cada 
any, per la Coral de Peralada, una orquestra i una 
banda per marcar el pas. El seguici, pels carrers del 
poble, es va celebrar amb el respecte, la devoció i el 
silenci que la manifestació religiosa requereix.

Els priors d’enguany van ser Màxim Barco i Salut 
Soler i, els Comissaris, Miquel Vives i Farners Pararols 
i Valentí Coll i Maria Rosa Dalmau. 

DIUMENGE DE RAMS 
(13 D’ABRIL)

El diumenge de Rams, com és costum, 
omplí la Plaça de l’Església de feligresos 
esperant el moment de la benedicció dels 
rams d’olivera o de llorer, i les palmes i els 
palmons, per tal commemorar l’entrada 
de Jesús a Jerusalem. 
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TORNEIG DE FUTBOL
VILA DE PERALADA  
(18,19 I 20 D’ABRIL)

Un any més el Peralada organitzà, coincidint amb 
la Setmana Santa, el torneig de Futbol aleví Vila de 
Peralada. Fou ja la desena edició d’una cita plenament 
consolidada i que està destinada a alevins de primer any 
. El cartell tornà a ser d’autèntic luxe, amb la participació 
de Barça i Reial Madrid com a caps de cartell, recolzats 
pel València, el Vila-Real i, com a toc internacional, 
l’Inter de Mèxic. A més, hi varen prendre part el Sant 
Gabriel barceloní, l’amfitrió i un combinat de jugadors 
de l’Alt Empordà. El Torneig començà Divendres Sant i 
finalitzà el diumenge, amb la gran final disputada entre 
el Barça i el Vila-Real, on els blaugrana s’alçaren com a 
campions d’aquesta edició. 

En la final de consolació, pel tercer i quart lloc, el 
vencedor va ser el Reial Madrid, que es va imposar 
per 1-2 a un combatiu València. En els altres partits la 
Selecció de l’Alt Empordà es va imposar per 2-0 a l’Inter 
de Mèxic, mentre que el Peralada va acabar cuer del 
torneig després de caure per 3-0 davant el Sant Gabriel.

DIADA DE SANT JORDI  
(23 D’ABRIL)

L’ Escolar Ramon Muntaner organitzà un any més la 
venda de Flors i Llibres en el  Passeig de la Principal 
de Peralada, per tal de recaptar fons per a l’excursió 
de final de curs dels alumnes de 6è.

Enguany als actes de Sant Jordi també s’hi 
afegí l’Escola de Música Tons de Peralada, que 
organitzà en el mateix passeig una audició musical 
interpretada pels  seus alumnes. 
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FESTA DE PASQÜETES  
(26 I 27 D’ABRIL)

Aquest cap de setmana Peralada celebrà la Festa Petita 
de Pasqüetes. El programa d’actes s’inicià el dissabte 
al matí amb una caminada popular pels volts de la vila. 
A la tarda fou l’hora dels petits, amb un espectacle 
d’animació a la Plaça Gran, a càrrec de la companyia 
Fefe & Cia i, tot seguit, tingué lloc la inauguració de 
l’exposició “Alquimista de la Tinta”, de l’artista local 
Ramon Garrido MARQUEÑO, en la qual s’exposà una 
extensa mostra de la seva obra .

L’endemà, es celebraren múltiples activitats per festejar 
el bateig dels Capgrossos Medievals de Peralada. L’acte, 
que comptà amb les Colles geganteres de Roses, Girona, 
El Port de la Selva, Figueres i Cassà de la Selva,  consistí 
amb una Plantada,  a l’entrada del poble, seguida d’una 
cercavila pel centre històric, el ball de gegants a la Plaça 
Gran i, tot seguit, l’acte del bateig dels Capgrossos, 
que reberen el nom de La Sabatera, l’Oller, l’Antoni del 
Porquet i la Nena del Bordell.

El diumenge es dugueren a terme els actes habituals: 
l’Ofici Solemne cantat per la Coral de Peralada, el 
concert de Festa Major, l’Audició de Sardanes i el Ball de 
Fi de Festa. Tots els actes musicals anaren 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.
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3a FIRA DEL CLOWN 
(31 DE MAIG)

El dissabte 31 de maig, tingué lloc a Vilanova de la 
Muga la 3a edició de la Fira del Clown, que aplegà 
pallassos, pallasses i tècniques del circ, que ompliren 
els carrers i les places del poble, fent d’aquest Festival 
un referent a Catalunya. 

En el decurs del dia s’oferiren diferents tipus 
d’espectacles i tallers, tots ells relacionats amb el món 
del clown. Tingueren lloc una quinzena d’actuacions 
distribuïdes en tres escenaris on s’hi representaren les 
darreres creacions de companyies i actors de clown 
de gran renom, com La Bleda, Pep Callau, Passabarret, 
Sabanni, Dandy Clowns, Xicana, Pep Vila, Panettone 
Brothers, i molts més.

Enguany la Fira del Clown fou un homenatge a Joan 
Montanyès, “Pallasso Monti”. Amb aquesta jornada 
tan especial, la Comissió volgué transmetre, de forma 
lúdica i didàctica, l’interès pel món dels pallassos 
seguint el mestratge d’aquesta figura del món del circ. 
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PERALADA RACING DAY   
(7 I 8 DE JUNY)

Peralada va acollir de nou l’EMPORDÀ RACING DAYS, 
un esdeveniment que va agafant cos dins el món del 
motor de l’Empordà. La tercera edició de la Mostra va 
arribar carregada d’activitats per a tots els seguidors, 
que pogueren gaudir d’una vintena d’activitats repartides 
durant els dos dies que durà l’esdeveniment.

Les activitats del dissabte tingueren com a cloenda un 
sopar en el restaurant de l’Hotel del Golf, durant el qual 
se subhastaren diferents objectes relacionats amb el 
motor, a benefici de l’Oncolliga de Girona.

12è CAMPIONAT D’ARADA DE 
SANT ISIDRE 
(8 DE JUNY)

Amb la participació de tractors, motocultors i arades 
d’època, de Catalunya i de la resta de l’Estat, Peralada 
celebrà la 12ena edició d’aquest concurs tan popular 
organitzat pels Amics dels Tractors d’Època de 
l’Empordà. Un cop finalitzada la competició, tots junts 
varen fer una rua pels carrers de Peralada i finalitzaren la 
festa amb el tradicional dinar de germanor. 

6ena TROBADA DE COTXES
ANTICS I CLÀSSICS 
(8 DE JUNY)

El diumenge 8 de juny, la nostra vila acollí per sisena 
vegada la Trobada del Motor Clàssic. Els participants, 
després de l’esmorzar de benvinguda, circularen, amb 
llurs vehicles, per una ruta d’uns 30km, passant per 
Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Cabanes, 
Vilabertran i Vilanova de la Muga. Al finalitzar els cotxes 
quedaren de nou exposats, per tal que els assistents 
poguessin contemplar-los a plaer.  
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REVETLLA DE SANT JOAN  
(23 DE JUNY)

La revetlla de San Joan es va celebrar, com és habitual, en el pati de l’espai jove. Cal 
agrair la col·laboració i la feina que fan el grup de veïns que, any rere any, s’encarreguen 
de coure i servir la tradicional “sardinada”. Igualment a l’Associació de Joves i el Club 
de Futbol Peralada que, un any més, van organitzar el bar i assumiren el muntatge i 
desmuntatge de taules i cadires.

Un bon nombre d’assistents s’aplegà per viure junts la nit més curta de l’any. Va 
amenitzar la vetllada el grup musical “Que Tal”. 

FESTA DE LA COROMINA   
(4 I 5 DE JULIOL)

La Festa del barri de la Coromina va arriba a la seva dotzena edició. 
Divendres es va organitzar una terrassa de nit; el públic, a part de 
poder gaudir d’un servei de bar, va escoltar el conjunt local Crossing, 
tan conegut avui dia per la seva presència en ràdio i en cadenes 
musicals de televisió. 

Dissabte es va fer, un sopar popular, el menú del qual consistí en un 
entrant de calamarsets amb salsa, una bona fideuà 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 Almadrava.

MARXA POPULAR A VILANOVA
(11 DE JUNY)

El diumenge 11 de Maig va tenir lloc la 8ena Marxa popular de Vilanova de la Muga que 
va començar ben d’hora amb la concentració dels participants al Passeig de Vilanova.

Com cada any l’acte va comptar amb un nombrós públic que van fer la marxa en 
diferents modalitats: a peu, corrents o amb bici. La marxa comptava amb un 
avituallament on s’oferia pomes i aigües als marxaires.

A la seva arribada després dels quilometres de recorregut pel voltant de la nostra vila 
se’ls oferia un complet esmorzar amb pa amb tomata i botifarra i beure per tothom.

FESTA DE SANT NAZARI DE LES OLIVES     
(26 DE JULIOL)

El barri de Sant Nazari de les Olives va acollir la tradicional festa en honor 
al Sant, la més antiga que es conserva de les festes de barri a Peralada.

Es tracta d’una festa religiosa, segurament instaurada durant l’època 
medieval, en què la població pagesa es reunia per demanar als seus 
Patrons la protecció de les collites en èpoques de malt temps o la bona 
salut en períodes de pesta.

La celebració va consistir en una missa i en un aperitiu popular a l’exterior 
de la petita capella.
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HAVANERES A VILANOVA
DE LA MUGA    
(6 DE JULIOL)

La Comissió de Festes de Vilanova de la Muga va preparar 
un any més la cantada d’havaneres. L’acte, que va comptar 
amb una bona acollida per part del  públic, va anar a 
càrrec dels Pescadors de Roses. Un dels components del 
grup, el senyor Holder Stein, és  veí de  Vilanova. 

NIT ASTRONÒMICA    
(12 DE JULIOL)

Aquest estiu s’organitzà una nit Astronòmica per tal de 
veure els cossos celestes visibles des de casa nostra. El 
Taller s’inicià amb una conferència a càrrec de l’expert en 
Astronomia, Jaume Mas. 

Tot seguit, en el veïnat de Vallgornera, s’organitzà 
un “pícnic”. Va ser una llàstima que les condicions 
meteorològiques no fossin les adequades, perquè es va 
malmetre l’objectiu principal de la trobada nocturna. Tot 
i això, els assistents s’ho varen passar bé.

FESTA DE LA PLACETA   
(19 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 xocolatada 
per a grans i petits, foren el plat fort de la festa. A la nit, 
els veïns s’aplegaren per sopar tots junts i per  compartir 
unes hores de conversa i de bona companyia. 

AUDICIÓ DE SARDANES    
(24 DE JULIOL)

La plaça Major de Vilanova de la Muga va acollir l’Audició 
de Sardanes a càrrec de la cobla Els Rossinyolets.

VISITA PASTORAL A LA PARRÒQUIA DE PERALADA    
(22 DE JUNY)

Dissabte 22 de juny, festivitat de Corpus, el bisbe Francesc va realitzar una visita 
pastoral a la parròquia de Sant Martí de Peralada. 

Després de la celebració de l’Eucaristia, va mantenir una trobada, en companyia 
del rector, Mn. Lluís Plana, amb els feligresos de la parròquia.
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XIX CICLE DE CONCERTS 
CLAUSTRE DE
SANT DOMÈNEC 

El Cicle de Concerts Claustre Sant Domènec 
presentà  aquest estiu una varietat de propostes 
per a tots els públics i per a tots els gustos.

El tret de sortida el donaren la Coral de Peralada i 
el Gospel Cor Garrotxa, que oferiren un repertori 
de cançons tradicionals catalanes, la primera, i 
música Gospel i ritmes africans, el segon.  

Un any més, i gràcies al patrocini de l’agència 
GoesTravel, es comptà amb una banda 
britànica; en aquest cas la Jove Orquestra i la 
Jove Banda Sutton Music Service, que oferiren 
una selecció de bandes sonores de pel·lícules 
molt conegudes. 

Les dues següents actuacions, degut al mal 
temps, s’oferiren en la sala d’actes Miquel Mateu. 
La primera fou la del quartet de corda Cecília 
Quartet, formació dels Solistes de l’Empordà 
que van interpretar el quartet núm. 12 op. 96 
de Dvorák i temes de pel·lícules i, la segona, 
l’endemà, “Cançons i Rimetes”, un espectacle 
especial dedicat al públic infantil, en el transcurs 
de la qual la  Companyia 2Princeses Barbudes 
oferiren una interpretació de les cançons  
tradicionals catalanes, amb l’acompanyament 
de diferents instruments musicals  de joguina.

El Cicle continuà amb la tradicional nit 
d’Havaneres que, enguany, va anar a càrrec 
del grup gironí Terra Endins.  Aquesta música 
popular tan agradable i el dolç “cremat” que 
s’ofereix als assistents aconseguí aplegar un 
nombrós públic en l’auditori del Claustre. 

També dins del Cicle de Concerts de Sant 
Domènec, però organitzat conjuntament amb 
el Festival de Música Castell de Peralada, 
s’organitzà a la plaça Gran de Peralada, la Festa 
de la Música, amb el Cor Infantil Amics de la Unió 
de Granollers, els actors Lluís Soler i Lloll Bertran, 
com a narradors, i els cantants Dani Anglès i 
Inés Moraleda, dirigits, tots ells, per Antoni Ros 
Marbà, en la qual, i per mitjà de la paraula, el cant 
i la música es va fer un passeig per la Història de 
Catalunya. Ja entrat al vespre, els guanyadors 
del Concurs Francesc Viñas 2014, la soprano 
Seyoung Park, i el tenor Junghoom Kim, oferiren, 
en una plaça Gran plena de gom a gom, un recital 
d’àries d’òpera que entusiasmà els presents.  
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4RT PÒDIUM DE PETITS
I JOVES INTÈRPRETS     
(26 DE JULIOL)

L’últim dissabte de juliol va tenir lloc, en 
l’auditori del Claustre de Sant Domènec, la 
trobada d’intèrprets musicals infantils i juvenils, 
anomenada  Pòdium de Petits i Joves Intèrprets.

Enguany es comptà amb la participació d’una 
trentena d’estudiants de música de les escoles 
comarcals Temps de Música de Figueres, 
Escola Municipal Antoni Agramunt de Castelló 
d’Empúries, Escola Tons de Llançà i Escola Tons 
de Peralada. És un luxe i un plaer escoltar les 
interpretacions d’aquests joves músics. 

CINEMA A LA FRESCA      
(JULIOL-AGOST)

Les Aventures de Tadeo Jones, Plan en las Vegas i El Mayordomo 
van ser les propostes cinematogràfiques escollides aquest estiu 
per les vetllades de cinema a la plaça Gran. Els tres films, tots ells 
èxits en taquilla, agradaren al públic assistent.

A Vilanova de la Muga, enguany també s’oferí una sessió 
cinematogràfica amb el film UP, una pel·lícula de dibuixos 
animats de la que gaudiren grans i petits. 
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DESENA FIRA DE
NA MERCADERA 
(14,15 I 16 D’AGOST)

La Fira de Na Mercadera, dedicada a l’heroïna de 
Peralada que el Cronista peraladenc  Ramon Muntaner 
immortalitzà en  la seva Crònica, comptà enguany, amb 
la presència d’una vintena de parades d’artesans que, 
juntament amb un taller de pa, van oferir als visitants 
diferents productes: formatges, joguines de fusta, 
herbes medicinals, embotits, sabons i joieria, entre 
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 també comptà amb tres activitats paral·leles; 
el dijous, al mateix passeig, es va rebre Joan Boher, 
un joglar vingut de l’època medieval que va arribar 
carregat de contes per explicar als nens i a les nenes.

L’endemà, els artesans de Blat i Foc oferiren un taller 
d’elaboració de pa als més menuts.

L’última activitat, que serví per clausurar la festa, fou la 
primera trobada de Gegants i Capgrossos Medievals, 
que organitzà la Colla de Capgrossos del municipi. 

La Sabatera, l’Antoni del Porquet, l’Oller i la Nena 
del Bordell reberen, a les cinc de la tarda, en la Plaça 
del Pont, als gegants i capgrossos medievals que els 
volgueren acompanyar en aquesta festa: Calella, 
Castelló d’Empúries, Castellterçol, Hostalric, Les 
Borges Blanques, Talteüll i Vilajuïga. 

L’acte consistí en una cercavila pel centre històric i en 
un espectacle de balls davant del Centre Social. 

TROBADA D’INSTAGRAMERS
A PERALADA
(16 D’AGOST)

Una vuitantena de persones van participar aquest agost 
en la trobada d’Instagram, a Peralada, organitzada per 
l’Ajuntament, Empordà Turisme i el Patronat de Turisme 
Girona-Costa Brava. Durant dues hores, els concursants 
van poder gaudir d’una visita guiada per la vila, que va 
coincidir amb la Festa de la Música, la Trobada gegantera 
Medieval i la Fira de Na Mercadera. En total es van publicar 
més de 500 imatges del poble, en la xarxa. 

Els tres guanyadors del concurs de fotografia podran fruir 
de diverses activitats, com a premi, ofertes per alguns 
comerciants de la vila, als quals s’agraeix llur col·laboració. 
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NOU ANYS DEDICANT UNA 
FESTA AL PA AMB TOMATA     
(23 D’AGOST)

El pati de l’Espai Jove va acollir la tradicional 
Pamtomatada, un sopar popular de pa amb 
tomata, botifarra i pinxo, organitzat des dels seus 
inicis per l’Associació de Joves. Al sopar, al qual hi 
varen assistir més de tres-centes persones, el va 
seguir , el ball, la gresca i la xerinola a càrrec de 
l’Orquestra Mitjanit i Animal DJ.

APLEC DE LA SARDANA    
(31 D’AGOST)

Com ja fa quaranta anys, 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 s’estrenà la sardana 
H.F.-326, del compositor Jaume Cristau, 
dedicada a la família de Ramon Fusté, que va ser 
interpretada per la Cobla Bisbal Jove. 

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.
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ROMERIA A LA SALUT
DE TERRADES   
(6 DE SETEMBRE)

Com és tradició en el nostre poble, el primer dissabte 
de setembre, es visità la Mare de Déu de la Salut.  Els 
peraladencs que continuen aquest costum, arribaren 
a la muntanya, a peu o en cotxe, per participar en el 
romiatge, visitar la Mare de Déu de la Salut i passar un 
dia ben agradable. 

REVETLLA DE LA DIADA
DE CATALUNYA, A VILANOVA
DE LA MUGA   
(10 DE SETEMBRE)

Els  veïns i veïnes de Vilanova de la Muga varen celebrar 
la Diada, la vesprada del dia deu , amb un sopar popular 
amenitzat amb música en viu. 

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

ACTE INSTITUCIONAL
D’HOMENATGE I RECONEIXEMENT 
AL SR. MARCIÀ HERNÀNDEZ
(30 DE SETEMBRE)  
     

L’Ajuntament de Peralada, en el ple celebrat el passat 
29 de setembre, va decidir per unanimitat entregar el 
Roc d’Or al Sr. Marcià Hernández, qui es jubila després 
de 33 anys com a secretari-interventor del consistori.

El Sr. Marcià Hernández ha ocupat el càrrec de secretari 
de l’Ajuntament de Peralada des de l’any 1981 fins l’any 
2014. Durant aquests 33 anys de servei ininterromput 
a l’Ajuntament de Peralada, ha exercit el càrrec de 
secretari-interventor amb professionalitat, dedicació 
i lleialtat a la corporació, i s’ha distingit per la seva 
vocació de servidor públic, la seva disponibilitat i el seu 
esforç i entusiasme per tirar endavant i participar en 
tot tipus de projectes municipals, especialment aquells 
relacionats amb la cultura i la història de Peralada  i 
Vilanova de la Muga.

L’acte d’entrega del Roc d’Or va tenir lloc dimarts 30 de 
setembre al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. 
Hi van assistir un centenar de vilatans i vilatanes, que 
l’acompanyaren  en el seu comiat.
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DIADA D’HOMENATGE
A LA GENT GRAN     
(11 DE SETEMBRE)

L’onze de setembre , Festa Nacional 
de Catalunya, com cada any, 
l’Ajuntament de Peralada oferí un dinar 
a la Gent Gran del Municipi, en el qual 
l’Alcalde, Sr.Pere Torrent, dirigí unes 
paraules als assistents. L’entrega de la 
Placa Commemorativa a les persones 
que enguany celebren el seu norantè 
aniversari va ser, com cada any un 
moment de molta emotivitat. Com 
va dir l’Alcalde, aquesta celebració és 
una de les tasques més satisfactòria, 
emocionant i agraïda de les que li 
pertoquen portar a terme.

Cinc foren les persones nonagenàries 
que, acompanyades de llurs famílies, 
pogueren assistir a la festa: Sra. 
Maria Cros Serra, Sra. Catalina Mont 
Codina, Sra. Rosa Canela Esteve, Sra. 
Margarita Clos Bech i Sr. Pere Pallé 
Rosell.

A les Sres. Ellen Amelie Louise 
Wagner, Asunción Mas Rajadell, 
Maria Serra Batllori, i el Sr. Gregori 
Bech Bech, se’ls féu entrega de la 
Placa, personalment.

Cal dir que el menjador del Centre, 
que acull aquesta diada, com en 
cada ocasió, lluí molt ben guarnit, 
que l’organització del servei 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, com de costum. 
Gràcies també a “Vins i Caves 
Castell de Peralada” per l’ aportació 
dels seus productes a l’àpat. 
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L’AIGUA EN EQUILIBRI 
(DEL 25 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL)

El Centre Cultural Sant Domènec va acollir en la 
sala d’actes l’exposició “L’Aigua en equilibri”, on es 
mostrà la gestió sostenible de l’aigua i dels rius, i 
la seva importància per al desenvolupament de la 
societat. L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Peralada portà aquesta exposició elaborada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona.  

L’exposició es complementà amb un col·loqui amb 
un representant de l’Agència Catalana de l’aigua 
que explicà com intentar estalviar aigua i diners, 
tot entenent la factura.

EXPOSICIONS

ALQUIMISTA DE LA TINTA,
R. Garrido Marqueño
(DEL 26 D’ABRIL AL 24 DE MAIG)

El passat 26 d’abril es va inaugurar l’exposició 
“Alquimista de la tinta”, de l’artista local Garrido 
Marqueño, a la qual hi van assistir unes 250 
persones. “Alquimista de la tinta” va commemorar 
els 60 anys de la primera exposició de Garrido 
Marqueño, que va exposar per primera vegada a la 
Sala Francisco Armengol, d’Olot, l’any 1954.

La mostra, de caràcter retrospectiu, es centrava en la 
tècnica amb la qual Garrido Marqueño destaca per la 
seva habilitat i amb la qual ha treballat primordialment, 
la tinta xinesa, i constava d’una cinquantena d’obres a 
través de les quals es podia observar l’evolució que 
l’ha anat conduint fins al dia d’avui.

També es va presentar el catàleg “Alquimista de la 
tinta” que recull més de cent fotografies d’obres a 
tinta xinesa, tot i que també fa un repàs a d’altres 
vies d’expressió utilitzades per l’artista, com l’oli, 
l’acrílic, el dibuix a llapis o els seus ja coneguts 
trampantojos, essent un dels poc artistes que ha 
conreat aquesta tècnica al nostre país. S’hi poden 
trobar escrits del crític d’art Bernat Puigdollers i de 
la historiadora de l’art Bibiana Arranz.



19EXPOSICIONS

NÀUFRAGS, Jordi Urbón 
(DEL 30 DE MAIG AL 30 DE JUNY)

El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec acollí 
tot el mes de juny, l’exposició ‘Nàufrags’, de Jordi 
Urbón, del programa Exposicions Viatgeres.

La mostra arribà a Peralada gràcies a un acord 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec en un 
moment en què aquest comença una nova etapa de 
dinamització cultural, amb una millora de recursos i 
una ampliació de la programació d’activitats.

Durant l’acte d’inauguració, un dels grups de música 
de cambra que han sorgit a redós del Conservatori 
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, 
el Trio Areté, oferí un petit concert als assistents. 

Amb ‘Nàufrags’, es vol donar a conèixer l’obra de Jordi 
Urbón (Puigcerdà, 1962). L’artista, que al llarg de la seva 
trajectòria ha cultivat diferents registres, s’ha centrat 
durant els darrers anys de creació en un procediment 
nou, que ell mateix anomena pintura digital.

L’exposició fa un retrat personal de la vida quotidiana 
per mitjà de dos personatges singulars que Urbón 
ha unit amb el títol ‘Nàufrags’. L’artista utilitza els 
dos carismes per donar força narrativa a la història 
que vol explicar i per cobrir-la d’hiperrealitat.

EVOLUCIÓ, REALITAT
I MOVIMENT, Sergi Cadenas   
(4 DE JULIOL - 31 D’AGOST)

L’artista gironí Sergi Cadenas exposà, els mesos 
de Juliol i Agost, una desena d’obres en la Sala 
Miquel  Mateu del  Centre Cultural Sant Domènec, 
en la que és la vuitena mostra del programa de 
la corporació ‘Exposicions viatgeres’. L’artista és 
conegut per ser un mestre artesà de la forja, format 
al negoci familiar del carrer Nou de Girona,  “Ferros 
d’Art Cadenas”. D’aquesta manera, combina la 
professió amb l’afició que ha mantingut sempre pels 
processos d’experimentació plàstica amb diferents 
materials, especialment el ferro. L’especialitat de 
l’obra titulada ‘Evolució, realitat i moviment’, són 
els rostres tridimensionals, que ha pintat de manera 
que l’espectador pot veure imatges diferents segons 
l’angle des d’on mira l’obra. 

La inauguració de l’exposició comptà amb la música 
del Quartet de Corda del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz.
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II MOSTRA D’ART,
Artistes Locals   
(JULIOL I AGOST)

El pati del Claustre romànic de Sant Domènec 
de Peralada acollí per segon any consecutiu  
una mostra d’art col·lectiva amb la participació 
dels artistes de Peralada i Vilanova de la Muga. 
Aquesta iniciativa va néixer per promoure 
l’activitat artística del municipi i donar a conèixer 
les propostes que té.

LA FI DELS DIES, Yurian Quintanas
(DEL 6 AL 28 DE SETEMBRE)

L’exposició de fotogràfica: “La fi dels dies”, de Yurian Quinta-
nas, s’ha pogut veure el passat mes de setembre a la sala 
d’exposicions de Sant Domènec.

Aquest projecte és el guanyador del concurs Joves Fotògraf(e)
s de les Comarques Gironines (XII). Un concurs que promou 
el Centre d’Imatges de la Diputació de Girona (INSPAI), amb 
l’objectiu d’apropar a la població el món de la fotografia ajudant 
a joves fotògrafs a donar visibilitat als seus treballs.
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Com ja sabeu amb l’ànim de fer-vos arribar informació del que 
anem fent a l’Ajuntament, en aquesta secció hi trobareu reproduïdes 
íntegrament les actes dels plens que han tingut lloc des del darrer 
butlletí. També podreu llegir la veu dels grups polítics que formen 
part de l’Ajuntament i que disposen d’un espai on expressar els seus 
punts de vista, opinions i el que es cregui oportú. 

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

Un fet remarcable que vull exposar-vos és la jubilació del nostre 
secretari: el senyor Marcià Hernández Campos i alhora dirigir-li, des 
d’aquí, unes paraules. 

Molts dels peraladencs i vilanovins tenim associada la imatge del 
Marcià amb l’Ajuntament i això ja no podrà esser així doncs el dia 
12 de juny de 2014 el secretari-interventor d’aquest Ajuntament, va 
sol·licitar la jubilació anticipada el dia 30 de setembre de 2014, la 
qual fou declarada per Decret de l’alcaldia de 15 de juliol de 2014.  

Realitzades les gestions per cobrir la vacant de forma provisional fins 
que no es resolgui la provisió definitiva del lloc de treball mitjançant 
concurs, per Resolució de la Direcció General d’Administració Local  
de 23.09.2014 s’ha concedit a la senyora Anna Ortega Ferrer una 
comissió de serveis per ocupar el lloc de treball de secretaria-
Intervenció de l’Ajuntament de Peralada amb efectes a partir del dia 
1 d’octubre de 2014, per un període màxim d’un any, prorrogable, 
prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se cobert el lloc 
de treball amb caràcter definitiu.

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

El senyor Marcià Hernández Campos, va prendre possessió de la 
Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Peralada al setembre de 
1981. Durant aquest període de 33 anys, Peralada ha canviat molt 
i a millor. És innegable la dedicació del nostre Secretari al llarg 
d’un període de temps tant dilatat. A banda de la seva funció a 
l’Ajuntament, el Marcià ha estat veí, primer de Vilanova i després de 
Peralada, els seus fills han nascut i crescut aquí, en definitiva bona 
part de la seva vida ha transcorregut a Peralada i professionalment 
parlant també a dedicat bona part de la seva vida al nostre municipi, 
com a Secretari, com a veí i com a persona inquieta i amant de la 
cultura, la història, la natura i en tantes i tantes coses que al llarg 
d’aquests anys ha col·laborat i participat activament. Per tant, 
Marcià, en nom de tota la corporació et vull donar les gràcies per la 

teva dedicació i esforç al llarg dels 33 anys que has estat Secretari 
del nostre Ajuntament i espero que les teves inquietuds, els teus 
coneixements, la teva dedicació i la teva participació en els diversos 
actes i esdeveniments que tenen lloc al nostre municipi continuïn en 
la mesura que tu creguis oportú.

Desitjo que aquesta jubilació no sigui un punt i apart sinó que sigui 
un punt i seguit.

Felicitats per la teva jubilació i gràcies pels anys de bon servei a la nostra 
comunitat que ben segur que ha contribuït a tenir un municipi millor.

En el ple del dia 29 de setembre es va acordar, per unanimitat, la 
concessió del Roc d’Or, distinció que va ésser imposada en un 
emotiu acte celebrat el dia següent a Sant Domènec on hi van assistir 
nombrosos veïns i molts càrrecs electes, treballadors i personal que 
van coincidir amb el Marcià al llarg dels anys que va estar de servei 
al nostre Ajuntament.

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

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

Com sempre us animo a llegir amb deteniment aquesta secció.

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde
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Continuem treballant per tothom !!! 
 

Amb el títol d’aquests escrit, Continuem treballant per tothom, us 
vam presentar el nostre programa de govern del 2011-2015, en les 
passades eleccions municipals. Ens vau fer confiança i hem anat 
treballant per dur-lo a terme i ara que ja estem encarant el final 
d’aquest mandat volem fer-ne un breu repàs, no tot ho hem pogut 
resoldre, per exemple, entre d’altres coses, tenim pendent obrir el 
Centre de Dia, hi estem treballant i tenim algunes propostes però 
no acaben de concretar-se.  N’exposarem algunes de les que sí hem 
pogut realitzar.

- Sí que hem tirat endavant l’acabament del passeig de l’escola fins 
al Cementiri, ha d’estat acabat per Tots Sants. 

- Hem eliminat barreres arquitectòniques en espais públics, 
malauradament no totes, un exemple és la instal·lació d’un ascensor 
a l’Ajuntament i properament un altre a Sant Domènec. 

- Hem anat canviant l’enllumenat dels carrers fent-lo més eficient i 
posant noves lluminàries en alguns casos. 

- S’ha millorat la seguretat de la cruïlla de la pastisseria amb la 
instal·lació de semàfors i posant-hi més il·luminació . 

- S’han posat esquenes d’ase en alguns carrers per reduir la velocitats 
dels vehicles.

- A Vilanova hem acabat l’edifici polivalent de  Can Sala amb un nou 
dispensari, sales i despatxos. S’ha posat un horari d’atenció al públic 
a Can Sala per poder fer diversos tràmits municipals des de Vilanova 
mateix.

- Continuant a Vilanova s’han reurbanitzat els carrers Nou i Sant 
Joan, tal com estava previst i també l’Eduard Pujol, el Roses i part del 
Rosend Palmada

- S’ha arreglat tota la zona de l’antiga depuradora amb nou 
enjardinament i s’ha millorat la seguretat i l’accés.

- En breu s’arreglarà el paviment del camí del Cementiri i el de 
Vallgornera.

- S’ha enjardinat la rotonda de Vallgonera millorant-ne la imatge.

- Hem arreglat el passeig del carrer Sant Joan, davant del Casino, 
guanyant en seguretat pels vianants separant el passeig de la 
carretera.

- S’ha traslladat la parada de l’autobús per millorar-ne la seguretat 
i tindrem una segona parada  al costat de la rotonda de la Fleca de 
Baix. 

- S’han netejat els rius i rieres de manera parcial, no hem aconseguit 
que es fes de forma total com vam demanar.

- Pel que fa a camins rurals hem pogut fer moltes actuacions, més de 
les previstes, en part gràcies als ajuts que hem pogut rebre, alguns 
d’ells són els camí de Sant Joan Ses Closes, amb el seu reasfaltat, el 
dels Vinyarets, de les Costes, del Mas Perpinyà, el de Mont Pedros, 
etc.

- Hem començat a implantar  una nova senyalització turística i a 
millorar l’existent.

- Farem nou el carrer Hospital, Vich i Albergueries, seguint el mateix 
sistema dels carrers del Forn i Vilella, s’està a punt d’iniciar el procés 
per poder-lo adjudicat.

- Millorarem els accessos a Sant Domènec, en reformarem la planta 
baixa, ja han començat les obres.

- S’està fent una nova pàgina web municipal  més moderna i àgil.

- Hem creat la figura del dinamitzador per coordinar les diverses 
activitats, associacions i per promocionar-ne de noves. 

Amb aquest repàs d’algunes de les actuacions i projectes que hem 
fet i que molts d’ells estaven en el nostre programa de Govern  
d’aquest mandat, només volem mostrar el compromís i rigorositat a 
l’hora de fer les coses. Hem procurat fer el que vam dir i continuem 
treballant per fer-ho, com és el cas de l’obertura del Centre de Dia

Creiem sincerament que Peralada i Vilanova és un municipi bo per 
viure-hi i, modestament, des del nostre grup treballem per fer-lo 
millor. Volem fer-vos sentir, a tots, orgullosos de viure-hi.

Us volem agrair les aportacions que ens feu,  perquè escoltem i 
procurem donar solucions, tot i que no sempre és possible. Gràcies 
també a qui, de tot cor, fa crítica educada i constructiva, que envia 
correus amb propostes, que ofereix solucions. Restem a la vostra 
disposició per qualsevol suggeriment i us convidem a formar part 
del nostre projecte, on tothom hi té cabuda. Si hi vols participar no 
dubtis en posar-te en contacte amb qualsevol de nosaltres. 

El nostre lema Continuem treballant per tothom continua 
plenament vigent.

El nostre email és : peralada@cdc.cat

Convergència i Unió de Peralada

GRUPS MUNICIPALS
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AGRUPACIÓ LA MUGA
EL CARÀCTER EMPORDANES
A LA “CRÒNICA”
 

A través de la “Crònica”, espigolant çà i llà, hom pot considerar En 
Muntaner com el més gran cantor de les belleses i les gestes de 
l’Empordà. Ja haveu vist com estima aquesta terra nostrada, a la 
qual resta espiritualment arrelat durant tota la seva vida complexa i 
rica. Els trets més remarcables del caràcter empordanès – franquesa, 
claredat, optimisme, joia de viure, esperit aventurer, certa tendència 
a l’exageració... – són palesos en el seu llibre. No cal dir que aquest 
caràcter perdura fonamentalment en el curs dels segles, amb les 
naturals transformacions que l’evolució comporta.

L’Empordà d’En Muntaner té uns costums, un concepte de la reialesa, 
una moral que nosaltres no podríem pas compartir en els nostres 
dies: l’amor a la mateixa terra empordanesa ens ho impediria. No 
és pas debades que ha passat sobre aquesta terra – esponjosa a 
totes les idees -, travessant el Pirineus, vencent tots els obstacles, 
imponents i terrible, portant baf de sang i resplendors d’utopies, la 
tramuntanada de la Revolució francesa; però, sota aquesta influència 
universal, l’ànima de l’Empordà perdura, en sos trets essencials, i a tot 
hora la podem reconèixer en les diverses manifestacions col·lectives: 
en el seu art, en la seva literatura, en la seva concepció de la vida, en 
les seves mateixes lluites polítiques.

Nosaltres hem fet, com escau a aquest treball, l’apologia d’En Ramon 
Muntaner com a empordanès i com a patriota. La seva moral, la 
idea que ell té del dret, la seva mateixa devolució als reis catalans 
– devoció que tan sovint el fa ésser parcial i exagerat -, nosaltres no 
sabríem pas acceptar-les; però no hem d’oblidar que els defectes 
del cronista de Peralada són els de la seva època: ell reflecteix un 
moment culminant de la terra catalana i acull volenterós tot el que 
pot contribuir a la seva grandesa, fent el silenci sobre allò que pogués 
minvar la seva glòria.

El que més ens interessa d’En Muntaner, el que interessarà sempre 
als catalans, és la seva catalanitat racial, el seu pregon esperit 
empordanès, la seva força creatriu, el seu noble entusiasme, la seva 
bondat que el fa estimar de tothom, la seva exuberant imaginació, la 
formosura del seu estil, la riquesa del seu llenguatge.

La seva obra no és pas la d’un home isolat: tot un poble, en plena 
irradiació, influent per tot el món, hi col·labora i la inspira.

Aquesta Catalunya – posteritat d’En Muntaner – no l’oblida: l’acte 
que estem celebrant n’és bella prova; però ho ha d’ésser sobretot la 
lectura, l’estudi, la divulgació de la seva “Crònica”, que és de doldre 
que no tingui encara l’edició que li escauria. Jo esper que aquest 
retret ja no podrem fer-lo dintre d’algun temps, car l’Institut d’Estudis 
Catalans té en projecte la publicació de les quatre grans “Cròniques” 
catalanes; jo no dubto, doncs, que Catalunya no trigarà a complir el 
deure que té amb el vell homèrida que tant va estimar la seva petita 
vila de Peralada, i la terra empordanesa que li va nodrir el cos i li va 
asserenar l’esperit, i aquesta mar divina que va suggerir a la seva 
infantesa aventures prodigioses que no varen deixar d’acomplir-se i 
de les quals ell va ésser a l’ensems el protagonista heroic i el cronista 
insuperable.

 

Extret de “L’Empordà a la Crònica d’En Muntaner”,
de CARLES RAHOLA, 1925
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
28 DE MARÇ DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2/2014

Caràcter: pública ordinària

Data: 28 de març 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. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Juan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

Sr. Marcià Hernández Campos, secretari.

Cap absencia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de 4 de març de 2014 
(Exp. núm. 47/2014).

2. Resolucions de l’alcalde i dels 
regidors delegats. Assabentats. 
Ratificacions.

3. Aprovació de la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2013 (Exp. 
núm. 51/2104). 

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

5. Informes de les regidories.

6. Aprovació inicial de la tercera 
modificació de crèdits en el Pressupost 
de l’exercici 2014 mitjançant generació 
i suplement de crèdits finançats amb 
romanent líquid de tresoreria del 
Pressupost de l’exercici 2013 i majors 
ingressos (Exp. núm. 65/2014). 

7. Aprovació definitiva del projecte 
de camí rural a Vilanova de la Muga, 
parcel·la 16, polígon 12 (Exp. núm. 
83/2010).

8. Proposta d’acord d’adhesió a 
la pròrroga de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica 
(Exp. núm. 65/2013).

9. Aprovació del conveni de 
col·laboració amb Escola L’Empordà 
per a la realització de les pràctiques 
d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil (Exp. núm. 67/2014). 

10. Propostes urgents.

11. Precs i preguntes.

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 4 de març de 
2014 (Exp. núm. 47/2014)

L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 4 de març de 2014, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i 
ningú no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat. 

2. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats.
Assabentats. Ratificacions.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió ordinària (del núm.  
336 al núm. 347/2013 i del núm. 1 al núm. 73/2014).   

Es transcriu a continuació la part dispositiva de les resolucions anteriors on consta que cal 
donar-ne compte al Ple:

Decret núm. 337/2013 de 23.12.2013

“Primer. Concedir al CEIP Ramon Muntaner de Peralada una subvenció de 2.719,83 euros 
per al finançament de diverses despeses i ordenar-ne el pagament amb càrrec a la partida 
1 32 489 00 del pressupost municipal de l’exercici 2013. 

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

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

Decret núm. 341/2013 de 30.12.2013

“Primer. Aprovar la 8ena. Modificació de crèdits en el Pressupost de 2013, amb la modalitat 
de transferència de crèdits entre aplicacions que pertanyen a la mateixa àrea de despesa o 
que afecten a crèdits de personal, d’acord al següent detall:
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Segon. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució 
en la primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat 
amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat i a la 
comunitat autònoma.

Tercer. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 
113 de la Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en 
els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la citada jurisdicció.”

Decret núm. 346/2013 de 31.12.2013

“Primer. Concedir a la Coral de Peralada una subvenció de 1.200 
euros per finançar les despeses de direcció i formació durant l’any 
2013.

Segon. Ordenar-ne el pagament a l’interessat amb càrrec a la partida 
2 33 481 01 del Pressupost de l’exercici de 2013.

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 347/2013 de 31.12.2013

“Primer. Atorgar a l’Associació de Joves de Peralada una subvenció 
de 1.500 euros amb càrrec a la partida 2.33 481 01 del Pressupost 
municipal de l’exercici de 2013 per finançar les despeses dels 
actes organitzats durant l’any 2013, que haurà de justificar-se amb 
l’aportació de la memòria justificativa.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Associació de Joves de 
Peralada.

Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de la 
corporació.

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 4/2014 de 9.1.2014

“PRIMER. Aprovar la compareixença de l’Ajuntament de Peralada 
com a part codemandada en els actes del procediment següent:

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Sala Contenciós Administratiu Secció Tercera

Recurs ordinari (Llei 1998) 26/2010 Secció 3

Part actora: Miquel Brugat Sot 

Representant de la part actora: Jesús Sanz López

Part demanda: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya 

Representant de la Part demandada: Lletrat de la Generalitat

SEGON. La representació d’aquest Ajuntament se encarrega a 
Elisabeth Hernández Vilagrasa, Procuradora de los Tribunales, i la 
defensa lletrada s’efectuarà per Narcís Pérez Moratones, advocat en 
exercici. 

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució 
en el proper Ple ordinari que tingui lloc.”

Decret núm. 5/2014 de 9.1.2014

“Primer. Contractar pel procediment de màxima urgència la senyora 
Núria Campa Brugat, amb el DNI núm. XX XXX XXX-X, per ocupar 
amb caràcter temporal la plaça vacant d’administrativa de l’Oficina 
de Turisme de la Plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, 
mentre duri el període d’excedència de la senyora Berta Anglora i 
Anglada.

Les retribucions seran les previstes per a la plaça en el Pressupost 
d’aquest exercici, i la jornada de treball, el règim horari i les funcions 
seran les que es dedueixin del contracte.

Segon. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i citar-la 
per signar el contracte corresponent.

Tercer. Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament 
en la primera sessió ordinària que tingui lloc i publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Aplicació Pressupostària

Aplicació Pressupostària

Descripció

Descripció

EURO

EURO

Suplement en aplicacions de despeses

Baixes en aplicacions de despeses

1

1

01 913 08

01 310 08

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SABADELL

INTERESSOS PRÉSTEC BANC SABADELL

1.450,00

1.450,00

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX SANT DOMÈNEC

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX ESCOLES

3.600,00

5.100,00

SEGURETAT SOCIAL SANT DOMÈNEC 1.500,00

TOTAL DESPESES

TOTAL DESPESES

6.550,00

6.550,00

33 130 00

32 130 00

2

1
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Decret núm. 11/2014 de 21.1.2014

“Primer. Atorgar a la  procuradora senyora Elisabeth Hernández 
Vilagrasa la representació de l’Ajuntament de Peralada en el recurs 
d’apel·lació 256/2013, que es tramita davant la Secció Quarta de la 
Sala  Contenciós Administratiu  del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 27/2014 de 29.1.2014

“Primer. Comparèixer en el tràmit d’informació pública de l’aprovació 
inicial de la planificació del Pla únic i serveis de Catalunya 2013-2016 
i formular les al·legacions que s’especifiquen en l’annex.

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en 
la propera sessió que tingui lloc.”

Decret núm. 34/2014 de 12.2.2014

“Primer.- Aprovar l’expedient de la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 per la incorporació dels romanents de crèdits del 
Pressupost de 2013 amb el següent detall:

Altes en Aplicacions de despeses

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb 
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”

Decret núm. 31/2014 de 3.2.2014

“Primer. Reconèixer a favor de Xavier Cullell Cristina, que forma part de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Peralada, que 
pertany al grup E i ocupa el lloc de treball de vigilant municipal, el trienni següent:

Segon. Traslladar la resolució a la Intervenció i a la Tresoreria de 
l’Ajuntament, als efectes de la previsió de la despesa i la formalització 
del pagament. 

Tercer. Comunicar la resolució al Registre de Personal de l’Ajuntament, 
als efectes que preveu l’article 71 de la Llei 7/2007,   de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Quart.  Notificar a l’interessat la present resolució, amb indicació 
dels recursos que siguin pertinents.

Cinquè. Comunicar-la al Ple en la propera sessió que se tingui lloc.”

Decret núm. 32/2014 de 10.2.2014

“Primer.- Aprovar el Compte de recaptació de l’exercici de 2013,      el 
resum del qual és el següent:  Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en 

la primera sessió ordinària que tingui lloc.”

NÚM. DE 
TRIENNI

LLOC DE 
TREBALL

DATA DE
RECONEIXAMENT

MÉS EFECTES
ECONÒMICSGRUP DES DE FINS A

1ER AJUDANT MUNICIPAL 3.2.2014 01.02.2010 09.05.2013 Novembre de 2013E

Import  (€)

1.414.662,62

943.090,62

101.072,40

1.044.163,02

3.607,25

14.376,36

1.062.146,63

44.782,14

325,717,46

Total càrrec (a)

Ingrés en voluntària

Ingrés en executiva

Total ingrés per rebuts (b)

Interessos

Recàrrecs

Total ingrés 

Baixes (c)

Total Pendent (a-b-c)

Aplicació Pressupostària

Concepte

 1 155 619 08

1 870 10

Descripció

Descripció

Arranjament carrers i soterrament serveis Vilanova

RLT per a despeses amb finançament afectat

TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS

Euros

Euros

392.707,22 €

392.707,22 €

392.707,22 €

392.707,22 €

Altes en concepte d’ingressos
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Decret núm. 50/2014 de 28.2.2014

“PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 
2013.

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que aquest celebri, d’ acord amb el que estableixen els articles 193.4 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’ abril.

TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als 
òrgans competents, tant del Ministeri d’ Hisenda i Administracions 
Públiques com de la Generalitat de Catalunya, en la forma i termini 
legalment establerts.

QUART. Destinar el superàvit a reduir l’endeutament net, de 
conformitat amb l’article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”

Decret núm. 55/2014 de 6.3.2014

“Primer. Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per 
a la concessió d’ajuts per finançar projectes per facilitar l’accés a les 
noves tecnologies i sol·licitar una subvenció de 1.403,83 euros per 
al finançament de les despeses de millora i adquisició de maquinari 
informàtic i programari base divers.

Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 60/2014 de 7.3.2014

“Primer. Sol·licitar a la Diputació de Girona l’import de 13.268,07 
euros per al finançament dels treballs d’habilitació dels accessos 
i circulacions per a persones amb mobilitat reduïda al CTC Sant 
Domènec, d’acord amb les bases reguladores per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial.

Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 66/2014 de 13.3.2014

“Primer.- Aprovar l’expedient de la Segona modificació de crèdits del Pressupost de 2014 per la incorporació dels romanents de crèdits del 
Pressupost de 2013 amb el següent detall:

Pressupost de despeses

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb 
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”

Euros

134.517,75

10.285,00

40.120,00

83.780,00

35.400,00

35.400,00

23.534,50

4.112,08

11.132,00

378.281,33

Euros

153.472,00

110.824,83

82.674,50

20.060,00

11.250,00

378.281,33

Aplicació Pressupostària

1 155  61906

1 155 64030

1 155 62902

1 330 62203

1 330 64001

1 330 64002

1 155 22706

1 330 64003

1 150 21000

Concepte

1 870 10

1 870 00

1 791 00

1 791 01

1 761 02

Descripció

Reurbanització c. Hospital

Honoraris direcció obra carrrers Vilanova

Producció Pla de senyalització turística - FEDER

Habilitació accesos Sant Domènec - FEDER

Portal turístic - FEDER

Programa visita multimèdia - FEDER

Treballs i estudis tècnics

Projecte i Direcció obres habilitació accessos

Conservació de vies públiques urbanes Peralada

TOTAL DESPESES

Descripció

RLT per a despeses amb finançament afectat

RLT per a despeses generals

Subvenció FEDER (CI)

Subvenció FEDER-Producció i contingut senyalització turística (CI)

Fons de subvenció: senyalització turística (CI)

TOTAL INGRESSOS

Pressupost de despeses
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Decret núm. 67/2014 de 14.3.2014

“Primer. Aprovar la sol·licitud del “Fons de Cooperació econòmica 
i cultural 2014”, juntament amb la documentació que conté, que 
configura la demanda total de l’Ajuntament de Peralada, segons es 
detalla a continuació: 

Línia a) Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de 
la cultura, les arts i la música. 

Import sol·licitat: 3.825,00 euros

Línia b) Despeses en inversions reals i transferències de capital. 

Actuació: Obres complementàries del projecte d’arranjament de 
carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga

Pressupost: 59.998,07 euros

Import sol·licitat 21.675,00 euros

Segon. Que es tramitin les sol·licituds en el termini i la forma exigida 
a la convocatòria.

Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que celebri.

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

3. Aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013 (Exp. núm. 51/2014)

“DECRET núm. 50/2014

Peralada, 28 de febrer de 2014

Exp. núm. 51/2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013

ANTECEDENTS

1. Elaborada la Liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat següent:

1.1. Respecte al pressupost de despeses i ingressos:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

2.936.595,00

1.259.745,00

4.196.340,00

2.796.683,69

2.587.275,29

3.321,34

2.583.953,95

212.729,74

Crèdits inicials

Modificacions de crèdit

Crèdits definitius

Obligacions reconegudes netes

Pagaments realitzats

Reintegrament de despeses

Pagaments líquids

Obligacions pendents de pagament

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS

2.936.595,00

1.259.745,00

4.196.340,00

2.777.891,04

2.542.411,48

26.464,05

2.515.947,43

261.943,61

Previsions inicials

Modificacions de les previsions

Previsions definitives

Drets nets

Ingressos realitzats

Devolucions d’ingressos

Recaptació líquida

Pendent de cobrament
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1.2. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V  /  2.762.891,04 €

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV  /  2.365.971,73 €

(a) Per Operacions corrents  /  396.919,31 €

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VI  /  15.000,00 €

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII  /  258.387,82 €

(b) Per Operacions de capital  /  -243.387,82 €

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  /  153.531,49 €

+ 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  /  172.324,14 €

3. PASSIUS FINANCERS  /  -172,324,14 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3)  /  -18.792,65 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI  /  +462.880,92 €

- Desviacions positives de finançament  /  975,70 €   

+ Desviacions negatives de finançament  /  452.055,12 €

+Despeses finançades Romanent Tresoreria Despeses Grals

  /  11.801,50 €

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)  /  +444.088,27 €

1.3. Romanents de crèdit: 

Els romanents de crèdit totals són d’ 1.399.621,73 €,

el detall dels quals és el següent:

1. Compromesos  /  361.770,80 €

1.1  Incorporables  /  361.770,80 €

 1.2. No incorporables  /  0,00 €

2. No compromesos  /  1.037.850,93 €

2.1 Incorporables  /  849.594,28 €

2.2 No incorporables  /  188.256,65 €

TOTAL  /  1.399.621,73 €

1.4. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria ascendeix a 740.097,45 euros,                      
segons l’estat financer que figura a continuació:

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  /  1.507.379,07 € 

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent  /  261.943,61 €

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats  /  205.153,46 €

D’altres operacions no pressupostàries  /  41.412,00 €

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva  /  -1.130,00 €

-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  /  475.182,04 €

De pressupostos de despeses. Exercici corrent  /  212.729,74 €

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats  /  2.750,00 €

D’altres operacions no pressupostàries  /  259.702,30 €

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  /  0,00 €

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA  /  920.610,83 €

= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  /  1.952.807,86 €

- DESVI. POSITIVES DE FINANÇ. ACUMULADES  /  973.268,30 €

- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  /  239.442,11 €

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

740.097,45 €

1.5. Provisió per a insolvències

D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 
39/88, reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del 
Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en 
matèria pressupostària, així com la regla 83 de la Instrucció de 
comptabilitat, model normal, i als efectes de quantificar els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació, s’han aplicat els percentatges recomanats per la Nota 
informativa de Tutela financera dels ens locals de 14 de febrer de 
2014:

8.559,85

17.560,39

15.081,02

14.941,23

183.326,62

239.442,11

2013

2012

2011

2010

2009 i ant.

171.196,91

70.241,57

37.702,55

18.642,79

183.326,62

5 %

25 %

40 %

80 %

100 %

TOTAL

Base de 
càlcul

Import 
Provisió

Anys % Provisió
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1.6. Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària

S’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

De l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria emés per l’Intervenció, es dedueixen les dades següents:

CAPÍTOLS

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL DESP. NO FINANCERA

Ajustaments SEC’95

TOTAL DESP. NO FINANCERA

CAPACITAT(+) /NECESSITAT(-) FINANÇAMENT

DESPESES

657.870,24

1.358.510,93

74.189,61

275.400,95

0,00

257.528,02

859,80

2.624.359,55

0,00

2.624.359,55

INGRESSOS

1.258.556,10

52.702,60

986.583,89

434.495,10

30.553,35

0,00

15.000,00

2.777.891,04

- 96.737,77

2.681.153,27

56.793,72

Tal com s’observa, la liquidació del pressupost de la corporació 
corresponent a l’exercici de 2013 es troba en una posició de superàvit 
per import de 56.793,72 euros, computada en termes de capacitat 
de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i per tant compleix amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses 
i per a cada partida 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 estableix 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.

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres 
actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats 
Locals se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i 

de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.

S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions 
Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat 
amb allò que estableix l’article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, 
definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i 
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari.

Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
la variació de la despesa computable no pot superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini 
de l’economia espanyola. S’entén per despesa computable els usos 
no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d’altres 
Administracions i les transferències vinculades als sistemes de 
finançament. El Ministeri d’Economia i Competitivitat publicarà la 
taxa de referència per al càlcul de la regla de despesa, de conformitat 
amb l’article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.

S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la 
capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures 
dins dels límits de dèficit i deute públic.

Atès que en data 28 de febrer de 2014, es va emetre Informe d’ 
Avaluació del Compliment de l’ Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria.

Atès que en la mateixa data 11.03.2013, va ser emès informe 
d’Intervenció, de conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 
del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el disposat a l’article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostaria.
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Quart. Ajustaments a realitzar 

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 
2013.

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que aquest celebri, d’ acord amb el que estableixen els articles 193.4 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’ abril.

TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als 
òrgans competents, tant del Ministeri d’ Hisenda i Administracions 
Públiques com de la Generalitat de Catalunya, en la forma i termini 
legalment establerts.

QUART. Destinar el superàvit a reduir l’endeutament net, de 
conformitat amb l’article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L’alcalde. Pere Torrent Martin. Davant meu. El Secretari. Marcià 
Hernández Campos.”                                          

El secretari-interventor, en compliment de la normativa sobre 
estabilitat pressupostària, ha emès el següent informe:

“Exp. Núm. 51/2014

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013

INFORME D’ INTERVENCIÓ D’ AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT 
DE L’ OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2013, segons el que disposa la Provisió d’ Alcaldia de data 26 de 
febrer de 2014, i de conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, 
emeto el següent

INFORME

Primer. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i 
altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
Entitats locals se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 12, 21 i 23 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.

Segon. Tal i com disposa l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats locals, 
la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat local i dels seus organismes 
i entitats dependents. 

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà 
als previstos en l’article 191.3 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 referit a la liquidació del Pressupost.

El Secretari-Interventor haurà de detallar en el seu informe els 
càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base de les 
dades del capítols 1 a 9 de l’ estat de les despeses i dels ingressos 
pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el 
sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals.

El Secretari-Interventor comprovarà que els usos no financers no 
superen la taxa de referència del producte interior brut, una vegada 
descomptats els interessos del deute, les transferències finalistes 
d’administracions i les transferències vinculades als sistemes de 
finançament.

El Secretari-Interventor avaluarà la capacitat per finançar els 
compromisos presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute 
públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa europea i 
la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tercer. L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels 
capítols de l’1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 
al 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà 
amb una situació d’equilibri o superàvit estructural.

L’incompliment del principi d’estabilitat comportarà l’elaboració 
d’un Pla Econòmic i Financer (PEF) de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

PRESSUPOST D’ INGRESSOS (Drets Reconeguts Nets)

PRESSUPOST DE DESPESES (Obligacions Reconegudes)

1.258.556,10

52.702,60

986.583,89

434.495,10

30.553,35

0,00

15.000,00

2.777.891,04

657.870,24

1.358.510,93

74.189,61

275.400,95

257.528,02

859,80

2.624.359,55

153.531,49

Impostos Directes

Impostos Indirectes

Taxes, preus públics i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Alienació d’inversions reals

Transferències de capital

TOTAL

Despeses de Personal

Despeses correts en béns i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions Reals

Transferències de capital

TOTAL

Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer



2. LLIURAMENTS A COMPTE D’ IMPOSTOS CEDITS, DEL 
FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT I DEL FONS DE 
FINANÇAMENT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

No procedeix.

3. TRACTAMENT DELS INTERESSOS.

No procedeix

4. INVERSIONS REALITZADES PEL SISTEMA D’ «ABONAMENT 
TOTAL DEL PREU» 

No procedeix

5. INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE CORPORACIONS 
LOCALS.

No procedeix

6. CONSOLIDACIÓ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

No procedeix

7.TRACTAMENT DELS INGRESSOS OBTINGUTS PER LA VENDA 
D’ ACCIONS (Privatització d’ Empreses)

No procedeix

8. TRACTAMENT DELS DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN ELS 
BENEFICIS.

No procedeix

9. INGRESSOS OBTINGUTS DEL PRESSUPOST DE LA UNIÓ 
EUROPEA.

No procedeix

10. OPERACIONS DE PERMUTA FINANCERA (SWAPS)

No procedeix

11. OPERACIONS D’ EXECUCIÓ I REINTEGRACIÓ D’AVALS.

No procedeix

12. APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES.

No procedeix

13. ASSUMPCIÓ I CANCELACIÓ DE DEUTES D’ EMPRESES 
PÚBLIQUES

No procedeix

14. DESPESES REALITZADES EN L’ EXERCICI I PENDENTS D’APLICAR 
AL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ LOCAL. 

No procedeix

15. TRACTAMENT DE LES OPERACIONS DE CENSOS.

No procedeix

16. AJUST DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ESTAT  
2008 I 2009

Per tant, la capacitat o necessitat de finançament                              
per a l’exercici 2013 és:
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1. IMPOSTOS, COTITZACIONS SOCIALS, TAXES I ALTRES INGRESSOS.

Els ingressos tributaris dels capítols 1, 2 i 3 han de registrar-se pel criteri de caixa. L’ajust elimina tots aquells drets reconeguts nets de 
l’exercici pendents de cobrament i incorpora els cobraments produïts durant l’exercici procedents d’exercicis tancats.

Liquidació 2013

Cap. I

Cap II

Cap III

TOTAL AJUST

Drets Reconeguts (a)

1.258.556,10

52.702,60

986.583,89

Ingrés ex. corrent (b)

1.154.004,84

52.702,60

919.938,24

Ingrés ex. tancats (c)

50.784,39

1.480,88

18.571,19

Devolució liquidació PTE 2008

Devolució liquidació PTE 2009

Devolució liquidació PTE 2011

TOTAL AJUST

CAPÍTOLS

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL DESP. NO FINANCERA

Ajustaments SEC’95

TOTAL DESP. NO FINANCERA

CAPACITAT(+) FINANÇAMENT

845,52

2.777,16

0,00

3.622,68

DESPESES

657.870,24

1.358.510,93

74.189,61

275.400,95

0,00

257.528,02

859,80

2.624.359,55

0,00

2.624.359,55

INGRESSOS

1.258.556,10

52.702,60

986.583,89

434.495,10

30.553,35

0,00

15.000,00

2.777.891,04

-96.737,77

2.681.153,27

56.793,72

Ajust 2013  (b+c-a)

-53.766,87

+1.480,88

-48.074,46

-100.360,45
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Cinquè. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no superi la taxa de referència del creixement 
del producte interior brut, publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

La despesa computable es calcularà:

L’import de l’Ajust SEC’95 per a l’exercici 2013 correspon a obligacions reconegudes finançades amb venda de terrenys per import de 
40.817,50 euros.

S’ha de complir amb l’equació següent:

TAXA DE REFERÈNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB >= 100 X [(DESPESA COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE 
ANY N-1) – 1]

L’incompliment, si escau, de la regla de despesa implica la formulació d’un Pla Econòmic i Financer que permeti assolir el compliment 
en el termini d’un any, de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Sisè. Referent a això s’ha informar del següent resultat obtingut:

L’import de l’Augment/disminució recaptació per canvis normatius, correspon a la diferència entre el Drets reconeguts i Obligacions 
reconegudes en la Gestió del Cànon de l’aigua.

En base als càlculs detallats en l’expedient que és motiu d’aquest informe es Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’ acord amb l’ 
article 16.2 del Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’ Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals. 

Peralada, 28 de febrer de 2014

El Secretari-Interventor

Marcià Hernández Campos”

PROPOSTA D’ACORD

Únic. El Ple es dóna per assabentat a tots els efectes de la Resolució de l’Alcaldia núm. 49/2014 per la qual s’aprova la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2013 i de l’Informe  d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària emès per la Intervenció. 

Liquidació 2012

Despesa no financera (Cap 1 a 7)

Ajustos SEC 95

Despesa finançada amb fons finalistes

Total despesa computable 2012

Liquidació 2013

Despesa no financera (Cap 1 a 7)

Ajustos SEC 95

Despesa finançada amb fons finalistes

Total despesa computable 2013

2.418.322,46

0,00

-201.822,46

2.216.500,00

2.550.169,94

-40.817,50

-293.895,81

2.215.456,63

Total despesa computable 2012

Taxa de referència

Despesa màxima computable 2013

Augments/disminució recaptació per canvis normatius

Despesa màxima computable definitiva 2013 (a)

Total despesa computable 2013 (b)

Compliment Regla despesa (a-b)

2.216.500,00

1,7

2.254.180,50

-7.693,47

2.246.487,03

2.215.456,63

+31.030,40
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DEBAT

L’alcalde diu que malgrat la difícil situació econòmica, s’ha aconseguit 
un superàvit que serà destinat a amortització de deute i a un increment 
del romanent de tresoreria, és a dir, de l’estalvi acumulat, que garanteix 
l’estabilitat i el finançament de possibles despeses imprevistes o una 
eventual reducció d’ingressos.

Pregunta si algú vol  fer algun comentari. Pren la paraula el senyor 
Francisco Javier Llauró, i diu que el pendent de cobrament li sembla 
molt elevat i voldria saber què es pensa al respecte.

L’alcalde diu que, efectivament, és una quantitat important, que 
tendeix a l’alça per raons òbvies en temps de crisi. Una gran part, però, 
correspon a subvencions de la Generalitat, que pel que sembla anirà 
disminuint a llarg d’aquest exercici.

Pregunta també el senyor Llauró quina és la raó per la qual del capítol 
8 d’ingressos, amb unes previsions definitives de més d’un milió dos-
cents mil euros, no s’ha executat res.

El secretari-interventor, a petició de l’alcalde, intervé i diu que és 
conscient de la dificultat d’entendre determinats conceptes del 
sistema comptable públic, però intentarà aclarir què hi ha darrere 
del capítol 8 d’ingressos, anomenat Actius financers, i amb això, 
contestar la pregunta formulada. El capítol 8 d’ingressos inclou, entre 
d’altres conceptes, la part del romanent de tresoreria que s’utilitza 
com a mitjà de finançament de modificacions de crèdit, bé per a 
crèdits extraordinaris (despeses no previstes en el pressupost inicial), 
bé per a suplements de crèdit (augment de les despeses previstes 
en el pressupost inicial) o bé per a la incorporació de romanents de 
crèdit (incorporació al pressupost de determinats crèdits no gastats 
en l’exercici anterior, normalment inversions). És a dir, el romanent 
de tresoreria, que podria anomenar-se també estalvi o excedent 
econòmic acumulat, és un recurs financer utilitzable per finançar 

despeses no pressupostades en el pressupost inicial. La utilització 
del romanent de tresoreria com a recurs per al finançament de 
modificacions de crèdit no dóna lloc al reconeixement ni a la liquidació 
de drets pressupostaris. És aquesta la raó per la qual en el capítol 8 de 
l’estat d’execució del pressupost d’ingressos (que inclou el romanent 
de tresoreria utilitzat per al finançament de despeses generals més 
l’utilitzat per al finançament de despeses amb finançament afectat, 
d’acord amb les modificacions pressupostàries aprovades de l’exercici 
2013), apareixen en blanc les columnes d’execució pressupostària. 

APROVACIÓ

S’aprova per unanimitat.

4. Informe d’Intervenció sobre el compliment des terminis 
previstos en la Llei 15/2010 en relació al pagament a 
proveïdors (Exp. núm. 130/2013)

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

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

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010

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

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

19,05  
 

38,56

26,00

0,00

22,25

Interessos de demora pagats en el període

Núm. pagaments Import total

20,16  
 

0,00

0,00

0,00

20,16

347  
 

7

1

0

355

8  
 

0

0

0

8

 13.340,19 
 

0,00

0,00

0,00

13.340,19

404.787,20 
 

7

1

0

355

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Informe corresponent a l’exercici: 2013

Trimestre: quart

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)
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5. Informes de les regidories

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

Societat anònima municipal

En data 10 de febrer de 2014 es va incorporar com a director-encarregat 
del Restaurant del Cafè del Centre el senyor Carles Carbonell Mas, 
que cobreix la vacant que hi havia des del mes de novembre passat.

Tràmits POUM

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha emès 

informe favorable amb prescripcions sobre la memòria ambiental del 
POUM; els serveis tècnics municipals incorporaran al text refós les 
prescripcions indicades. 

Padró municipal d’habitants (població a 1 de gener de 2014)

L’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat la proposta de xifra 
de població a 1 de gener de 2014 per al municipi de Peralada (1.859 
habitants).

Informe sobres les subvencions demanades i concedides l’any 2013 i 
les sol·licitades el 2014

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

Any

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Núm.

32

33

34

35

46

49

72

100

102

137

162

169

170

199

222

227

250

Descripció

Consultoris 2012

Fons de Coop. Eco. i Cultural 2013

Del Pla a l’Acció

Forestal

Esports

Àrid reciclat

Noves tecnologies

Fin. despesa eco. IX Torneig Futbol

Suport tècnic promoció econòmica 

Fires 2013

Càrrecs electes 2013

Plagues

Promoció de la salut

Joventut

Jutjat de Pau

Llar infants curs 2012-2013

Regularització semafòrica cruïlla 
(subvenció exclosa concurrència)

Organisme

Dipsalut

Diputació Girona

Diputació Girona

Diputació Girona

Diputació Girona

ARC

Diputació Girona

Diputació Girona

Diputació Girona

CCAE

Governació

Dipsalut

Dipsalut

Generalitat 

Generalitat

Diputació Girona

Diputació Girona

Import sol·licitat (€)

1.142,28

25.000,00

11.000,00

espècies

1.500,00

1891,00 m3

1445,31 euros

3.496,23

25 hores de tècnic

200,00

8.619,84

6.202,91

2.931,20

18.839,57

1.650,00

41.125,00

54.766,43

Import concedit (€)

1.142,28

25.000,00

11.000,00

espècies

1.305,00

1054,00 m3 (12,753,40 €)

1445,31 euros

2000 + 1400

espècies

164,28

8.619,84

5.909,03

2.341,91

3.375,00

1.650,00

41.125,00

54.766,00

59,47  
 

23,13

4,00

0,00

41,64

22,31  
 

0,00

0,00

0,00

22,31

55  
 

5

1

0

61

3  
 

0

0

0

3

79.296,19 
 

0,00

0,00

0,00

 79.296,19

32.305,13 
 

105.010,09

1.197,90

0,00

 138.513,12

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)

Peralada,  30 de gener de 2014

L’interventor. Marcià Hernández Campos”

L’alcalde diu que amb aquest punt acaba la part en què s’ha donat compte de la gestió del pressupost de 2013, i vol que consti en acta el 
reconeixement al secretari-interventor i a l’administrativa de comptabilitat per la tasca feta, que si bé forma part de la seva feina, no per 
això té menys mèrit, atesa la gran dificultat que comporta la gestió pressupostària sota els nous principis d’estabilitat. 
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Any

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Núm.

6

33

41

50

53

60

Concepte

Del Pla a l’Acció. Substitució de lluminàries

Patrimoni Sant Domènec

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2014

Noves tecnologies

Jutjat de Pau

Subvenció actuacions urgents equipaments esportius 

Organisme

Diputació Girona

Diputació Girona

Diputació Girona

Diputació Girona

Generalitat

Generalitat

Import sol·licitat (€)

10.000,00

13.268,07

25.500,00

1.445,31

1.650,00

9.900,83 

5.2  Àrea de Hisenda i Educació

Llar d’infants i casal d’estiu

La subvenció de funcionament de la Generalitat per al sosteniment 
de les llars d’infants públiques s’ha reduït a la meitat en poc temps, a 
causa de les successives tisorades i, consegüentment, l’Ajuntament 
ha hagut d’incrementar notablement la seva aportació per al 
manteniment d’aquest servei públic fonamental.

La Generalitat encara deu a l’Ajuntament de Peralada una quantitat 
acumulada de 137.900 euros, corresponents a les subvencions de 
funcionament dels cursos 2010-2011 i 2011-2012, i només ha cobrat 
una part de la subvenció del curs 2012-2013 (22.372 euros, dels 
41.125 que s’han de rebre).

No es coneix quina serà definitivament la subvenció del curs 2013-
2014 per a les llars municipals. 

Atès que l’equip de govern és molt sensible al fet que les famílies 
estan patint moltes dificultats econòmiques en aquests moments, 
i que la taxa anual d’inflació de Catalunya el 2013 ha estat del 0,2 
% i la variació interanual de l’IPC a Catalunya el mes de febrer de 
2014 és del 0,2 %, ha decidit no modificar les quotes del servei de 
llar d’infants per al curs 2014-2015. Igualment, s’ha cregut oportú 
congelar les quotes del casal d’estiu de 2014.

5.3 Area de Governació, Serveis, Medi Ambient i Promoció 
econòmica

Justificació del Fons de Foment del Turisme 2013

Aquest gener es va justificar la destinació dels crèdits del fons per 
al foment del turisme a la finalitat de promoció turística concedit a 
l’Ajuntament de Peralada i obtingut durant l’any 2012 i fins al mes 
de juny de 2013. S’han destinat a la millora de l’atenció al visitant, 
amb la contractació temporalment d’una persona per donar suport 
a l’oficina de turisme del CTC Sant Domènec, i la millora de la 
senyalització turística, amb la redacció del projecte executiu de 
senyalització turística del municipi.

Substitució de lluminàries 

S’ha demanat una nova subvenció a la Diputació de Girona dins el 
programa del PALS del Pla a l’Acció 2014 per a la realització dels 
treballs de substitució de lluminàries.

Xerrades i exposicions

Sant Domènec acull del 25 de març al 6 d’abril a l’exposició “L’aigua 
en equilibri”, organitzada per la Diputació de Girona i l’ACA, on es 
mostra la gestió sostenible de l’aigua i dels rius, i la seva importància 
per al desenvolupament de la societat. 

Dijous 3 d’abril, a les 19 hores, també a Sant Domènec, un 
representant de l’ACA durà a terme la xerrada “Estalvia aigua i 

diners. Vols entendre la factura de l’aigua?”, que pretén donar eines 
als ciutadans per a saber gestionar millor aquest bé tan preuat. A les 
persones assistents se’ls regalarà un kit d’estalvi d’aigua per a la llar 
i, si porten una factura de l’aigua de casa, se’ls farà assessorament 
personalitzat.

S’han programat dues xerrades per prevenir els delictes i enganys, 
adreçades al públic en general i especialment a la gent gran. Una es 
va fer el 24 de març passat a Vilanova i l’altra, es farà el proper 31 
de març a Peralada. Les imparteixen els Mossos d’Esquadra, amb la 
col·laboració dels vigilants municipals.

5.4 Àrea de Turisme, Cultura i Benestar Social

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

SESSIÓ DE TREBALL DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2014

Nova administrativa

Es presenta als membres del Consell la senyora Núria Campa 
Brugat, que substitueix com a administrativa de Sant Domènec la 
senyora Berta Anglora i Anglada mentre duri el període d’excedència 
d’aquesta.

Despeses 2013 i previsió de pressupost per a les activitats 
de 2014

Es fa una exposició detallada de les despeses que s’han produït al 
llarg de l’any, activitat per activitat, i dels ingressos que algunes han 
generat. Igualment, es fa una comparativa amb les despeses dels 
últims anys pels mateixos conceptes i es prepara la previsió per l’any 
2014. Amb  aquestes dades es projecten les actuacions culturals 
que es volen dur a terme a Peralada. Per tal d’optimitzar recursos 
sense deixar de donar els mateixos serveis, s’acorda contenir les 
despeses en la mesura que sigui possible.

Presentació de la revista Alberes. La faran a les 6 de la tarda 
del dia 8 de març a la Sala Miquel Mateu, el director, l’editor i un 
col·laborador de la revista. El número que presentaran està dedicat 
a l’escola, i fa referència a diferents escoles de la nostra comarca. 
Peralada hi surt molt esmenat, amb un incís especial a les monges 
agustines i a algun dels mestres que treballaren a l’escola pública 
(donya Teresina, la seva filla Carmen i el seu gendre, Tomàs Vicens); 
també hi surt un article dedicat a la família de mestres Batlle-Tuèbols, 
dos dels quals (el senyor Alfons i la senyora Maria) són encara molt 
recordats per molts peraladencs. Hi ha també una entrevista molt 
emotiva a la Concepció Pallisera, mestressa de la Fleca de Baix. La 
presentació acabarà amb un col·loqui entre les persones assistents. 
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Acte benèfic a favor de l’Associació Oncolliga (exposició i 
concert). Es durà a terme a les 8 del vespre del mateix 8 de març. 
Es tracta d’un concert de piano de música clàssica i una exposició 
d’obres de diversos artistes plàstics; un percentatge de les possibles 
vendes de les obres anirà per a Oncolliga. 

Festa de Pasqüetes 2014. La programació s’inclourà en el Butlletí 
Municipal que es repartirà casa per casa uns dies abans de la Festa. 

El dissabte 26 d’abril a les 10 del matí, es farà una caminada popular 
d’una hora aproximadament amb l’objectiu de conèixer millor 
els itineraris saludables. A dos quarts de cinc, a la plaça Gran, hi 
haurà un espectacle infantil a càrrec de Fefe i Companyia i, després, 
s’oferirà un berenar per als més petits. A dos quarts de set, a la Sala 
Miquel Mateu, s’inaugurarà l’exposició del pintor peraladenc Ramon 
Garrido Marqueño, un recorregut per la seva obra en el transcurs de 
seixanta anys d’ofici. 

El diumenge 27 d’abril, a dos quarts de deu del matí, es farà la plantada 
de gegants i capgrossos a l’Avinguda de La Principal de Peralada; 
hi assistiran les colles geganteres de Girona, Figueres, Cassà de la 
Selva i el Port de la Selva. A les onze,  a l’església parroquial de Sant 
Martí, hi haurà l’ofici solemne cantat per la Coral de Peralada. A dos 
quars de dotze, la trobada de gegants i capgrossos de Peralada i a 
les dotze, a la plaça Gran, l’acte de bateig dels capgrossos medievals 
de Peralada. Tot seguit, es farà el ball de les colles geganteres. A 
tres quarts de una, l’orquestra Maravella oferirà un concert de Festa 
Major al centre social. A les 5 de la tarda, el FC Peralada s’enfrontarà 
al Sant Cristòfol FC al camp municipal d’esports i, a la mateixa hora, 
hi haurà una audició de sardanes a la plaça Gran. A dos quarts de 
vuit, el ball de fi de festa al centre social.

Durant tot el cap de setmana, els més petits podran gaudir d’un parc 
multiaventura al pati de l’Espai Jove. 

Conveni amb la Diputació de Girona per a la realització de 
quatre exposicions itinerants de diverses temàtiques a la 
Sala Miquel Mateu

Durant el 2014 es duran a terme, en principi, 6 exposicions a la Sala 
Miquel Mateu. A part de la ja esmentada de Garrido Marqueño, 
n’hi haurà quatre més, que formen part del projecte “Exposicions 
Viatgeres”, que des de fa anys la Diputació de Girona promociona 
amb la finalitat de donar suport als artistes gironins, potenciar 
l’art a les nostres comarques i, al mateix temps, posar a disposició 
dels ajuntaments i centres culturals propostes expositives de gran 
qualitat: Nàufrags, de Jordi Urbón (de l’1 juny a 30 juny), Evolució, 
realitat i moviment, de Sergi Cadenas (del 14 juliol al 31 agost), La 
fi dels dies, d’Iurian Quintanas (del 6 al 28 de setembre), Formes 
en correspondència, de Jordi Martorano (del 8 al 29 de novembre); 
la sisena és una exposició de fotografia de productes ecològics del 
fotògraf peraladenc Josep Miquel Guasch (de l’11 al 31 d’octubre).

“SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL 
DIA 19 DE MARÇ DE 2014

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

Se sotmet a l’aprovació del Consell l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària que va tenir lloc el dia 4 de desembre de 2013, repartit amb 
la convocatòria d’aquesta sessió, i, trobat conforme, fou aprovat com 
a acta de la sessió sense esmenes.

2.  Informes

S’informa sobre els assumptes tractats i les decisions preses en 
la reunió de treball del dia 5 de març passat i dels quals es donarà 
compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que 
tingui lloc (...).

3. Propostes

Vívid – Festival del Vi

L’anomenat Festival del Vi (Vívid) presenta durant el mes d’abril un 
programa de cinquanta activitats i promocions enoturístiques a la 
Costa Brava. Aquesta iniciativa es desenvoluparà a les comarques 
de l’Alt i del Baix Empordà dins aquest programa creat pel Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona amb el suport i la participació del 
Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, 
ajuntaments i empreses turístiques del territori; amb ella, a més de 
donar a conèixer el món de la viticultura empordanesa a residents i 
visitants, es pretén desestacionalitzar la temporada turística i oferir 
uns al·licients afegits als turistes que arriben per Setmana Santa.

L’Ajuntament de Peralada considera interessant el projecte i decideix 
participar-hi amb quatre iniciatives que, es creu, ajudaran a donar a 
conèixer encara més el municipi i li donaran un plus d’interès gràcies 
a la difusió que es farà del Festival. Les propostes presentades que 
es duran endavant són:

La Cuina del Vi.  La cultura del vi a Peralada i la qualitat d’aquest 
producte que s’elabora a l’Empordà han possibilitat l’aparició d’un 
gran nombre de plats i de postres la base dels quals és algun dels 
excel·lents beuratges produïts als cellers de la comarca. Aquesta 
campanya enogastronòmica pretén oferir als visitants la possibilitat 
de degustar els tradicionals platillos cuits en cassola i les postres 
casolanes típiques de la nostra dieta que incorporin en la seva 
elaboració raïm, vi o algun dels seus derivats. Els establiments de 
restauració del municipi els han escollit d’entre totes les receptes 
presentades a la Mostra Gastronòmica per les mestresses de casa 
de Peralada, i els incorporaran a la seva oferta gastronòmica; al 
menú o la carta dels restaurants, hi figurarà el nom de l’autor/a de 
les receptes.

L’Ajuntament aportarà als restaurants participants un desplegable 
promocional de la Cuina del Vi, que s’exposarà als establiments 
durant els dies que duri la campanya. Els restaurants que s’hi han 
adherit són: Cal Sagristà, Sota Muralla, El Jou Vell, La Muga, La 
Resclosa, Casino Castell de Peralada, Can Pissarres, El Grill del Celler 
i  El Cafè del Centre.

Aquesta campanya que, com s’ha dit, durarà tot el mes d’abril, es 
pretén que tingui una continuïtat el mes d’octubre de cada any, per 
tal d’emmarcar la Mostra de Gastronomia Empordanesa de Peralada 
i, si sembla bé als restaurants participants, promocionar la cuina del 
platillo. 



38 BUTLLETÍ TARDOR

Nit amb Bacus. La segona activitat que es durà a terme durant el 
més d’abril anirà a càrrec dels allotjaments rurals i hotels del municipi, 
que obsequiaran els seus hostes amb una ampolla de cava. Els 
allotjaments que s’hi han adherit són: Hotel Peralada, Hotel de la Font, 
Hostal Can Palol, Allotjament Rural Can Jai, Allotjament Rural La Costa, 
Allotjament Rural Can Genís, Allotjament Rural Can Carbó del Portal, 
Allotjament Rural Can Gori, Allotjament Rural Mas Fresí, Allotjament 
Rural Mas les Cabretes, Allotjament Rural Can Bastons, Allotjament 
Rural Mas Fresí i Allotjament Rural Can Carbó de les Olives. 

Processó dels Dolors. Dins els actes del Festival Vívid s’hi ha 
inclòs la processó dels Dolors, celebració de gran tradició a Peralada, 
que rep també molts visitants forans. Després de la Processó, com 
de costum, els participants en el seguici degustaran els celebrats 
brunyols i la garnatxa de l’Empordà. 

Conferència La cuina del vi. El dissabte 12 d’abril, a les 7 de la 
tarda, la sala d’actes del claustre de Sant Domènec acollirà aquesta 
conferència, a càrrec del crític gastronòmic Jaume Fàbrega Colom, 
que avaluarà el potencial del vi com a ingredient de la cuina actual, 
tant a nivell organolèptic com a element diferenciador, a través 
del treball de recull i reinterpretació de receptes procedents de 
les mestresses de casa de Peralada. La presentació de l’acte i del 
conferenciant aniran a càrrec de la senyora Inés Padrosa. Es clourà 
amb una copa de cava i amb la degustació de pa amb vi i sucre.

Encetat el debat, els membres del Consell i el secretari fan algunes 
aportacions de cara a la present edició o per a edicions futures. 
Una de les propostes és fer una caminada o una marxa pel camí de 
les Vinyes, o bé una bicicletada que, aprofitant aquests camins i el 
fantàstic paisatge, arribi fins a Garbet. L’altra, és convidar els cellers 
adherits a la Fira a presentar llurs garnatxes per ser degustades 
acabada la processó dels Dolors; se’n parlarà amb els organitzadors 
de la bicicletada i amb els priors de la processó.

Adhesió del Pessebre Vivent a l’Associació Coordinadora 
de Pessebres Vivents de Catalunya

Diumenge passat, 16 de març, l’alcalde i l’auxiliar administratiu de 
Sant Domènec van anar a Sant Feliu Sasserres (el Bages) per assistir 
a la XXIV Assemblea de l’Associació Coordinadora de Pessebres 
Vivents de Catalunya, en què es va aprovar la incorporació del nostre 
pessebre vivent a la Coordinadora.

Els avantatges de formar part de l’entitat són la difusió en les xarxes 
socials de la Coordinadora i falques a mitjans de comunicació 
de Catalunya i del sud de França, entre d’altres. A més, l’empresa 
catalana Aneto publicarà un anunci al diari La Vanguardia, farà 
espots a TV3 i 8TV durant la campanya nadalenca sota el lema 
Aquest Nadal visita els pessebres vivents de Catalunya, i obsequiarà 
els pessebres associats amb brou per ésser degustat pels visitants.

Aprofitant l’ocasió, Peralada es va oferir per acollir l’acte assembleari 
de l’any 2020 o abans, si s’escau.

4.   Precs i preguntes 

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

La senyora Ana María Poch informa també de les dues activitats 
destinades a la gent gran de l’Àrea de Benestar Social:

Grup de suport a familiars cuidadores de persones 
dependents

Aquest curs es porta a terme al centre sociosanitari cada dilluns, de 
quatre a dos quarts de sis de la tarda, del 3 de març al 26 de maig. 
L’organitzen l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, Albera 
Salut i l’Ajuntament de Peralada.

Curs de memòria

Consta de deu sessions, que es duen a terme a Sant Domènec cada 
dijous, a les cinc de la tarda, des del 20 de març. L’organitzen el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Peralada.

5.5 Àrea d’Agricultura i Sanitat

Sanitat

Programes de Dipsalut. S’ha tornat a sol·licitar l’execució de 
diversos programes per a l’any  2014: suport a la gestió del risc 
derivat de les piscines d’ús públic i/o gestió municipal i d’avaluació 
higienicosanitària de les piscines d’ús públic; suport a la gestió de la 
salubritat de les sorreres infantils (ja acceptat); avaluació i control 
de qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor (ja acceptat); 
suport al control i a la gestió d’instal·lacions d’alt risc de transmissió 
de la legionel·losi de les instal·lacions municipals (ja acceptat), i 
dinamització de la Xarxa d’Itineraris Saludables i del Parc Urbà de 
Salut de Peralada.

Programa Pacient Expert d’Albera Salut. Les reunions han funcionat 
molt bé, els canvis d’impressió entre els pacients han estat bons i 
la gent ha quedat molt contenta. S’ha proposat al centre social 
municipal que faci un menú per a diabètics, ja que un 10% de la 
població pateix aquesta malaltia.

Agricultura

Servei d’assistència per a l’arranjament de camins de titularitat 
pública i de franges de seguretat de la Diputació de Girona. La 
Diputació ha comunicat el Pla de treball previst a Peralada per a 
aquest 2014, i s’ha modificat el traçat previst que proposaven.

Modificació de la concessió subvenció àrid reciclat 2013. L’Agència 
de Residus de Catalunya va concedir a l’Ajuntament una subvenció 
en espècies que corresponia a 1.054 m3 d’àrids (12.753,40 euros). 
Per Resolució del director de l’Agència del 23 de gener passat, la 
subvenció s’ha modificat i passa a ser dinerària, tot i que l’import 
continua essent el mateix. Els camins en què s’actuarà són la 
connexió del Pixamill amb la carretera de l’estació, el camí del Gaus 
fins al camp de golf i el camí des de la Garriga fins a Vallgornera.

Modificació d’un tram de la ruta Pirinexus. S’ha sol·licitat al Consorci 
Vies Verdes de Girona la modificació d’un tram del traçat de la ruta 
Pirinexus a la zona del Sepulcre.

5.6 Àrea de  Joventut

Enguany, i com a novetat, s’ha cregut convenient obrir la 
infraestructura de l’Espai Jove a totes aquelles associacions que 
tenen un paper integrador en la dinamització de la nostra vila, i 
que estan formades majoritàriament per gent jove. Amb aquesta 
premissa, l’Associació de Capgrossos de Peralada, integrada per 
unes 50 persones —el 55% de les quals té entre 4 i 30 anys— es 
troba un cop a la setmana en una aula de l’Espai Jove per assajar 
amb el grup de musica.
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5.7 Àrea de Vilanova de la Muga

Estat d’execució de l’obra d’arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga      
i de les obres contingudes en el projecte complementari  

Estat d’execució de l’obra a 27 de març de 2014

Estat d’execució de les obres complementàries que afecten els carrers Eduard Pujol i Roses a 27 de març de 2014

Grup de partides

Demolicions i enderrocs

Excavacions i reblerts

Residuals 

Pluvials

Aigua

Electricitat

Enllumenat

Telefonia

Gas 

Pavimentació

Senyalització
 

Gestió de residus

Seguretat i salut

Altres (legalitzacions, 
permisos, imprevistos, etc.)

Estat

Acabat

Acabat

Acabat 

Acabat

Acabada i en funcionament

Instal·lats els tubs per on han de passar el cables de la xarxa. Realitzats els 
nínxols de les caixes de distribució. S’estan passat els cables.

Cablejat instal·lat. Tot el material (columnes, llumeneres, etc.) ja és a l’obra.

Acabat. Queda pendent la inspecció de Telefònica.

Acabat

Laterals de formigó quasi acabats. Es preveu asfaltar la setmana del 7 d’abril.

Pendent. És la darrera fase. No es pot començar fins que
la pavimentació estigui quasi acabada.

En curs

En curs

En curs

Grup de partides

Demolicions i enderrocs

Excavacions i reblerts

Residuals 

Pluvials

Aigua

Electricitat

Enllumenat

Telefonia

Estat

C. Eduard Pujol, acabat

C. Roses, en curs (falta el fresat) 

C. Rossend Palmada, pendent

C. Eduard Pujol, acabat

C. Roses, en curs

C. Rossend Palmada, no escau

C. Eduard Pujol, acabat

C. Roses, no escau (només s’ha canviat la xarxa d’aigua i s’ha posat el gas) 

C. Rossend Palmada, no escau

No escau

C. Eduard Pujol, acabat

C. Roses, acabat

C. Rossend Palmada, no escau

No escau

No escau

No escau

% executat (est.)

100

100

100

100

100

70

50

95

100

30

0

90

90

50
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Grup de partides

Gas 

Pavimentació

Senyalització 

Gestió de residus

Seguretat i salut

Altres (legalitzacions, permisos, imprevistos, etc.)

Estat

C. Eduard Pujol, acabat

C. Roses, acabat

C. Rossend Palmada, no escau

Pendent. Es preveu per la setmana del 7 d’abril

Pendent. Darrera fase. No es pot començar fins que la pavimentació estigui acabada

En curs

En curs

En curs

Obres a l’església de Santa Eulàlia. El Bisbat de Girona ha començat fa 
dues setmanes les obres d’arranjament de la teulada de l’església de 
Santa Eulàlia, a fi de solucionar el problema de les filtracions d’aigua a 
l’interior de l’església, i per a les quals tenen la corresponent llicència 
municipal. D’acord amb les converses  mantingudes en el seu dia  amb 
el Bisbat, l’Ajuntament finançarà les obres amb la quantitat de 3.000 
euros, amb els tràmits administratius previs que corresponguin. 

6. Aprovació inicial de la tercera modificació de crèdits 
en el Pressupost de l’exercici 2014 mitjançant generació 
i suplement de crèdits finançats amb romanent líquid 
de tresoreria del pressupost de l’exercici 2013 i majors 
ingressos. (Exp. núm. 65/2014) 

PROPOSTA

Atès que, d’acord amb la Memòria de l’Alcaldia resulta necessari 
realitzar despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent 
i per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la 
corporació, i poden ser finançades amb romanent líquid de tresoreria i 
amb majors ingressos finalistes;

Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir;

Atès que es va emetre Informe d’avaluació del compliment d’avaluació 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del qual es dedueix que la 
modificació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, si bé no 
serà necessari elaborar un Pla economicofinancer fins a la liquidació 
del pressupost, si escau;

Atès l’Informe-proposta de la Secretaria, i de conformitat amb el que 
disposa l’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de la tercera modificació de 
crèdits en el Pressupost de l’exercici 2014, en la modalitat de crèdit 
extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior i amb majors ingressos, 
d’acord amb el resum per capítols següent:

Pressupost de despeses

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de quinze dies, 
durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Pressupost d’ingressos

Aplicació Pressupostària

1 330 622 03

1 011 913 08

1 929 85010

1 155 61910

Descripció

Habilitació accessos Sant Domènec-FEDER

Amortització préstec Banc Sabadell

Ampliació capital

Semaforització cruïlla Ctra. C252

TOTAL DESPESES

Euros

10.991,92

56.793,72

47.686,30

60.852,00

176.323,94

Aplicació Pressupostària

1 870 00

1 761 05

Descripció

RLT per a despeses generals

Diputació de Girona-Subvenc, Semàfor

TOTAL INGRESSOS

Euros

121.557,94

54.766,00

176323,94
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APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense 
debat.

 

7. Aprovació definitiva del projecte de camí rural a 
Vilanova de la Muga, parcel·la 16 polígon 12 (Exp. núm. 
83/2010)

PROPOSTA

Vist que en data 17 de març de 2010 (R/E núm. 442/2010), el senyor 
Martí Casellas Teixidor va presentar la sol·licitud i el projecte de camí 
rural que té per objecte substituir un tram del camí públic anomenat 
de la Closa del Pou, que discorre pel perímetre de les edificacions de 
L’Estanyol (Can Bastons).

Vist que en data 9 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment el projecte de modificació del traçat del camí esmentat, 
redactat per l’arquitecte tècnic Pere Alabau Descamps. 

Vist que l’expedient va ser sotmès a informació pública i que durant 
aquest termini el senyor Ramon Fina Figueres va presentar una 
al·legació.

Vist que en data 28 de març de 2012 (exp. Núm. 105/2012), s’inicia 
el procediment de segregació i permuta d’una part de les parcel·les 3 i 
71 del polígon 12, on els propietaris afectats per la traça del nou camí, 
els senyors Ramon Fina i Martí Casellas, regularitzen els límits de les 
seves finques. 

Vist que per Decret de l’Alcadia núm. 185/2012, de 4 de juliol de 
2012 es concedeix la llicència de segregació i permuta corresponent; 
s’estima, doncs, que amb aquest tràmit l’al·legació del senyor Ramon 
Fina Figueres queda resolta.

Vist que en data 26 d’agost de 2013 (R/E núm. 1084/2013), la senyora 
Rosa Maria Teixidor Riera presenta l’escriptura de segregació de les 
parcel·les 3 i 71 del polígon 12 a favor dels senyors Fina i Casellas.

Vist que en data 3 de febrer de 2014 (R/E núm. 143/2014), la senyora 
Rosa Maria Teixidor Riera presenta còpia dels assentaments al Registre 
de la Propietat de les escriptures abans referides, i, a més, sol·licita el 
canvi de nom de l’expedient d’aprovació del projecte de canvi de traçat 
del camí a favor de Can Bastons, SCP.

Vist que en data 10 de març de 2014, l’arquitecte municipal ha emès 
l’informe corresponent on es conclou que és procedent l’aprovació 
definitiva del projecte subjecte al compliment d’una sèrie de condicions 
que s’hi indiquen. 

Vist l’informe del secretari unit a l’expedient, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer. Aprovar el canvi de nom de l’expedient d’aprovació del Projecte 
per substituir un tram del camí públic anomenat de la Closa del Pou, 
que discorre pel perímetre de les edificacions de L’Estanyol (Can 
Bastons), iniciat a nom del senyor Martí Casellas Teixidor, a favor de 
Can Bastons, SCP.

Segon. Aprovar definitivament el projecte de modificació del traçat del 
camí, redactat per l’arquitecte tècnic Pere Alabau Descamps, i que té 
per objecte substituir un tram del camí públic anomenat de la Closa 
del Pou, que discorre pel perímetre de les edificacions de L’Estanyol 
(Can Bastons), amb les prescripcions assenyalades en l’informe 

de l’arquitecte municipal de 10 de març de 2014, còpia del qual es 
traslladarà a l’interessat amb la notificació d’aquesta resolució.

Tercer. L’aprovació del projecte porta implícita la concessió a l’interessat 
de la llicència municipal per a l’execució de les obres. 

Quart. Fitxar la garantia per la execució de les obres en la quantitat 
de de 5.813,51 euros, corresponent al 12 % del pressupost d’execució 
material de les obres, la qual es podrà prestar en qualsevol de les 
formes admissibles en dret. No es podran iniciar les obres sense haver 
acreditat la constitució de la garantia. 

Cinquè. Aprovar la liquidació per les despeses de tramitació de 
l’expedient per import de 300,51 euros.

Sisè. Amb la recepció de conformitat de les obres per part de 
l’Ajuntament es produirà de forma automàtica, i d’acord amb el 
projecte aprovat: 

a) La desafectació al domini públic del tram de camí substituït, 
superfície que s’integrarà a la finca de l’interessat.

b) L’afectació al domini públic del nou tram de camí construït, el qual 
s’integrarà al domini públic municipal com a béns d’ús públic.

Setè. L’interessat haurà de practicar al seu càrrec totes les operacions 
que se’n deriven d’aquesta resolució i inscriure-les en el Registre de la 
Propietat.

Vuitè. Notificar aquesta resolució a l’interessat i al senyor Ramon Fina 
Figueres i publicar-ho al Butlletí Oficinal de la Província.

APROVACIÓ.

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense 
debat.



42 BUTLLETÍ TARDOR

8. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Peralada d’adhesió a la pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica (Exp. núm. 65/2013 )

PROPOSTA

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. 2012/2001) a l’empresa Endesa 
Energia SAU, i en data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte administratiu corresponent amb una durada d’un any, des de l’1 
d’abril de 2013 fins al 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)

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

P1

174,136

 

177,553

 

183,228

T.A.(*)

3.1A

6.1

T.A.

3.1A

6.1

P2

15,779848

8,849205

P2

119,319

138,415

P1

138,231

171,405

P4

0,000000

6,476148

P4

0,000

90,875

P6

0,000000

2,954837

P6

0,000

69,520

P1

25,588674

17,683102

PRODUCTE

TP-DH3C

TP-DH6B

P3

3,618499

6,476148

P3

85,149

114,815

P5

0,000000

6,476148

P5

0,000

84,756

P2

135,304

152,356

 

150,938

 

P3

81,077

 

86,943

 

63,77

Sublot 1 (3.0A)

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 3 (2.1 DHA)

Sublot 4 (2.0 A)

Sublot 5 (2.0DHA)

Euros/ kW i any

P1

15,754249

35,517224

35,517224

21,893189

21,893189

P2

9,452549

P3

6,301700

Preus (€/MWh)

Tercer. En data 8.05.2013 (Decret 152/2013), aquest Ajuntament va 
aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’electricitat 
(Exp. 2012/2001), adjudicat a Endesa Energia SAU.

Quart. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva va aprovar 
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 fins al 31 de març de 2015, 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. 

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. 2012/2001) 
quant 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. 2012/2001) 
quant 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. Disposició addicional segona del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,  es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer. El municipi de Peralada prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/2001), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, 
amb les següents condicions econòmiques:

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus serà actualitzada aplicant la variació del preu mitjà respecte del 
mateix mes de l’any anterior. 

Segon. Assabentar d’aquest acord, per al seu coneixement i als efectes que siguin pertinents, al Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(carrer València, 231, 6a. de 08007 Barcelona).

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat. 

APROVACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense debat.

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)

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

P1

174,136

 

177,553

 

183,228

 T.A.(*)

3.1A

6.1

T.A.

3.1A

6.1

P2

15,779848

8,849205

P2

119,319

138,415

P1

138,231

171,405

P4

0,000000

6,476148

P4

0,000

90,875

P6

0,000000

2,954837

P6

0,000

69,520

P1

25,588674

17,683102

PRODUCTE

TP-DH3C

TP-DH6B

P3

3,618499

6,476148

P3

85,149

114,815

P5

0,000000

6,476148

P5

0,000

84,756

P2

135,304

152,356

 

150,938 

P3

81,077

 

86,943

 

63,77

Sublot 1 (3.0A)

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 3 (2.1 DHA)

Sublot 4 (2.0 A)

Sublot 5 (2.0DHA)

Euros/ kW i any

P1

15,754249

35,517224

35,517224

21,893189

21,893189

P2

9,452549

P3

6,301700

Preus (€/MWh)

9. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Escola 
l’Empordà per a la realització de les pràctiques 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Exp. 
núm. 67/2014) 

PROPOSTA

Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 145/2008, de 16 de juny, es va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada 
i l’Escola l’Empordà per tal que alumnes dels cursos de monitors i 
directors de l’Escola fessin pràctiques al casal d’estiu organitzat per 
l’Ajuntament; aquest conveni va ser prorrogat de manera tàcita fins a 
l’edició del casal de l’any 2013.

L’1 d’octubre de 2013 va entrar en vigor l’Ordre BSF/196/2013, per la 
qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a 

i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, la 
qual, entre altres aspectes, regula els centres de pràctiques.

La mateixa ordre defineix les característiques que han de reunir els 
centres de pràctiques i exigeix que, perquè aquests puguin acollir 
alumnes en pràctiques, han de signar un conveni de pràctiques amb 
l’escola de formació on s’hi incloguin les condicions d’aquest. 

Atès que a partir de l’entrada en vigor de l’ordre esmentada queden 
rescindits tots els convenis signats anteriorment en relació amb les 
activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, entre els quals el 
signat per l’Ajuntament de Peralada i l’Escola l’Empordà l’any 2008;

Atès que és voluntat de l’Ajuntament que alumnes de l’escola de 
d’educadors i educadores en el lleure Escola l’Empordà continuïn fent 
pràctiques al casal d’estiu de Peralada; 
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Vist el projecte de conveni entre l’Ajuntament de Peralada i l’Escola 
l’Empordà, que té per objecte la col·laboració entre ambdues entitats 
per a la realització de les pràctiques d’activitats en el lleure infantil i 
juvenil, es proposa al Ple l’adopció de l’acord  següent:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Peralada i l’Escola l’Empordà per a la realització de les pràctiques 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil al casal d’estiu 
organitzat per l’Ajuntament, que s’adjunta com annex. 

Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i per realitzar 
tots els actes que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

DEBAT

El regidor d’Educació diu que es tracta simplement de donar continuïtat 
a l’objecte de l’anterior conveni, que és propiciar la realització de 
pràctiques als alumnes de l’Escola l’Empordà al casal d’estiu municipal, 
sense canvis significatius.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat.

 

10. Propostes urgents

L’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta urgent i ningú no pren la 
paraula.

11. Precs i preguntes

En primer lloc, l’alcalde respon la part final de la pregunta núm. 1 del Ple 
ordinari del dia 27 de desembre de 2013, que no va respondre en aquell 
moment perquè volia consultar els tècnics:

Serà possible el subministrament de gas a les cases connectades, quan 
acabin les obres [de Vilanova de la Muga]

RESPOSTA. S’estan fent les gestions per tal que es connectin al més 
aviat possible, però les obres s’acabaran, si no hi ha imprevistos, 
aquest mes d’abril, i els tràmits per a la instal·lació dels dipòsits que 
aniran a la zona del camp de futbol encara no estaran llestos; per tant, 
les obres estaran acabades però previsiblement les connexions de gas 
encara hauran d’esperar.

Tot seguit, el senyor Llauró formula 3 preguntes que contenen diverses 
subpreguntes sobre el gas natural, sobre les connexions de servei 
d’aigua, sanejament i baixa tensió a Vilanova de la Muga aprofitant les 
obres del carrer Nou i sobre la memòria ambiental del POUM.

Atesa la quantitat d’informació sol·licitada, s’acorda que les preguntes 
es formulin per escrit i seran contestades per escrit.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Josep Maria Oliver, i formula 
diversos suggeriments o precs:

1. Suggereix que, amb motiu del projecte d’habilitació d’accessos 
a Sant Domènec, es canviï el senyal d’oficina de turisme col·locat al 
carrer del Forn/cantonada carrer de l’Oli. 

L’alcalde li contesta que creu que amb la contractació de la nova 
senyalització està previst actuar.

2. En relació amb la reunió de l’aigua que es farà properament, 
manifesta alguns dubtes sobre la sostenibilitat ambiental de Peralada 
pel que fa al consum d’aigua i la gran quantitat de piscines que hi ha al 
municipi, sobretot al Golf.

L’alcalde li contesta que la reunió és pública, i que aquestes inquietuds 
es poden manifestar allà.

3. Demana que es tinguin en compte els nombrosos casos de veïns 
que viuen al centre històric i no tenen accés al distintiu que els permet 
aparcar en els llocs senyalitzats. Sap que la concessió del distintiu va 
lligada al pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i 
que hi ha gent que viu al municipi però no paga l’impost. Hi ha alguna 
possibilitat de revisió d’aquesta condició?

Demana que se solucioni el tema de l’aparcament incontrolat al 
començament del camí de les Costes, que dificulta i a vegades 
impedeix l’accés a aquest camí amb maquinària agrícola.  

Demana que se solucioni d’una vegada per totes el problema de 
l’estacionament davant de la pastisseria, que ocasiona perill i dificultats 
per transitar tant a vianants com a vehicles. 

Respecte a aquestes tres precs, l’alcalde celebra que Agrupació la 
Muga comparteixi la preocupació de l’equip de govern per aconseguir 
una mobilitat millor al municipi i  com ha dit altres vegades, li agradaria 
posar sobre la taula aquest i altres temes relacionats per trobar una 
solució pactada. En aquest sentit, diu que els membres d’Agrupació la 
Muga demanin el dia i l’hora en què volen fer la reunió.

4. Demana que es tingui en compte que el camí dels Vinyarets és el 
que més transit pesat suporta, i per això necessita un manteniment 
major.

Tant l’alcalde com el regidor d’Agricultura manifesten que és el camí 
que més es manté. En l’última reparació es van obrir un tram de cuneta 
i un pas per col·locar un tub de desguàs, el qual ha estat reemplenat 
per ell mateix sense tub, la qual cosa posa de manifest la seva  manca  
de col·laboració.

5. Pregunta si hi ha hagut algun canvi en la gestió de la deixalleria o ha 
passat alguna cosa, per què persones que fins ara han pogut utilitzar-la 
ara no puguin?

L’alcalde i el regidor de Medi Ambient diuen que hi ha un Reglament de 
la minideixalleria i que, per evitar abusos, s’ha de limitar l’abocament 
a deixalles domèstiques i refusar les industrials, que han de ser 
gestionades d’acord amb la normativa. 

6. Avisa que hi ha abocaments de pneumàtics a la zona de Sant Nazari.

L’alcalde li diu que seria bo que, si es detecta qui fa l’abocament, es 
posi immediatament en coneixement de l’Ajuntament.

I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta, de la qual, jo, el secretari, dono fe amb la meva signatura.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
28 D’ABRIL DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 3/2014

Caràcter: pública extraordinària

Data: 28 d’abril de 2014

Hora de convocatòria: 20.30

Hora d’inici: 20.30

Hora d’acabament: 20.56

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Juan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

Sr. Marcià Hernández Campos, secretari.

Cap absencia

ORDRE DEL DIA

1. Acord per al compliment de la 
Sentència núm. 461 de 7.6.2013 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 3a., en relació 
amb el POUM (Exp. núm. 274/2013) 
Assabentat de la Memòria Ambiental 
i dels informes emesos. Acord 
d’obertura del període d’informació 
pública de la Memòria Ambiental i de 
tota la documentació que integra el 
POUM. 

2. Designació dels membres de les 
meses electorals de les eleccions al 
Parlament Europeu 2014 (Exp. núm. 
296 /2013)

Un cop constatada l’existència del quòrum legal, l’alcalde declara oberta la sessió.

1. Acord per al compliment de la Sentència núm. 461 de 7.6.2013 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 3a., en relació amb el POUM (Exp. núm. 
274/2013.  Assabentat de la Memòria Ambiental i dels informes 
emesos. Acord d’obertura del període d’informació pública de la 
Memòria Ambiental  i de tota la documentació que integra el POUM

Iniciada la lectura de la proposta, s’incorpora a la sessió a les 20.40 hores el regidor Joan 
Itxart Romagosa.

PROPOSTA D’ACORD

Atès que en sessió de 14 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Peralada va 
acordar, entre d’altres punts: donar-se per assabentat de la Sentència núm. 461, dictada per 
la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i, en conseqüència, donar compliment a aquesta; tenir per retrocedit l’expedient 
al moment anterior a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional; i, procedir a contractar la 
redacció de la Memòria ambiental. 

Vist que, en data 7 de febrer de 2014, es va rebre el document de la Memòria ambiental, el 
qual ha tingut en compte el text refós del POUM, la conformitat amb el qual fou aprovada 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de 20 d’abril de 2007, així com les 
modificacions puntuals aprovades definitivament per la Comissió esmentada. 

Vist que, en data 20 de març de 2014, el Subdirector General d’Avaluació Ambiental va 
emetre la resolució sobre el document de Memòria ambiental en el sentit d’atorgar la 
conformitat a aquest tot imposant una sèrie de condicions. 

Atès que, en sessió de data 26 de març de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
va emetre informe sobre la proposta del Pla d’Ordenació urbanística municipal amb les 
observacions següents:

- Cal, per coherència normativa, que l’expedient objecte d’aprovació inicial i definitiva refongui 
les modificacions i esmenes d’errades que han estat aprovades definitivament per la CTUG en les 
dates 18 de juny de 2008, 1 d’abril de 2009, 17 de juny de 2009 i 9 de febrer de 2011.
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Vist que, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme esmentat, els Serveis Tècnics municipals han incorporat 
les modificacions i esmenes, i les condicions fixades a la resolució 
del Subdirector General d’Avaluació Ambiental en els documents del 
POUM següents:

1. Text refós de les Normes urbanístiques del POUM.

2. Text refós de l’Annex normatiu del POUM.

3. Plànols del POUM modificats: 

D’ordenació de la Qualificació del sòl no urbanitzable (O3.SNU) 

D’ordenació del sòl urbà i urbanitzable (O.2.3) 

D’ordenació del sòl urbà i urbanitzable (O.2.13) 

D’Informació de les Àrees protegides (I.AP) 

Atès que els Serveis Tècnics municipals també han redactat el 
document Memòria justificativa del compliment de la Sentència on 
s’exposa, entre d’altres, la justificació de la creació dels documents 
del POUM fruit de les refoses i com s’han incorporat en aquests 
documents les condicions que consten en les resolucions adoptades 
pel Subdirector General d’Avaluació Ambiental i la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de 20 i 26 març de 2014, respectivament. 

Vist que en data 16 d’abril de 2014, l’arquitecte municipal ha emès 
informe favorable a que el Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat 
de la Memòria ambiental i acordi l’obertura del període d’exposició 
pública.

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

ACORDS

Primer. Incorporar a l’expedient núm. 274/2013 la documentació 
que s’enumera a continuació, procedent de l’expedient 131/2004 
d’aprovació del POUM de Peralada (que va ser verificat per acord 
de Ple de 10-04-2007 i que va rebre la conformitat de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona el 20-04-2007):

- Document 1. Memòria Descriptiva

- Document 2. Memòria Justificativa

- Document 3. Annexos de la Memòria

- Document 4. Plànols:

- 154 plànols d’Informació. Sèrie I

- 26 plànols de Diagnosi. Sèrie D

- 59 plànols d’Ordenació. Sèrie O, dels quals:

Al plànol d’Ordenació del Sòl urbà i urbanitzable O.2.3 s’incorpora un 
annex que corregeix una errada i estableix correctament les alineacions 
de la zona Bh.

Al plànol d’Ordenació del Sòl urbà i urbanitzable O.2.13, s’afegeix 
una diligència per fer constar que, per acord del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques es suprimeix la qualificació d’espais lliures 
(clau V) pel que fa a la part interior de la muralla de les parcel·les 
situades als números 3 i 5 del carrer Castelló de Vilanova de la Muga 
i es qualifiquen aquests terrenys de centre històric a conservar i 
rehabilitar (clau Hm).

- Document 7. Catàleg de Béns a protegir

- Document 8. Agenda i Avaluació econòmica i financera

- Document 9. Documentació ambiental 

- Document 10. Memòria social

Segon. Donar-se per assabentat de la documentació que s’enumera 
a continuació, redactada en compliment de la Sentència núm. 461, 
dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i incorporar-la a l’expedient 
núm. 274/2013:

- Document 0. Memòria justificativa del compliment de sentència

- Del Document 4. Plànols:

• 1 plànol d’Informació de les Àrees protegides (I.AP), que incorpora 
el subíndex “xn” que correspon a l’àmbit del Xarxa Natura 2000 i que 
modifica el plànol que porta el mateix nom i que va ser aprovat el 2007.

• 1 plànol d’Ordenació de la Qualificació del sòl no urbanitzable 
O3.SNU, que incorpora el subíndex “xn” que correspon a l’àmbit del 
Xarxa Natura 2000 i que modifica el plànol que porta el mateix nom i 
que va ser aprovat el 2007.

- Document 5. Text refós de les Normes urbanístiques, que incorpora 
les modificacions i esmenes aprovades amb posterioritat a l’entrada 
en vigor del Pla, a més de les condicions fixades a la resolució del 
Subdirector General d’Avaluació Ambiental de 20 de març de 2014.

- Document 6. Text refós de l’Annex Normatiu, que incorpora les 
modificacions i esmenes aprovades amb posterioritat a l’entrada 
en vigor del Pla, a més de les condicions fixades a la resolució del 
Subdirector General d’Avaluació Ambiental de 20 de març de 2014.

Tercer. Donar-se per assabentat del document de Memòria Ambiental 
del POUM, que s’integra al document 9. anomenat Documentació 
ambiental i Memòria ambiental, i que ha estat redactat en compliment 
de la Sentència núm. 461, dictada per la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i que ha rebut la conformitat per part de la Direcció General 
d’Avaluació Ambiental per resolució de 20 de març de 2014.

Quart. Sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies, la 
Memòria ambiental i la resta de documentació que integra el POUM de 
Peralada continguda a l’expedient 274/2013, mitjançant la publicació 
d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal 
i al tauler d’anuncis municipal.

Cinquè. Un cop esgotat el termini d’exposició al públic i analitzades les 
al·legacions presentades, procedir a adequar la Memòria ambiental, si 
escau, i presentar-la al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
seva verificació i emissió dels informes previstos a la Llei d’urbanisme.

DEBAT

L’alcalde fa un resum del procediment que se segueix, i conclou 
que simplement es tracta, tal com ja s’havia acordat, de sotmetre la 
Memòria ambiental i la resta de documentació que integra el POUM 
a informació pública durant el termini de 45 dies. Aclareix que, quan 
Urbanisme va fer la sessió en la qual va informar sobre l’avanç del Pla 
a aprovar provisionalment,  ja tenia el seu poder el Pla refós a què fa 
referència el seu informe, i que  no hi va haver temps d’analitzar. El Pla 
refós que se sotmetrà a informació pública ja recull les indicacions de 
l’informe d’Urbanisme.   



47CASA DE LA VILA

Pregunta si s’està d’acord amb la proposta, i pren la paraula el senyor 
Francisco Javier Llauró, que pregunta si la documentació es penjarà a 
la web municipal. L’alcalde li respon que sí, i es procurarà organitzar-la 
de la manera més entenedora possible. 

El senyor Josep Maria Oliver pregunta si la informació pública a 
l’Ajuntament es farà amb els textos i amb els plànols de lliure consulta, 
i l’alcalde li respon que sí.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat.

2. Designació dels membres de les meses electorals 
de les eleccions al Parlament Europeu 2014 (Exp. 
núm. 296 /2013)

Atès que per Reial decret 213/2014, de 31 de març, es van convocar 
eleccions al Parlament Europeu 2014, i que, de conformitat amb 

l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, s’ha de procedir a la designació del president i els vocals de 
cada mesa entre les persones censades, per sorteig públic; 

Atès que en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central, 
correspon al Ple la designació dels membres de les meses electorals, 
per unanimitat, s’acorda:

Primer. Realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar els 
presidents i vocals de cada mesa electoral, així com a dos suplents per 
a cadascun dels membres de la mesa, utilitzant com a mitjà de sorteig 
l’aplicació informàtica facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística.

Segon. De conformitat amb els resultats del sorteig, designar els 
membres de les meses electorals següents:

Tercer. Notificar la referida designació com a presidents i vocals de les 
meses electorals a les persones interessades en el termini de 3 dies.

Quart. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona.

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

Titulars

President: Xavier Soteras Giralt

Vocal primera: Pablo RodrÍguez de Zuloaga Montesino

Vocal segon: Esther Martí Verdaguer

Suplents

De president 1r. suplent: Ramon Antoni Vila Rovira

De president 2n. suplent: Ana Isabel Rodríguez Risquete

De vocal primer, 1r. suplent: Ivan Sierra Romera

Del vocal primer, 2n. suplent: Nekane Astorga Salgado

De vocal segon, 1r. suplent: Marina Pratcorona Subirana

De vocal segon, 2n. suplent: José Luis Heredia Cordoba

Titulars

President: Ester Sagué Gironell

Vocal primer: M. Mercedes Cortada Isach

Vocal segon: Juan de Dios Martínez Hidalgo               

Suplents

De president, 1r. suplent: Mario Soler Martí

De president, 2n. suplent: Núria Gironell Parramon

De vocal primer, 1r. suplent: Javier Marrón Jiménez

De vocal primer, 2on. suplent: Luis Pagès Gou

De vocal segon, 1r. suplent:  M. Carmen Suñer Gou

De vocal segon, 2n. suplent: Rosa Porcel Villalba

MESA A

MESA B

Núm. d’elector 

989

880

622

1074

879

961

76

815

529

Núm. d’elector 

163

064

111

166

087

108

121

175

139
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
30 DE JUNY DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 3/2014

Caràcter: pública ordinària

Data: 28 de març de 2014

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. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Juan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Marcià Hernández Campos, secretari.

Absents amb excusa:

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes  de les 
sessions ordinària de 28 de març de 
2014 i extraordinària de 28 d’abril 
de 2014 (Expedients núm. 70 i 
107/2014).

2. Resolucions de l’alcalde i dels 
regidors delegats. Assabentats. 
Ratificacions.

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

4. Informes de les regidories.

5. Aprovació inicial de la cinquena 
modificació de crèdits en el Pressupost 
de l’exercici 2014, mitjançant 
suplements de crèdits finançats amb 
romanent líquid de tresoreria del 
Pressupost de l’exercici 2013 i majors 
ingressos (Exp. núm.171/2014).

6. Aprovació de l’expedient Aportació 
de capital a la societat municipal per 
a la  compensació de les pèrdues de 
l’exercici 2013 (Exp. núm. 170/2014).

7. Fixació festes locals 2015. 

8. Aprovació del conveni tipus sobre 
l’allotjament de pàgines web, comptes 
de correu i dominis de l’Ajuntament de 
Peralada als servidors de la Diputació 
de Girona (Exp. núm. 102/2014).

9. Declaració d’un lloc de treball com 
a prioritari per a la contractació de 
personal laboral temporal (Exp. núm. 
167/2014).  

10. Propostes urgents.

11. Precs i preguntes.

Es comprova l’existència de quòrum i, abans d’iniciar la sessió, l’alcalde sol·licita la ratificació 
de la convocatòria,  que ha estat  canviada perquè en el dia prefixat hi havia altres actes que 
dificultaven la seva celebració, i el Ple ho aprova per unanimitat. 

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 28 de març 
de 2014 i extraordinària de 28 d’abril de 2014 (Exp. núm. 70 i 
107/2014)

L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària  del dia 28 de marc de 2014, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i 
ningú no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat. 

Pregunta igualment si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària  del dia 28 d’abril de 2014, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i 
ningú no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat. 

2. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. 
Ratificacions.

2.1 Assabentats

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió ordinària (del núm.  
74/2014 al núm. 170/2014).   

Es transcriu a continuació la part dispositiva de les resolucions anteriors on consta que cal 
donar-ne compte al Ple:

Decret núm. 75/2014 de 26.3.2014

“Primer. Sol·licitar al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya una subvenció 
per al finançament dels treballs de substitució del filtre de la piscina municipal.

Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 91/2014 de 8.4.2014

“Primer. Concedir al senyor Francesc Argelés i Bech una subvenció per un import de cinc-
cents vuitanta euros (580,00 €) per finançar les actuacions de pintat de les façanes 
principal i posterior del Mas Garballer (parc. 121 pol. 15 de Vilanova de la Muga); i tornar-li 
vuitanta-un euros amb vint cèntims (81,20 €), corresponents a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres d’aquestes actuacions.

Segon. Autoritzar la despesa de 580,00 euros i ordenar-ne el pagament a la persona 
beneficiària, amb càrrec a la partida 1 150 78 000 del pressupost vigent.
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Tercer. Autoritzar la devolució de 81,20 euros, amb càrrec a la partida 
1 290 del pressupost vigent, com a menys ingrés.

Quart. Notificar a l’interessat aquesta resolució i informar-ne el Ple de 
l’Ajuntament en la primera sessió ordinària que tingui lloc. 

Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de la 
Corporació.”

Decret núm. 95/2014 de 8.4.2014

Primer. Aprovar el conveni tipus d’allotjament de pàgines web, 
comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació de Girona 
que s’uneix a aquesta resolució, i adherir-s’hi.

Segon. Sol·licitar el servei de creació i manteniment de llocs web que 
ofereix la Diputació de Girona.

Tercer. Facultar l’alcalde, como a president d’aquesta Corporació, per 
a signar l’esmentat Conveni i efectuar tots els tràmits que calguin per 
a la seva execució.

Quart. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.

Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la Diputació de Girona.”

Decret núm. 102/2014 de 15.4.2014

“Primer. Sol·licitar al Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la 
Diputació de Girona una subvenció 501,95 euros per al finançament 
de les jornades “La Cuina del Vi”, dins el programa d’ajuts a la 
promoció de la Ruta del Vi DO Empordà 2004.

Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 112/2014 de 25.4.2014

“Primer. Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona d’ajuts 
per al foment i la pràctica de l’esport i sol·licitar una subvenció de 
1.500,00 euros, per al finançament de les activitats esportives 
realitzades al municipi de l’1 de setembre de 2013 al 31 d’agost de 
2014 (Programa A.3).

Segon. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de la 
Corporació.

Tercer. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 114/2014 de 29.4.2014

“Primer. Aprovar el Projecte d’activitats de joventut d’aquest 2014, 
que figura a l’expedient.

Segon. Concórrer a la convocatòria de subvencions esmentada i 
sol·licitar a la Direcció General de Joventut un ajut de 18.801,85 euros 
per al finançament del Programa d’activitats 2014.

Tercer. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 143/2014 de 19.5.2014

“PRIMER. Atorgar al Bisbat de Girona una subvenció per import de 
tres mil euros (3.000,00 €), amb càrrec a la partida 123348001 del 
pressupost de despeses de la Corporació,  destinada al finançament 
de les obres de reparació de la teulada nord de l’església de Vilanova 
de la Muga.

SEGON. Tenir  per justificada adequadament la subvenció amb 
la presentació de la còpia de  la factura que consta a l’expedient i 
procedir al pagament de la subvenció  directament al contractista. 

TERCER. Notificar als interessats l’atorgament de la concessió de la 
subvenció.

QUART. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.”

Decret núm. 166/2014 de 18.6.2014

“PRIMER. Concertar una inversió financera del tipus IMPOSICIÓ A 
TERMINI FIX D’UN ANY per import de 700.000 euros amb l’entitat 
financera BANCO POPULAR amb les següents condicions:

• Interès nominal anual: 1.250 %

• liquidació d’interessos: al venciment

• El dipòsit a termini podrà ser cancel.lat per l’Ajuntament de 
manera total o parcialment, en qualsevol moment a partir de la seva 
constitució, procedint-se a la devolució de l’import corresoponent a la 
cancel.lació sol.licitada, no reportant-se en quansevol dels supòsits de 
cancel.lació anticipada cap interès per penalització.

SEGON. Assabentar  de la present resolució al Ple Municipal en la 
pròxima sessió del mateix.”

2.2 Ratificacions

El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la  resolució de l’Alcaldia 
següent:

Decret núm. 137/2014 de 15.4.2014

“Exp. 141/2014  

Procediment: Concessió directa d’una subvenció a l’artista Ramon 
Garrido Marqueño mitjançant l’adquisició de 64 catàlegs de 
l’exposició. 

Vist el Pressupost general de l’Ajuntament aprovat, en el qual hi ha 
una consignació de mil euros a la partida 233048102,  destinada a 
subvencionar activitats i accions culturals realitzades per persones 
físiques.

Atès que el artista local Ramon Garrido Marqueño ha organitzat al 
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec una exposició retrospectiva 
de la seva obra, anomenada “Alquimista de la tinta”, que es podrà 
visitar des del 26 d’abril al 24 de maig de 2014, editant un catàleg 
conmemoratiu.

Atès que l’esmentat artista ha col.laborat desinteressadament en 
múltiples ocasions amb la Regidoria de Cultura, tal com, a títol 
d’exemple,  fent  cartells de festes i actes,  dissenyant vitrals per la 
rehabilitació de l’església de Sant Martí, organitzant la primera mostra 
d’artistes locals durant el passat estiu al recinte del Claustre de Sant 
Domènec etc.

Considerant que concorren  raons d’interès públic cultural, que 
justifiquen la concessió directa a l’artista Ramon Garrido Marqueño 
d’una subvenció per import de 998,40 euros, mitjançant l’adquisició 
de 64 catalegs de l’exposició realitzada.

Vist l’informe de la Secretaria i d’Intervenció de 15 de maig de 2014, 
i considerant justificat l’interès públic cultural  per a la concessió 
directa.  
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RESOLC:

Primer. Concedir al senyor Ramon Garrido Marqueño una subvenció 
de 998,40 euros, mitjançant l’adquisició de 64 catàlegs de l’exposició  
“Alquimista de la tinta” 

Segon. Considerar justificada la subvenció amb el lliurament dels 
catàlegs i de la factura corresponent.  

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat i donar-ne compte al 
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació .”

3. Informe d’Intervenció sobre el compliment des 
terminis previstos en la Llei 15/2010 en relació al 
pagament a proveïdors (Exp. núm. 136/2014) 

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

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

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 
15/2010

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

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 
15/2010

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

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

76,57   
 

45,06

30,29

0,00

59,61

Interessos de demora pagats en el període

Núm. pagaments Import total

64,30  
 

5,23

1,00

0,00

59,04

200  
 

5

2

0

207

85  
 

 4

 2

 0

91

136.025,96 
 

12.508,53

737,19

0,00

149.271,68

97.528,83 
 

255.289,87

1.459,90

0,00

354.278,60

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Pagaments realitzats 
ven el trimestre

Informe corresponent a l’exercici: 2014

Trimestre: primer

En Peralada, a 14 de maig de 2014

L’interventor, Marcià Hernández Campos”

Pagaments realitzats en el trimestre

Dintre període legal pag.

Nombre NombreImp. total Imp. total

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

Període mitjà 
pagament excedit 
(PMPE) (dies)

Despeses en béns 
corrents i serveis

Inversions reals

Altres pagaments

Sense desagregar

Total

43,64   
 

24,02

 1,34

 0,00

38,50

33,13  
 

0,00

0,00

0,00

33,13

66  
 

 2

 2

 0

70

6  
 

0

0

0

6

67.017,73 
 

0,00

0,00

0,00

67.017,73

42.545,05 
 

38.197,26

282

0,00

81.024,31

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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4. Informes de les regidories

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

Jubilació del secretari-interventor de l’Ajuntament

El senyor Marciano Hernández Campos, secretari-interventor de la 
corporació ha manifestat el seu desig de jubilar-se anticipadament i 
deixar el seu lloc de treball el proper 30 de setembre. L’Ajuntament 
ha fet les gestions, i es preveu que la plaça es cobrirà temporalment 
mitjançant comissió de serveis fins que no tingui lloc el concurs 
corresponent.

Obres al carrer Sant Joan de Peralada

S’ha arranjat el tram de passeig del carrer Sant Joan davant del 
Casino, amb una actuació per preservar la seguretat i millorar l’entorn. 
Concretament, s’han suprimit els 15 aparcaments que hi havia, que 
fins ara obligaven els vianants a passar pel mig de la carretera, i 
s’han  delimitat amb vegetació tant la separació de la carretera C-252 
com el pati de Caves; properament es col·locarà nou mobiliari urbà i 
s’instal·larà un nou enllumenat.

Trasllat de la parada de l’autobús

Les obres del carrer Sant Joan han obligat a traslladar la marquesina 
de la parada de l’autobús a un nou emplaçament. A partir de proper 1 
de juliol, la parada serà a l’inici del carrer Camí de la Garriga, al costat 
del Cafè del Centre, un lloc molt més segur tant per a la pujada com 
per a la baixada de passatgers.

Esports

Finalitzada la temporada dels nostres clubs, cal felicitar-los pels èxits 
aconseguits. 

El primer equip del Club de Futbol Peralada ha quedat campió dels 
dos grups de primera catalana, i ha ascendit a 3a. divisió; els diferents 
equips del futbol base també han fet bons resultats, i alguns han 
quedat campions de les competicions respectives. Enhorabona al 
Club per aquests triomfs i també pel magnífic Trofeu Vila de Peralada 
que organitza cada any per Setmana Santa i que enguany ha arribat a 
la desena edició.

El Club de Patinatge Artístic de Peralada també ha assolit molts èxits 
en les diferents proves que ha realitzat. Un cop més, cal felicitar el 
Club, que actualment compta amb un centenar de patinadors i 
patinadores, pels festivals i trobades que organitzen, amb gran èxit de 
públic i de participants,

Després de diversos contratemps, el Club de Bàsquet s’està 
consolidant, i es preveu que comenci la temporada vinent amb 
diversos equips.

El Club d’Escacs també està creixent, i ha organitzat diversos tornejos; 
van quedar segons de la província Girona per equips i en diverses 
categories.

Descripció

Del Pla a l’Acció (continuem amb el 
canvi de les làmpades de l’enllumenat 
públic) 

Patrimoni Sant Domènec  
(obres d’adequació segons el projecte 
inclòs dins Viure al Poble Més)

Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2014 (la part corresponent 
a promoció econòmica es destina 
a finançar part de les obres 
complementaries de Vilanova)

Noves tecnologies   
(destinada a unificar les seus de 
l’Ajuntament i Sant Domènec)

Jutjat de Pau   

Subvenció actuacions urgents equipaments 
esportius (canvi d’un dels dos motors de 
circulació de l’aigua de la piscina)

Joventut

Ruta del Vi    
 

Pla inversions sostenibles (PEIS, Pla 
Especial d’Inversions Sostenibles; es 
preveu acabar el passeig de l’escola i llar 
d’infants fins al cementiri)

Organisme

Diputació de Girona 
  
 

Diputació de Girona 
  
 

Diputació de Girona 
   
   
   
 

Diputació de Girona 
  
 

Generalitat (Justícia)

Generalitat (Esports) 
   
 

Joventut

Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona

Diputació de Girona

Import sol·licitat (EUR)

10.000,00  
   
  

13.268,07  
  
 

25.500,00  
   
   
  
 

1.445,31   
  
 

1.650,00

   
   
   

18.801,85

501,95   
 

20.089,50

Import concedit (EUR)

8.590,05   
   
 

10.000,00  
   
 

25.500,00  
   
   
   
 

1.445,31   
  
 

1.650,00

7.903,58

Pressupost actuació (EUR)

11.434,50

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9.900,83 €  
  
 

18.801,85 

2.007,80   
 

22.321,66
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Projecte Viure al Poble Més

S’estan acabant els treballs per a la nova senyalització de Peralada 
i de Vilanova; es preveu que aquest mes de juliol ja estigui llesta la 
ruta històrica, amb un total de 14 tòtems informatius en 4 idiomes 
diferents i 2 plànols.; també durant l’estiu hauria d’estar acabada la 
senyalització per a vianants i per a vehicles.

S’ha fet el concurs per al disseny, els continguts, la programació, el 
desenvolupament i la posada en marxa del nou portal turístic www.
visitperalada.cat; en va resultar adjudicatària provisional l’empresa 
Interactiu Comunicació Digital, SL, i es preveu que aquesta mateixa 
setmana es faci efectiva l’adjudicació definitiva.

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

No hi ha informes.

4.3 Àrea de Turisme, Cultura i Benestar Social

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

“SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
DEL DIA 18 DE JUNY DE 2014

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

Se sotmet a l’aprovació del Consell l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària que va tenir lloc el dia 19 de març de 2014, i, trobat conforme, 
fou aprovat com a acta de la sessió sense esmenes.

2.  Informes

Auxiliar de reforç

Durant els mesos d’estiu l’Oficina de Turisme comptarà a jornada 
completa amb la senyora Loredana Tetilla com a auxiliar de reforç.

Programa d’actes de l’estiu

IV Pòdium de Petits i Joves Intèrprets

Tindrà lloc al recinte del Claustre el dia 26 de juliol a les 7 de la tarda. 
Com en l’edició passada, l’organització anirà a càrrec de l’Escola 
Tons de Peralada i Llançà, l’Escola Temps de Música de Figueres i 
l’Ajuntament de Peralada.

Cicle de Concerts de Sant Domènec

En absència de la senyora Lídia Blánquez, el senyor Miquel Brugat fa 
una exposició detallada del Cicle que, com cada any, procura oferir 
sis espectacles musicals variats. Com els darrers estius, s’organitzarà 

la Festa de la Música, en col·laboració amb el Festival Castell de 
Peralada. Com és costum, es podrà comptar amb el piano que cedeix 
el Castell i l’aportació econòmica habitual.

Cinema a la fresca

Com en els darrers estius, s’oferiran tres sessions de cinema. Com 
l’any passat, tindran lloc a la plaça Gran, així, en cas de mal temps, 
es podria traslladar la projecció sota les voltes de l’Ajuntament. Estan 
pendents d’escollir les pel·lícules per a les sessions d’enguany.

2a Mostra d’Art

L’artista local Ramon Garrido proposà a l’Ajuntament d’organitzar una 
segona mostra d’art amb l’obra d’artistes de Peralada i de Vilanova de 
la Muga, al recinte del jardí del claustre de Sant Domènec, durant els 
caps de setmana o els dies que es preveu més afluència de visitants 
a la vila (11, 12, 18, 19, 25, 26 de juliol i 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15,16 d’agost). 
L’Ajuntament els cedirà l’espai i els ajudarà en el que necessitin per 
exhibir llurs obres. L’horari de la Mostra està pendent de concretar.

Exposicions

Conjuntament amb la Diputació de Girona se segueix treballant en les 
exposicions itinerants. El proper 4 de juliol, tindrà lloc la inauguració 
de l’exposició “Evolució, realitat i moviment” de l’artista Sergi Cadenas; 
durant l’acte tindrà lloc un concert ofert per músics del conservatori 
de Girona, i es proposa el mateix dia, fer la presentació del Cicle de 
Concerts de Sant Domènec. L’exposició es podrà veure cada dia de 
10 a 20 hores, fins el diumenge 31 d’agost. La Diputació ha sol·licitat 
poder col·locar una banderola a la façana principal de l’oficina de 
turisme i un altra al carrer de l’Oli. 

De l’11 de juliol al 18 d’agost, el Festival Castell de Peralada presentarà a 
la sala de la Música de Sant Domènec l’exposició “Recordant Nureyev 
1984”, que, bàsicament, integra fotografies de l’artista Jordi Mestre. 
Tot el públic assistent que acrediti l’entrada del Festival a la recepció 
de l’Oficina de Turisme podrà entrar gratuïtament a veure l’exposició; 
també hi podran entrar els veïns del municipi i els visitants del Museu 
de la Vila.

Fira de Na Mercadera (X Mercat de Productes Artesans)

Tindrà lloc, com en cada edició, davant el centre social. Els firaires 
que participaren en l’última edició han sol·licitat decoració, fil musical 
i dinamització amb espectacles temàtics per ambientar i animar el 
passeig; es procurarà fer algun espectacle d’animació en el recinte de 
la fira, o en un lloc proper, tal com demanen. 

Esports

Gestió forestal. Camins extinció 
incendis

Cultura. Programació estable 1r. sem. 
Programa.cat (Fira Clown)

Consultoris

Conservació i manteniment lleres Orlina 
Llobregat i Muga (neteja dels trams 
urbans dels rius)

Diputació de Girona

DAAM   
 

Generalitat (Cultura) 
 

Dipsalut 

Generalitat (ACA)

1.500,00

4.113,15

  
1.521,58  
 

1.174,26

15.000,00

 

4.113,15

    
   
  

1.304,73

21.377,80
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La novetat d’enguany, i en substitució de l’espectacle medieval de la 
plaça Gran, és que la Colla de Capgrossos de Peralada, conjuntament 
amb el Festival Castell Peralada i dins el programa de la Festa de 
la Música, està organitzant la I Trobada de Gegants i Capgrossos 
Medievals; hi participaran diverses colles de França i Catalunya 
(Calella, Castelló d’Empúries, Castellterçol, Hostalric, les Borges 
Blanques, Talteüll, Vilajuïga, Cerdanyola del Vallès i Peralada). 
La cercavila s’iniciarà a les sis de la tarda a la plaça Gran i farà un 
recorregut pel centre històric fins arribar al Passeig de La Principal de 
Peralada, on es durà a terme una exhibició de balls. 

Trobada d’Instagramers 

Aquest estiu Peralada comptarà amb la 2a Trobada d’Instagramers 
organitzada per Patronat de Turisme Costa Brava, en aquesta ocasió 
relacionada amb la cultura, la música i la historia local; per això, la 
data escollida és dissabte 16 d’agost, coincidint amb el Mercat de Na 
Mercadera, la Trobada de Gegants Medievals i la Festa de la Música.

Curs de cuina

El senyor Pere Mir explica com ha anat el curs de cuina  i la festa 
de clausura d’aquest. Enguany, el curs ha comptat amb 45 persones 
inscrites.

Activitats realitzades en el darrer trimestre al Centre de 
Turisme Cultural

—Conferències: “Prevenció de robatoris”, a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra; “La cuina del vi”, a càrrec de Jaume Fàbrega, i “Estalvia 
aigua i diners”, “Vols entendre la factura de l’aigua?” i “Com entendre 
la factura elèctrica” organitzades des de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament.  

—Exposicions: “L’Aigua en Equilibri”, “L’Alquimista de la Tinta”, de 
l’artista local  Ramon Garrido Marqueño, i “Nàufrags”, la primera de 
les exposicions itinerants que aporta la Diputació de Girona. 

—També s’hi han celebrat un concerts a benefici d’Oncolliga, la 
presentació del X Torneig de Futbol Aleví,  la presentació de la revista 
Alberes i l’audició de final de curs de l’Escola de Música Tons de 
Peralada i Llançà. 

—Conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, s’hi 
ha dut a terme el Taller de Memòria, que ha reunit una dotzena de 
participants. També s’ha ajudat en l’organització de la I Festa de 
Cloenda, que ha tingut lloc al Centre de Dia i al Cafè del Centre, amb la 
participació de tots els alumnes empordanesos que realitzen aquest 
taller en les seves poblacions; amb aquesta festa s’ha celebrat que fa 
deu anys que aquests tallers per a gent gran es duen a terme. 

—En els darrers tres mesos, a Sant Domènec s’hi han celebrat dos 
casaments civils. Participants en diverses festes de primera comunió 
i uns nuvis del municipi varen utilitzar l’espai per fer els reportatges 
fotogràfics. 

—El dinamitzador cultural ha destinat part del seu quefer a 
l’organització de la Fira Clown i, com és habitual, també s’ha fet càrrec 
de les inscripcions del Casal d’Estiu. 

—En el que portem d’any, des de l’Àrea de Turisme s’han realitzat 9 
visites guiades concertades per a diversos grups de turistes, i l’Oficina 
ha comptabilitzat 3.849 visitants, un 15% més que l’any 2013. 

3. Propostes

Cartell de l’Aplec i regals premiats Mostra de Gastronomia

Com que cal buscar un artista local que confeccioni el cartell del 
42è Aplec de la Sardana, es proposa que el pintor el proposi al grup 
d’artistes locals que participen en la Mostra d’Art. Així mateix, se’ls 
demanarà qui voldria il·lustrar les “M” que es regala a les persones 
premiades en la Mostra de Gastronomia Empordanesa de Peralada. 

Sopar Consell 2014

S’acorda que proper 27 de juny i al restaurant Can Pissarres de Peralada 
s’oferirà el sopar anual als membres del Consell d’Administració de 
Sant Domènec, en agraïment a la seva dedicació.”

4.   Precs i preguntes 

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

4.4 Àrea d’Agricultura i Sanitat

Agricultura

Camins de Peralada. S’arreglaran els trams en més mal estat dels 
camins rurals asfaltats del cementiri de Vilanova, de Vallgornera, 
del veïnat d’Olives i del mas Pi, en el qual s’han de tapar els clots 
ocasionats per la humitat del subsòl; se sol·licitaran  pressupostos.

A més d’arreglar el camí del Pixamill, el del Gaus i el de la Garriga fins 
a Vallgornera amb la subvenció concedida per l’Agència de Residus 
de Catalunya —que corresponia a 1.054 m3 d’àrid reciclat, més el 
transport—, es faran els camins següents: el de les Costes (2.090 
ml),  el del mas Sarget (1.254 ml), el dels Vinyarets (950 ml), el de 
Cabanes (1.885 ml), el camí d’enllaç 1 (380 ml), el de les Olives (600 
ml), el camí d’enllaç 2 (900 ml), el de la zona de Triacs (1.800 ml) i el 
de costat del Llobregat (1.100 ml).

Camins de Vilanova de la Muga. Els camins de Sant Joan Ses Closes 
(1.655 ml) i del mas Barrera (1.485 ml) es desbrossaran on faci falta, 
s’arranjarà el ferm amb motoanivelladora, es mullarà i es compactarà, 
i on hi hagi clots s’hi posarà àrid reciclat per anivellar-los. Es faran 
les gestions amb l’ACA per netejar el rec Madral de Vilanova. De tot 
plegat se sol·licitaran pressupostos.

Sanitat

Dipsalut. Dipsalut ha comunicat l’acceptació de les sol·licituds 
municipals d’execució dels programes d’avaluació de la salubritat 
de les piscines d’ús públic, de suport a la gestió de la salubritat de 
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal i de suport 
a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils. S’ha sol·licitat a 
Dipsalut una subvenció de 1.174,26 euros per finançar part de les 
despeses derivades de l’ús del consultori local de Vilanova de la Muga 
durant l’any 2103.

Albera Salut. Mitjançant el Decret de 9 de maig de 2014, l’Alcaldia va 
atorgar a Albera Salut (entitat gestora de l’Àrea Bàsica de Peralada i 
del CAP de Peralada) llicència per a l’ocupació temporal de l’immoble 
municipal de la plaça de la Creu, 1 per destinar-lo provisionalment a 
magatzem, amb la instal·lació prèvia a càrrecs seu d’una alarma.
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4.5 Àrea de Joventut

L’Espai Jove romandrà tancat fins al proper mes de setembre. La 
senyora Natàlia Navarro, auxiliar del centre, ha causat baixa; aprofitem 
l’avinentesa per agrair-li la tasca que ha estat desenvolupant fins ara, 
sovint molt complicada, per intentar cohesionar el jovent de Peralada i  
integrar-lo activament en les diferents activitats del municipi. 

Malgrat que l’Espai Jove estigui tancat durant l’estiu, les activitats 
promogudes per l’Àrea de Joventut no s’aturen; la més propera que 
hem preparat és per a dissabte 12 de juliol: una sortida nocturna amb 
picnic per veure el nostre cel. 

Al setembre quan tornem a obrir, estarem, com sempre, treballant per 
millorar el propi  espai i la participació de tot el jovent del poble, amb 
diferents tallers, xerrades i alguna sortida. 

4.6 Àrea de Vilanova de la Muga

Arranjament dels carrers nou i Sant Joan. Les obres estan ja finalitzades. 
Per una banda, aquesta setmana l’empresa adjudicatària està fent els 
últims treballs de repàs d’imprevistos. Per l’altra, la companyia Fecsa-
Endesa ens ha informat que en les properes setmanes té previst 
realitzar la conversió de la línia aèria a la subterrània; amb aquestes 
actuacions es donarà l’obra totalment per acabada. 

Gas. Continuem treballant en el subministrament del gas. A principis 
d’aquest mes Repsol va entrar el projecte corresponent a l’Ajuntament, 
i a partir d’aquí i un cop els nostres tècnics n’hagin emès informe, se 
seguiran els tràmits corresponents.

Mas de les Torres. Dissabte 7 de juny va enfonsar-se parcialment 
la torre del mas de les Torres de Vilanova.  Malgrat que a tots ens 
ha provocat una gran tristesa i impotència, per tot el que significava 
aquesta torre per Vilanova, ara per ara poca cosa s’hi pot fer. Des 
de l’Ajuntament, i amb caràcter d’urgència, es va dictar un decret 
amb l’informe de les mesures d’urgència a adoptar per la propietat 
per evitat danys personals, que per sort no es van produir el dia de 
l’esfondrament. Aquest mateix informe també s’ha traslladat a 
Patrimoni de la Generalitat, que és qui té la competència. A dia d’avui, 

encara no tenim cap notícia sobre l’assumpte; per tant, aquesta 
mateixa setmana es trucarà a Patrimoni per fer-ne el seguiment. 

Antiga depuradora. S’han acabat els treballs de jardineria i 
condicionament de la zona de l’entorn de l’antiga depuradora, s’ha fet 
una escala d’accés, s’ha instal·lat una tanca de protecció i delimitació 
de l’espai i també s’ha canviat el traçat del camí d’accés als horts, fent-
lo per un lloc menys perillós i delimitant-lo amb diverses jardineres.

5. Aprovació inicial de la cinquena modificació de crèdits 
en el Pressupost de l’exercici 2014 mitjançant suplements 
de crèdits finançat amb romanent líquid de tresoreria 
del Pressupost de l’exercici 2013 i majors ingressos (Exp. 
núm. 171/2014)

Atès que d’acord amb la Memòria d’alcaldia resulta necessari realitzar 
despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i per a 
les quals no existeix crèdit suficient en el Pressupost vigent de la 
Corporació, i poden ser finançades amb romanent líquid de tresoreria  
i amb majors ingressos finalistes.

Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir.

Atès que es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació 
de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, del qual es dedueix que la 
modificació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, si bé 
no serà necessari elaborar un Pla econòmic financer fins a la liquidació 
del pressupost, si s’escau.     

Atès l’informe-proposta de Secretaria i de conformitat amb el que 
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció del l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de la cinquena modificació 
de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2014, en la modalitat de 
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i amb majors 
ingressos, d’acord amb el detall següent:

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per un termini de quinze dies, durant 
els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant 
el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

APROVACIÓ Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada per unanimitat sense debat.

Pressupost de despeses

Pressupost d’ingressos

Aplicació Pressupostària

1 155 619 06

1 150 639 00

1 233 480 01

Descripció

Reurbanització c. Hospital

Altres inversions reposició i manteniment

Aportacions a entitats benèfiques i religioses

TOTAL DESPESES

Euros

141.357,64

42.322,00

3.000,00

186.679,64

Aplicació Pressupostària

1 870 00 

1 870 10

1 761 06

Descripció

RLT per a despeses generals

RLT per a despeses amb finançament afectat

Diputació de Girona-Subvenc, PEIS

TOTAL INGRESSOS

Euros

5.233,00

161.357,64

20.089,00

186.679,64
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6. Aprovació de l’expedient Aportació de capital a la 
societat municipal per a la  compensació de les pèrdues 
de l’exercici 2013 (Exp. núm. 170/2014)

PROPOSTA

Atès que la societat municipal va tenir durant l’exercici 2013, pèrdues 
per import de 47.686,30 euros.

Atès que s’ha emès informe d’Intervenció en data 19.06.2014, 
segons el qual existeix consignació adequada i suficient per finançar 
la despesa que suposa l’aportació de capital a la societat mercantil 
municipal per a la compensació de pèrdues de l’exercici 2013. 

Vist l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat, amb el mateix, 
es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i procedeix la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple.

Per tot això proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l’expedient tramitat per l’aportació de capital a la 
societat mercantil municipal per a la compensació de les pèrdues de 
l’exercici 2013, per import de 47.686,30 euros.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1.929.850.10 del pressupost vigent.

TERCER. Notificar la present resolució a la societat municipal i a la 
tresoreria municipal. 

QUART. Facultar l’Alcalde per a realitzar tots els tràmits que calguin 
per a l’execució del present acord. 

APROVACIÓ

Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada, sense debat, per sis 
vots a favor del Grup Municipal CiU i el vot en contra del senyor Enric 
Serra Planas del grup ALM.

7. Fixació festes  per a l’any 2015

PROPOSTA

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze 
festes laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de 
Catalunya s’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 2001/83, 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 2015 les següents:

Peralada: 13.4.2015 i 7.12.2015  

Vilanova de la Muga: 10.12.2015 i 13.12.2015

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

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense debat.

8. Aprovació del conveni tipus sobre l’allotjament de 
pàgines web, comptes de correu i dominis de l’Ajuntament 
de Peralada als servidors de la Diputació de Girona (Exp. 
núm. 102/2014)

PROPOSTA  

Vist que l’Ajuntament de Peralada ha de renovar la pàgina web 
municipal i que la Diputació de Girona ofereix als ajuntaments de 
menys de 5.000 habitants el servei de creació i manteniment de 
llocs web.

Vist el conveni tipus d’allotjament de pàgines web, comptes de 
correu i dominis als servidors de la Diputació de Girona.

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

ACORDS

Primer. Ratificar la resolució de l’Alcaldia núm. 95/2014 de 8 d’abril 
per la qual es va resoldre aprovar el conveni tipus d’allotjament 
de pàgines web, comptes de correu i dominis als servidors de la 
Diputació de Girona i adherir-s’hi.

Segon. Sol·licitar el servei de creació i manteniment de llocs web que 
ofereix la Diputació de Girona.

Tercer. Facultar l’alcalde, como a president d’aquesta Corporació, per 
a signar l’esmentat Conveni i efectuar tots els tràmits que calguin per 
a la seva execució.

Quart. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona.

DEBAT

L’alcalde pregunta si tothom està d’acord amb la proposta. El 
senyor Enric Serra Planas pregunta si això tindrà algun un cost per a 
l’Ajuntament, i l’alcalde li respon que no, just al contrari, significarà 
un estalvi. 

APROVACIÓ

Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada per unanimitat.

9. Declaració d’un lloc de treball com a prioritari per a 
la contractació de personal laboral temporal (Exp. núm. 
167/2014)  

PROPOSTA

Atès que en data 17 de juny de 2014 l’Alcaldia va manifestar la 
necessitat urgent i inajornable d’aquest Ajuntament de contractar, 
en règim de personal laboral temporal, una persona amb titulació 
superior per a portar a terme les funcions següents:

•Seguiment i coordinació de les accions del Programa Viure al Poble Més.

•Planificació, disseny, implementació, coordinació i seguiment de les 
accions de l’Any Muntaner.

•Planificació, disseny, implementació, coordinació i seguiment de les 
accions de promoció turística del municipi, integrant les derivades 
del Programa Viure al Poble Més. 

•Les que encomani l’Alcaldia o la regidoria corresponent relacionades 
amb l’Àrea de Cultura, Turisme i Promoció Econòmica.
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Atès que en data 17 de juny de 2014 l’Alcaldia va redactar una 
memòria en la qual es justifiquen els motius de la necessària i urgent 
contractació, en règim laboral temporal, d’un/a titulat/ada superior, i 
es determinen les característiques del lloc de treball, la seva durada 
i les remuneracions brutes.

Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent:

Primer. Prendre raó de la Memòria justificativa elaborada per l’Alcaldia 
i considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan 
necessària la contractació, com a personal laboral temporal, d’un 
titulat/ada superior per desenvolupar les funcions següents:

• Seguiment i coordinació de les accions del Programa Viure al Poble 
Més.

• Planificació, disseny, implementació, coordinació i seguiment de les 
accions de l’Any Muntaner.

• Planificació, disseny, implementació, coordinació i seguiment de les 
accions de promoció turística del municipi, integrant les derivades del 
Programa Viure al Poble Més. 

• Les que encomani l’Alcaldia o la regidoria corresponent relacionades 
amb l’Àrea de Cultura, Turisme i Promoció Econòmica.

Segon. Procedir a l’inici del procés de selecció del personal laboral 
temporal citat i a la posterior formalització del contracte.

DEBAT

L’alcalde diu que a la memòria elaborada amb aquesta finalitat 
s’expliquen les raons que justifiquen la proposta, en fa un breu resum 
i pregunta si tothom hi està d’acord.

El senyor Serra Planas pregunta si això vol dir que el gerent de la 
societat municipal plegarà, i l’alcalde li respon que no, que es tracta 
d’un contracte temporal per dur a terme les funcions especificades.  

APROVACIÓ

Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada per sis vots a favor del 
grup municipal CiU i el vot en contra del senyor Serra Planas del grup 
ALM.

10. Propostes urgents

Prèvia declaració d’urgència, aprovada per unanimitat, s’inclouen en 
aquest punt les mocions següents:

10.1 Moció de suport a la candidatura per a la declaració 
de patrimoni mundial de la Unesco de la portalada del 
monestir de Santa Maria de Ripoll

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals 
més importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els 
segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit 
cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, 
va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que 
sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. 
Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg 
del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric 
que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en 
la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada 

esculpida. 

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll 
manifesta el seu ressò en les portalades romàniques esculpides 
que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies catalanes. 
Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans 
del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa 
o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més 
o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien 
lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle. 

Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat 
estètica, la complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la 
Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels joiells de la 
basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, 
i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal 
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de 
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns 
aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures 
per garantir-ne la conservació. 

L’any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han 
estat diferents els actes que han posat de relleu el valor universal i 
excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el món. En 
efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, 
per l’Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la 
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-
artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com 
a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.

Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada 
com a joia reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i 
dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional 
establerts principalment en el document d’Orientacions que han de 
guiar l’aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol 
sobre l’ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les 
candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat a Catalunya, l’Ajuntament de Ripoll en sessió plenària 
de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l’expedient per tal que 
durant l’any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura 
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos 
proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per 
part de la UNESCO.

Per tot això, es proposa:

Primer. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de 
la Humanitat per part de la UNESCO.

Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll i a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació, la moció fou aprovada per unanimitat, sense debat. 
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10.2 Moció municipal. La qualitat de l’aigua per a consum humà 

L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va 
aprovar el 3 d’agost de 2010 la Resolució 64/292, en la qual es 
reconeix el dret humà a l’aigua i al sanejament, reconeixent així que 
tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en suficient 
quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre altres requisits. 
Aquest dret també queda recollit en l’Observació general núm. 15 del 
Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals, del qual 
forma part des de 1977.

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pal qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà, és 
l’instrument legal en l’àmbit espanyol a través del qual es desenvolupa 
tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de 
boca. En l’article 4.1 s’especifica que “els municipis són responsables 
d’assegurar que l’aigua (...) sigui apta pel consum al punt d’entrega 
al consumidor”. Igualment, el mateix RD 140/2003 estableix quins 
són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum 
humà i les anàlisis necessàries que s’han d’efectuar per garantir-ne 
el compliment.

Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 
140/2003 estableix en el seu article 29 que “la informació donada als 
consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada 
sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Reial decret, 
a través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les 
administracions implicades i els gestors d’abastament”.

Per tot això exposat, se sol·licita l’adopció per part d’aquest Ple dels 
acords següents:

Primer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació del propi 
consistori, el protocol d’informació a la ciutadania, o document 
equivalent, que utilitza l’Ajuntament referent a les anàlisis de l’aigua 
que s’efectuen al municipi.

Segon. En cas que el protocol descrit al punt 1 no existeixi, elaborar-lo i 
implentar-lo en un termini no superior a dos mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció.

Tercer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació del propi 
consistori, els resultats de totes les anàlisis d’aigua dutes a terme 
al municipi, així com les que es facin en el futur, d’acord amb els 
requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.

Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que 
en són promotores (aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats 
veïnals i col·lectius socials del municipi.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació, la moció fou aprovada per unanimitat, sense debat 

11. Precs i preguntes

L’alcalde respon les preguntes que Agrupació la Muga va presentar en 
el Ple ordinari del mes de març.

PREGUNTA 1. Gas natural

- No hi ha una Ordenança reguladora de la connexió a la via pública a 
la xarxa de subministrament de gas

Quin és el procediment d’atorgament de l’autorització municipal ?

- Àmbit d’aplicació

- Està condicionada a la obtenció de llicència de primera ocupació?

- Normes legals. Condicions tècniques. Tipus de conducte. Comptador

- Tampoc hi ha una Ordenança fiscal preu públic per la prestació de 
servei de subministrament de gas

Sota quin concepte es cobra la taxa?

- Empresa subministradora

Es farà un Concurs pel subministrament de gas?

Com es recuperen els costos de la xarxa.

Quin cànon haurà de pagar l’empresa

- Ubicació de les instal·lacions a Vilanova

Quina qualificació té la parcel·la

RESPOSTA

Per a la connexió de gas i la instal·lació del comptador, és necessari 
disposar de la cèdula d’habitabilitat; en el cas d’habitatges existents, 
la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Els dipòsits de gas estan previstos a la zona esportiva de Vilanova 
de la Muga. Aquest es un sector destinat a equipaments comunitaris 
(Clau E5) i s’admeten, entre d’altres, equipaments d’interès públic i 
annexos de serveis (sempre que el POUM torni a esser vigent).

Tots els termes tècnics de connexió es fan a través de l’empresa 
que gestioni la xarxa. Recentment l’empresa Repsol ha presentat un 
projecte per optar al gestionar el subministrament de gas. Els nostres 
serveis estudiaran i informaran sobre la proposta.

PREGUNTA 2. Escomeses aigua, sanejament i baixa tensió a 
Vilanova aprofitant les obres d’urbanització del carrer Nou

Els sol·licitants de l’escomesa han pagat el cost material de les obres 
al contractista.

Sota quin concepte es cobren les quotes de connexió a la xarxa d’aigua 
i/o de sanejament en el cas de que el sol·licitant no desitja connectar 
se, hi ha fet nomes l’escomesa per preveure una futura connexió?

Segons la Ordenança, quan s’ha de pagar la taxa?

Es necessita cèdula habitabilitat?

RESPOSTA

El mateix contractista de les obres d’arranjament dels carrers Nou i 
Sant Joan ha fet les connexions de servei d’aigua i sanejament. Les 
persones interessades van fer el pagament d’aquests treballs d’acord 
amb el pressupost previst pel contractista.
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Altrament, l’Ajuntament va aplicar les taxes de connexió que preveu 
l’ordenança, en el benentès que els particulars poguessin disposar del 
servei quan els semblés mes convenient.

Qualsevol alta de nou comptador necessita la cèdula d’habitabilitat, 
sempre que aquest comptador es destini a usos relacionats amb 
l’habitatge. 

Pregunta 3. Memòria ambiental del POUM

A la memòria ambiental que s’està redactant hi trobem els següents 
paràgrafs:

- Variant Vilanova de la Muga

“1.2.4 Sistemes

6. Per al nucli de Vilanova de la Muga cal recordar que en el Pla de 
Millora Urbana Rossend Palmada es proposa una via que uneixi el 
c/ Nou amb la carretera que ve de Peralada, creant així un circuit 
tancat que permetria que la circulació fos en un sol sentit, millorant la 
circulació rodada del nucli.”

No obstant, als plànols del PMU Rossend Palmada no es veu aquesta 
via.

Darrerament s’han estat fent mesures de nivell de soroll relacionades 
amb el projecte.

Quina informació té l’equip de govern sobre aquest tema.

- Depuradora Vilanova de la Muga

“4.2.2.8 Fluxos ambientals

Es preveu la construcció d’una depuradora a Vilanova de la Muga en 
el termini 2012-2014.”

La previsió és real? Si no ho es, com sembla ser el cas, caldria corregir 
aquesta afirmació.

RESPOSTA

Pla de millora urbana Rossend Palmada: Efectivament, aquest vial no 
està definit gràficament en cap document. No hi ha plànols del PMU 
Rossend Palmada, ja que aquest document no està redactat. El Pla de 
millora urbana s’ha de redactat per iniciativa dels propietaris d’aquest 
àmbit; un primer termini que establia el POUM per fer-ho, era de 8 
anys.

Respecte a la depuradora de Vilanova de la Muga, ja es va contestar en 
el ple passat. No obstant els plans de la Generalitat per tirar endavant 
aquesta i d’altres actuacions, com és ben sabut, no s’estan portant a 
terme, però no ens consta que s’hagin descartat definitivament.

No hi ha cap pregunta ni prec en aquest Ple.

I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta, de la qual, jo, el secretari, dono fe amb la meva signatura.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
22 DE SETEMBRE DE 2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 5/2014

Caràcter: pública extraordinària

Data: 22 de setembre de 2014

Hora de convocatòria: 21.00

Hora d’inici: 20.00

Hora d’acabament: 21.50

Lloc: sala de sessions de la casa de la vila

HI ASSISTEIXEN

Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president;

Sr. Joan Itxart Romagosa, regidor;

Sra. Ana María Poch Pujol, regidora;

Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor; 

Sr. Juan Cros Ferraró, regidor;

Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora;

Sr. Enric Serra Planas, regidor.

Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor.

Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor;

Sr. Marcià Hernández Campos, secretari.

Cap absencia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació provisional del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de 
Peralada d’acord amb el compliment 
de la Sentència núm. 461 de 7.6.2013 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 3a. (Exp. núm. 
274/2013).

2. Aprovació del Compte general de 
l’exercici 2013 (Exp. núm. 149/2014).

3. Contracte d’obres per procediment 
obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, 
al preu més baix. Obra: Obres 
d’urbanització del nucli antic: c. de 
l’Hospital. Municipi de Peralada. 
Aprovació de l’expedient i obertura del 
procediment de licitació (Exp. núm. 
231/2014).

4. Designació de representants 
d’òrgans col·legiats (Exp. núm. 
238/2014).

5. Moció de suport del món local a la 
convocatòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre 
de 2014 (Exp. núm. 239/2014).

Un cop constatada l’existència del quòrum legal, l’alcalde declara oberta la sessió. 

1. Aprovació provisional del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Peralada d’acord amb el compliment de la Sentència núm. 461 de 
7.6.2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 3a. (Exp. núm. 274/2013)

PROPOSTA

I. ANTECEDENTS

1. En sessió de 14 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Peralada va acordar, 
entre d’altres punts: donar-se per assabentat de la Sentència núm. 461, dictada per la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i, en conseqüència, donar compliment a aquesta; tenir per retrocedit l’expedient 
al moment anterior a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional; i, procedir a contractar la 
redacció de la Memòria ambiental. 

2. En data 7 de febrer de 2014, es va rebre el document de la Memòria ambiental, el 
qual va tenir en compte el text refós del POUM, la conformitat amb el qual fou aprovada 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de 20 d’abril de 2007, així com les 
modificacions puntuals aprovades definitivament per la Comissió esmentada. 

3. En data 20 de març de 2014, el Subdirector General d’Avaluació Ambiental va emetre la 
resolució sobre el document de Memòria ambiental en el sentit d’atorgar la conformitat a 
aquest, tot imposant una sèrie de condicions. 

4. En sessió de data 26 de març de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme va emetre 
informe sobre la proposta del Pla d’Ordenació urbanística municipal amb les observacions 
de que, per coherència normativa, que l’expedient objecte d’aprovació inicial i definitiva 
refongui les modificacions i esmenes d’errades que han estat aprovades definitivament per 
la CTUG en les dates 18 de juny de 2008, 1 d’abril de 2009, 17 de juny de 2009 i 9 de febrer 
de 2011. 

5. En compliment de la resolució dictada pel Subdirector General d’Avaluació Ambiental 
i l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme esmentats, els Serveis Tècnics municipals 
varen incorporar les modificacions i esmenes als documents del POUM següents: 

1. Text refós de les Normes urbanístiques del POUM.

2. Text refós de l’Annex normatiu del POUM.
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3. Plànols del POUM modificats: 

D’ordenació de la Qualificació del sòl no urbanitzable (O3.SNU) 

D’ordenació del sòl urbà i urbanitzable (O.2.3) 

D’ordenació del sòl urbà i urbanitzable (O.2.13) 

D’Informació de les Àrees protegides (I.AP) 

Els Serveis Tècnics municipals també varen redactar el document 
Memòria justificativa del compliment de la Sentència on s’exposa, 
entre d’altres, la justificació de la creació dels documents del POUM 
fruit de les refoses i com s’havien incorporat en aquests documents les 
condicions que consten en les resolucions adoptades pel Subdirector 
General d’Avaluació Ambiental i la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de 20 i 26 març de 2014, respectivament. 

6. En sessió de 28 d’abril de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Peralada 
va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:

“Primer. Incorporar a l’expedient núm. 274/2013 la documentació 
que s’enumera a continuació, procedent de l’expedient 131/2004 
d’aprovació del POUM de Peralada  (que va ser verificat per acord 
de Ple de 10-04-2007 i que va rebre la conformitat de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona el 20-04-2007):

- Document 1. Memòria Descriptiva

- Document 2. Memòria Justificativa

- Document 3. Annexos de la Memòria

- Document 4. Plànols:

- 154 plànols d’Informació. Sèrie I

- 26 plànols de Diagnosi. Sèrie D

- 59 plànols d’Ordenació. Sèrie O, dels quals:

- Al plànol d’Ordenació del Sòl urbà i urbanitzable O.2.3 s’incorpora 
un annex que corregeix una errada i estableix correctament les 
alineacions de la zona Bh.

- Al plànol d’Ordenació del Sòl urbà i urbanitzable O.2.13, s’afegeix 
una diligència per fer constar que, per acord del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques es suprimeix la qualificació d’espais lliures 
(clau V) pel que fa a la part interior de la muralla de les parcel·les 
situades als números 3 i 5 del carrer Castelló de Vilanova de la Muga 
i es qualifiquen aquests terrenys de centre històric a conservar i 
rehabilitar (clau Hm).

- Document 7. Catàleg de Béns a protegir

- Document 8. Agenda i Avaluació econòmica i financera

- Document 9. Documentació ambiental 

- Document 10. Memòria social

Segon. Donar-se per assabentat de la documentació que s’enumera 
a continuació, redactada en compliment de la Sentència núm. 461, 
dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i incorporar-la a 
l’expedient núm. 274/2013:

- Document 0. Memòria justificativa del compliment de sentència

- Del Document 4. Plànols:

- 1 plànol d’Informació de les Àrees protegides (I.AP), que incorpora 
el subíndex “xn” que correspon a l’àmbit del Xarxa Natura 2000 i que 

modifica el plànol que porta el mateix nom i que va ser aprovat el 2007.

- plànol d’Ordenació de la Qualificació del sòl no urbanitzable 
O3.SNU, que incorpora el subíndex “xn” que correspon a l’àmbit del 
Xarxa Natura 2000 i que modifica el plànol que porta el mateix nom i 
que va ser aprovat el 2007.

- Document 5. Text refós de les Normes urbanístiques, que incorpora 
les modificacions i esmenes aprovades amb posterioritat a l’entrada 
en vigor del Pla, a més de les condicions fixades a la resolució del 
Subdirector General d’Avaluació Ambiental de 20 de març de 2014.

- Document 6. Text refós de l’Annex Normatiu, que incorpora les 
modificacions i esmenes aprovades amb posterioritat a l’entrada 
en vigor del Pla, a més de les condicions fixades a la resolució del 
Subdirector General d’Avaluació Ambiental de 20 de març de 2014.

Tercer. Donar-se per assabentat del document de Memòria Ambiental 
del POUM, que s’integra al document 9, anomenat Documentació 
ambiental i Memòria ambiental, i que ha estat redactat en 
compliment de la Sentència núm. 461, dictada per la Secció Tercera 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, i que ha rebut la conformitat per part de la Direcció 
General d’Avaluació Ambiental per resolució de 20 de març de 2014.

Quart. Sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies, 
la Memòria ambiental i la resta de documentació que integra el 
POUM de Peralada continguda a l’expedient 274/2013, mitjançant la 
publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina 
web municipal i al tauler d’anuncis municipal.

Cinquè. Un cop esgotat el termini d’exposició al públic i analitzades les 
al·legacions presentades, procedir a adequar la Memòria ambiental, 
si escau, i presentar-la al Departament de Territori i Sostenibilitat 
per a la seva verificació i emissió dels informes previstos a la Llei 
d’urbanisme.”

7. La Memòria ambiental i la resta de documentació que integra 
el POUM de Peralada continguda a l’expedient 274/2013, es va 
sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’un anunci a 
la web municipal www.peralada.org, el 5 de maig de 2014, al taulell 
d’anuncis municipals, el 5 de maig de 2014, al Diari de Girona, el 7 de 
maig de 2014, al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 87 de 
8 de maig de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6618 de 8 de maig de 2014 i al diari El Punt Avui, el 8 de maig de 2014. 
Durant el tràmit d’informació pública de 45 dies es varen presentar 
17 al·legacions, una de les quals es va rebre fora de termini, segons 
consta al certificat de Secretaria.

8. Estudiades les 17 al·legacions per part de l’equip tecnico-jurídic, 
aquest emet l’informe tècnic que consta a l’expedient. També 
s’incorpora a la Memòria ambiental una addenda que fer constar com 
s’ha tingut en compte el resultat de la nova informació pública.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

a) Aspectes de fons

En data 20 de març de 2014, la Direcció General de Polítiques 
Ambientals, d’acord amb l’art. 115.d) del Decret 305/2006 i l’art. 25 
de la Llei 6/2009, emet la resolució sobre la Memòria ambiental en 
el sentit d’atorgar conformitat a la mateixa tot imposant una sèrie de 
condicions.
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En sessió de 26 de març de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona va acordar emetre l’informe urbanístic i territorial previst 
a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del DL 1/2010, 
de 3 d’agost, amb les observacions transcrites al punt 4 de l’apartat 
d’Antecedents.

La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal que es 
va sotmetre a informació pública durant 45 dies va incorporar les 
prescripcions fixades per la Direcció General de Polítiques Ambientals 
i la Comissió Territorial d’Urbanisme, tal com es manifesta al document 
Memòria Justificativa del compliment de Sentència.

Totes les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 
pública de 45 dies han estat estudiades pels tècnics, els quals també 
n’han informat. En l’informe emès, per a cada al·legació, es proposa la 
seva desestimació o estimació, i, en aquest darrer cas, la procedència 
d’incorporar esmenes en el document corresponent.

La modificació introduïda en el document anomenat Text refós de 
l’Annex normatiu i la substitució d’uns plànols, fruit de l’estimació 
d’unes al·legacions, no suposa cap canvi substancial que faci necessari 
sotmetre l’expedient a una nova informació pública, ja que es tracta 
d’un canvi aïllat.

b) Aspectes formals 

Atès el que disposa l’article 85 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
l’aprovació provisional del POUM pertoca a l’ajuntament 
corresponent. Segons l’article 80 del mateix text legal, l’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Segons l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, correspon al Ple 
l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a 
la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació 
previstos en la legislació urbanística. Atès que l’acord d’aprovació 
provisional posa fi a la tramitació municipal, correspon la seva 
aprovació al Ple de l’Ajuntament. Atès el que disposa l’article 47.2.ll del 
mateix text legal, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords 
necessaris en la tramitació dels instruments de planejament general 
previstos a la legislació urbanística. Considerant que el POUM és 
l’instrument de planejament general, serà necessari per la seva 
aprovació el vot favorable de la mateixa majoria absoluta.

III. CONSIDERACIONS URBANÍSTIQUES

1. Amb motiu de l’estimació parcial de l’al·legació formulada per la 
senyora Dolors Tarrés Puigdevall, al Pla especial del Mas de les Torres 
que consta al document del POUM de Peralada, anomenat Text refós 
de l’Annex Normatiu, s’incorpora, a més dels usos previstos, l’ús 
residencial destinat a habitatge.

 2. Amb motiu de l’estimació de l’al·legació de l’Agrupació La Muga, 
s’han dibuixat sobre els plànols originals d’Ordenació del Sòl urbà i 
urbanitzable 0.2.3, 0.2.4 i 0.2.13 i de les Àrees protegides I-AP les 
correccions i diligències que constaven als plànols que reben el mateix 
nom i que es varen sotmetre a informació pública de 45 dies.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat 
d’acord amb el compliment de Sentència i la legislació aplicable. De 
conformitat amb l’article 85 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i 

d’acord amb la competència reservada al ple municipal, en virtut de 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, proposo al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar l’informe emès sobre les 17 al·legacions presentades 
al Pla d’ordenació urbanística municipal que consta a l’expedient, i la 
incorporació a la documentació del POUM de les modificacions que 
se’n deriven.

Segon. Fer constar que els canvis introduïts en els documents del 
POUM de Peralada, que es concreten en l’informe d’al·legacions, no 
tenen caràcter substancial, i, per tant, no comporten l’exigència d’un 
nou termini d’informació pública.

Tercer. Incorporar el document Addenda a la Memòria ambiental del 
POUM de Peralada.

Quart. Aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística 
municipal, que incorpora els canvis que consten en l’informe 
d’al·legacions. 

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

Sisè. Notificar aquest acord personalment a totes les persones 
interessades que han formulat al·legacions, amb la transcripció de la 
part de l’informe relatiu a la seva al·legació. En el cas de les al·legacions 
amb signatures d’adhesió, es notificarà a la primera persona de la llista 
de la qual es conegui la seva adreça. 

Setè. Fer públic l’acord d’aprovació provisional al web de l’Ajuntament, 
d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

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

DEBAT

Pren la paraula l’alcalde i fa un resum del procés seguit a partir de 
l’acord plenari del dia 5 d’agost de 2013 mitjançant el qual es va 
acordar l’assabentat del contingut de la Sentència 461 de 7.6.2013 de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que va anul·lar els acords d’aprovació definitiva del 
Pla d’ordenació urbanística del municipi de Peralada i va ordenar la 
retroacció de l’expedient administratiu al moment anterior a l’adopció 
de l’acord d’aprovació provisional, perquè mancava la memòria 
ambiental preceptiva.

Incorporada la Memòria ambiental i realitzats  els tràmits que s’han  
ressenyats en la proposta, el Ple, en la sessió de 28 d’abril de 2014, 
va acordar sotmetre a informació pública durant 45 dies la Memòria 
ambiental i la resta de documentació que integra el POUM.

Es va fer a Sant Domènec una reunió pública informativa per explicar 
tot el procés i la documentació elaborada, i es va deixar clar que no es 
tractava  d’aprovar un nou POUM  sinó de complir la sentència i els 
acords d’Urbanisme.

Durant el període d’informació pública, es van presentar 17 al·legacions, 
una fora de termini que també ha estat estudiada, i sobre les quals els 
tècnics han informat i proposat la seva estimació o desestimació.
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Es va fer també una reunió amb el grup municipal Agrupació la Muga, 
i se’ls va lliurar tota la documentació que integra el Pla, per al seu 
estudi.

Així doncs, és procedent aprovar provisionalment el POUM i tramitar-
lo a Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Llauró, i pregunta si es poden 
presentar al·legacions contra l’acord d’Urbanisme d’aprovació 
definitiva.

L’alcalde diu que el tràmit que seguirà el POUM a partir d’ara serà 
el següent: probablement, en la sessió de novembre passarà per la 
Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva; després, 
la mateixa Comissió ordenarà la seva publicació integra, i amb 
això entrarà en vigor. El recursos que siguin procedents els podrà 
assenyalar el secretari.

Pren la paraula el secretari, i diu que contra l’acord d’aprovació 
definitiva del POUM, en tractar-se d’una disposició de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà 
de la seva notificació o publicació al DOGC, sense perjudici que els 
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin 
procedent.

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor 
del grup municipal CIU i els tres en contra del Grup municipal ALM i, 
per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta legal.

2. Aprovació del Compte general de l’exercici 2013 
(Exp. 149/2014)

PROPOSTA

Vist el Compte general format de l’exercici 2013, juntament amb tota 
la seva documentació annexa, segons la legislació vigent;

Vistos l’informe de la Intervenció emès sobre el mateix Compte i el 
dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en data 30 de 
juny de 2014;

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se 
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini 
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de la Secretaria de data 1 de setembre de 2014. 

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

Primer. Aprovar el Compte general de l’exercici 2013, integrat pel 
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis 
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

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

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada, sense debat, amb els 
sis vots a favor del grup municipal CIU i els tres en contra del grup 
municipal ALM.

3. Contracte d’obres per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri 
d’adjudicació, al preu més baix. Obra: Obres d’urbanització 
del nucli antic: c. de l’Hospital. Municipi de Peralada. 
Aprovació de l’expedient i obertura del procediment de 
licitació (Exp. núm. 231/2014).

PROPOSTA

Atès que resulta necessari realitzar la contractació de l’obra Obres 
d’urbanització del nucli antic: c. de l’Hospital. Municipi de Peralada, 
segons el projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
en data 7 d’octubre de 2010, perquè és una de les accions previstes 
en el Programa Viure al Poble Més. FEDER Catalunya 2007-2013, eix 
4 (desenvolupament local i urbà) Títol de l’operació: “Peralada, al cor 
de l’Empordà. Pla de turisme sostenible i accessible”, la qual ha d’estar 
executada i justificada a 31 de desembre de 2015; 

Atès que, donades les característiques de l’obra i la definició del 
projecte, es consideraria com a procediment més adequat per a la 
seva adjudicació el procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, al preu més baix, ja que l’obert 
és el procediment ordinari, i perquè la utilització del preu com a únic 
criteri d’adjudicació facilita la identificació de l’oferta més avantatjosa 
econòmicament i assegura el compliment del principi d’igualtat entre 
tots els licitadors; 

Atès que consta en l’expedient l’informe de la Intervenció sobre 
l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient per 
realitzar la despesa, així com sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent;

Atès que consta en l’expedient l’informe de la Secretaria sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per 
aprovar i adjudicar el contracte, que és el Ple, perquè el seu l’import 
supera el 10% dels recursos ordinaris d’aquest Ajuntament; 

Atès que, mitjançant resolució de l’Alcaldia, es va iniciar l’expedient 
per a la contractació de referència, tot motivant la necessitat i 
idoneïtat de la contractació proposada;

Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte;

Atès que l’interventor ha realitzat la retenció de crèdit oportuna, i que 
va emetre informe de fiscalització favorable de l’expedient;

Atès tot això, proposo al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar 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. de l’Hospital. Municipi de Peralada.

Segon. Autoritzar, en la quantia de 275.875,39 euros, 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. 
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Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir el contracte.

Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Perfil 
de contractant l’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.

DEBAT

Pren la paraula l’alcalde, i diu que aquest és un projecte que es 
remunta a mandats anteriors i que estava finançat amb l’1% cultural 
al cinquanta per cent. Comprèn la renovació de la pavimentació i de 
tots els serveis dels carrers de l’Hospital, de les Albergueries i d’en 
Vic (aquest darrer, per una al·legació que es va estimar en el procés 
d’aprovació del projecte).  Després es va integrar al Programa Viure 
al Poble, però no fa gaire —tal com es va dir en un Ple anterior— 
la Generalitat va anunciar que, per raons pressupostàries, no podia 
aportar el finançament de l’1% cultural, el qual s’aplicarà a una 
altra actuació més endavant. Per aquesta causa, i per completar el 
finançament, ha estat necessari modificar el pressupost municipal 
d’enguany. Cal aprovar, si estem d’acord, la contractació de les obres 
i la realització dels tràmits d’adjudicació.   

Tot seguit, pren la paraula el senyor Francisco Javier Llauró, i 
pregunta la raó per la qual en aquesta obra s’utilitza com a únic 
criteri d’adjudicació el preu més baix i no diversos criteris, com s’ha 
fet en altres obres anteriors.

L’alcalde diu que inicialment es va plantejar la utilització també 
d’altres criteris, com les millores, però aquestes s’haurien de limitar 
estrictament a l’àmbit del projecte, ja que, en un altre cas, podrien 
sorgir problemes a l’hora de justificar i percebre la subvenció del 
FEDER. Dins de les possibles millores, s’havia pensat d’incloure 
la consolidació estructural i la rehabilitació de les façanes  de can 
Ramonet i de la Casa de les Bombes o la connexió de les aigües 
plujanes dels carrers de Vilella i de l’Hospital a través del carrer 
de la Font, però aquestes obres excedirien clarament l’àmbit del 
projecte i no podrien ser considerades millores d’aquest. Finalment, 
per evitar problemes, es va optar per utilitzar el preu més baix com 
a únic criteri d’adjudicació. La possible baixa que es produeixi, o 
bé disminuirà l’aportació municipal al finançament de l’obra, o bé 
servirà per augmentar el pressupost d’altres actuacions previstes al 
Programa Viure al Poble. Les obres de millora esmentades es podran 
realitzar integrant-les en un projecte complementari.  

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat.

4. Designació representants d’òrgans col·legiats (Exp. 
núm. 238/2014)

PROPOSTA

La regidora Ana María Poch Pujol, del grup municipal CIU, ha 
formalitzat la seva renúncia al càrrec de representant de l’Ajuntament 
de Peralada al Consell Escolar de l’Escola Ramon Muntaner, 
mitjançant l’escrit de 12 de juny de 2014. Atès que és necessària la 
seva substitució, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Acceptar la renúncia al càrrec de representant de 
l’Ajuntament de Peralada al Consell Escolar de l’Escola Ramon 

Muntaner presentada per la regidora Ana María Poch Pujol.

Segon. Designar al regidor Joan Itxart Romagosa, del grup Municipal 
CIU, com a representant de l’Ajuntament de Peralada al Consell 
Escolar de l’Escola Ramon Muntaner.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció de l’Escola.

DEBAT

Pren la paraula l’alcalde i diu que, presentada  la renúncia per part de 
la regidora Ana María Poch com a representant de l’Ajuntament al 
Consell Escolar de l’Escola, va proposar la seva substitució al regidor 
Joan Itxart, el qual va acceptar. Es tracta, doncs, de formalitzar 
mitjançant acord plenari tant l’acceptació de la renúncia com la nova 
designació.   

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat.

5. Moció de suport del món local a la convocatòria de 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014 (Exp. núm. 239/2014)

TEXT DE LA MOCIÓ

SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 
9 DE NOVEMBRE DE 2014

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el 
dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut 
en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en 
un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles 
i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra 
de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies. 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de 
la Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la 
nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de 
l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar 
la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i 
d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal 
en el posterior assassinat del president Companys.

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de 
Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va 
evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats 
a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària 
del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de 
rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han 
estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport 
de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona 
el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest 
onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les 
Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de 
la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir 
el procés.
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Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers 
anys que està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el 
dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un 
moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè 
es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al 
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits 
polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat 
per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d’uns objectius polítics 
clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus 
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme 
per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble 
i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques 
d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de 
l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la 
lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre 
social, econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com 
qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets 
Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també 
al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i 
transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les 
passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca 
a la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, 
una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant 
els ajuntaments catalans de forma reiterada. 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la 
celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament 
competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem 
una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.

ACORDS

Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre 
de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels 
nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de 
Peralada amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i 
les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i 
a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal 
que és la Llei XXXX de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la 
voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació 
al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament 
de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al 
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions 
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i 
al president de la Comissió Europea.

DEBAT

Pren la paraula l’alcalde, i diu que l’ACM s’ha sumat a la iniciativa 
proposada per l’AMI i els diferents partits polítics a favor de la 
consulta del 9N, i l’Ajuntament de Peralada, que forma part d’ambdues 
associacions, no pot mantenir-se’n al marge. Tots coneixem els temps 
que corren, i cal actuar en conseqüència. El text d’aquesta moció és, tal 
com diu l’escrit de  l’ACM, fruit de l’acord entre els partits polítics CiU, 
ERC, ICV-EUiA i CUP, i s’ha transcrit en els mateixos termes en què ha 
estat tramès. Estem d’acord en aprovar la moció?

Pren la paraula el senyor Llauró, i diu que té una proposta, que consisteix 
a modificar lleugerament el text del primer paràgraf de l’acord, afegint 
“sempre que es faci dintre de la legalitat”, amb la qual cosa quedaria 
redactat així: Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 
9 de novembre de 2014, sempre que es faci dintre de la legalitat, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres 
drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Peralada 
amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

Continua dient que la modificació és molt senzilla i que, si es vol, es pot 
introduir sense cap problema. A més, el mateix President Mas ja ha dit 
que la consulta es farà dins de la legalitat.  Amb aquesta modificació, el 
seu vot seria favorable; sii no es així, s’abstindrà.

L’alcalde diu que en el segon paràgraf ja es diu que la consulta es 
materialitzarà dins el marc legal, i insisteix en la recomanació de l’ACM 
de no modificar el text, perquè ha estat pactat pels partits polítics 
esmentats. 

El senyor Llauró torna a dir que la modificació que proposa és ben 
senzilla i clara, i que tot depèn de si hi ha o no voluntat d’admetre-la.

L’alcalde diu que, si la proposta de modificació l’hagués plantejat fins i 
tot aquest matí, hauria fet gestions amb l’ACM per conèixer el seu parer, 
però ara, a aquesta hora, això és impossible.

El senyor Llauró diu que encara hi ha dies per fer les consultes que calguin i 
proposar l’aprovació de la moció en el Ple que es farà dilluns vinent.

L’alcalde diu que si s’ha inclòs la moció en el Ple extraordinari d’avui, és 
precisament perquè coincidia amb la recomanació de l’ACM i de l’AMI a 
tots els ajuntaments de fer plens extraordinaris el dia 22 per aprovar-la,  
amb l’objectiu de que l’acció tingui més força. 

Intervé tot segui el senyor Josep Maria Oliver, i diu que el grup municipal 
Agrupació la Muga sempre ha donat llibertat de vot als seus membres, 
i, per tant, el senyor Serra Planas i ell mateix votaran a favor de la moció 
tal i com s’ha presentat. 

El senyor Llauró diu que voldria fer una pregunta al secretari sobre la 
validesa d’aquest acord  si la consulta es declarada il·legal.

El secretari diu que considera que no està dins de les seves funcions 
expressar-se sobre  aquest assumpte. 

APROVACIÓ

Sotmesa a votació la moció transcrita, fou aprovada amb els vuit vots 
favorables dels/de les senyors/es Pere Torrent Martín, Joan Itxart 
Romagosa, Ana María Poch Pujol, Francisco Javier Pérez Álvarez, Juan 
Cros Ferraró, Mònica Lladó Descamps, Enric Serra Planas i Josep Maria 
Oliver Clotas, i l’abstenció el senyor Francisco Javier Llauró Fàbregas.

No havent-hi cap altre assumpte per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada 
la sessió, del contingut de la qual, jo, com a secretari, dono fe.



DINAMITZACIONS PARCS
DE SALUT URBANS

Després d’una aturada, i gràcies a la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Peralada, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i Dipsalut (Diputació de Girona), aquest mes 
d’agost s’ha tornat a engegar el servei de dinamització en 
els parcs de salut urbans i xarxes d’itineraris saludables de 
Peralada, amb l’objectiu d’evitar el sedentarisme i fomentar 
l’activitat física dels veïns del municipi. Així, fins a final 
d’any, cada dimarts es durà a terme una sessió, que durà 
a terme una fisioterapeuta especialitzada. És una activitat 
apropiada per a totes les edats.

LLOC DE TROBADA: Pati del Centre Sociosanitari
DIES: Dimarts de 10.30h a 11.30h
ACTIVITAT GRATUÏTA

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 
PER A LA GENT GRAN

Recordeu que cada dimecres, d’11h a 12h del matí, es fa 
gimnàstica de manteniment per a la gent gran, en el Centre 
Sociosanitari.

Per tal de participar-hi, els que comenceu de nou, hauríeu 
de fer arribar les vostres dades a Sant Domènec, o bé al 
telèfon 972.53.88.40. És una activitat gratuïta, però amb 
una inscripció limitada. Si en el moment d’apuntar-vos-hi, 
no hi ha lloc, quedareu en llista d’espera.

LLOC DE TROBADA: Centre Sociosanitari
DIA: Dimecres, d’11h a 12h
ACTIVITAT GRATUÏTA
A Vilanova de la Muga, aquesta activitat es duu a terme a 
Can Sala, els dimecres de 9.45h a 10.45h. Igualment, cal 
inscriure’s a Sant Domènec.

CURS D’ATENCIÓ I MEMÒRIA PER
A PERSONES NO DEPENDENTS

Aquest curs, que es porta a terme dues vegades a l’any, 
primavera i tardor, va començar el dia  25 de setembre 
i durarà dotze setmanes. L’horari es de 4 a 5 de la tarda 
i, degut a les obres que s’han de fer a Sant Domènec, de 
moment, les classes es faran en el Centre de Dia.

Cal inscriure’s a Sant Domènec. Si s’acompleta un grup, 
les persones de més restaran en llista d’espera per veure si 
se’n pot fer un altre. Des d’ara, i sempre que sigui possible, 
l’activitat serà gratuïta.

Es fa càrrec de la classe la Sra. Mercè Pla, professional titulada. 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

65ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
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Ja fa un any, en la passada festa major de Sant Martí, 
que l’Èlia, l’Alba, la Laia i en Marc, varen assumir la 
responsabilitat de representar els pobles de Peralada 
i Vilanova com a nou pubillatge local. Cal dir, que 
emprengueren aquest repte amb molta il·lusió, i com 
un regal que els ha permès 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 Solsona, Les Borges Blanques, Santa Susanna, 
Ripoll o Arenys de Mar, per nombrar-ne algunes.

També es desplaçaren fins a la Basílica de Montserrat, 
i varen ser rebuts en audiència al Parlament de 
Catalunya per la seva Presidenta, la Molt Honorable 
Sra. Núria de Gispert.

El passat 13 de setembre a Avinyonet de Puigventós, 
tingué lloc l’elecció de la Pubilla i de l’Hereu Comarcal de 
l’Alt Empordà 2014. Després d’un seguit de proves que 
s’esdevingueren en l’Ajuntament d’aquesta població, al 
llarg del matí, l’Èlia Cabello i en Marc Clos, representants 
del nostre municipi, van obtenir els títols de Pubilla i 
Hereu Comarcals. La proclamació es va fer el mateix dia 
en el transcurs d’una festa dedicada a la música i els balls 
tradicionals, en la plaça Pous i Pagès d’Avinyonet.

El primer cap de setmana d’octubre, també assistiren a 
l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2014 que va 
tenir lloc a Gandesa, capital de la comarca de la Terra Alta, 
on desprès d’un llarg cap de setmana d’exàmens i molts 
actes culturals, en Marc Clos, obtingué el títol d’Hereu de 
les Comarques Gironines i 3r Fadrí de Catalunya.

Moltes felicitats a ambdós pels seus nomenament. 
De ben segur que seran uns dignes representants de 
Peralada allà on vagin.

Pubillatge de la Vila



CAPGROSSOS

L’estiu ja ha acabat i, desprès d’unes vacances, l’activitat 
de la colla s’accelera i s’intensifica; tothom vol ajudar, 
tothom té què fer, és hora d’arreglar els vestits, assajar 
de valent, preparar nous balls...,és evident que s’acosta 
el moment esperat per molts, la festa de Sant Martí, on 
celebrem un any de la nostra estrena com a colla. 

La colla, trobada rere trobada, esta agafant més cos 
i maduresa, moltes de les coses que fa un any es 
presentaven com quimeres, ara de forma natural van 
nodrint-se d’efectius. Així els capgrossos comencen 
a tenir els portadors necessaris per fer una cercavila 
amb condicions i lluïda per a tots; d’igual manera el 
timbalers i geganters comencen sent reclamats per 
tots amb la seva interacció amb els espectadors al llarg 
de la cercavila esperant la cançó i ball de “L’animal”. 
Això ens omple d’energia i ganes d’encarar la cercavila 
que, de bon principi, sabem que en tot moment estarà 
plena de persones pendents dels nostres passos. Però, 
el que ens agrada veure a tots, al cap i a la fi, són les 
rialles de la mainada.

Diem que ja portem un any treballant en aquest 
projecte, un any engrescador i ple de vivències i 
sorpreses, que ens han permès sortir fora de la vila i 
participar en d’altres festes populars de Catalunya: 
poblacions com Figueres, Cassà de la Selva, El Port de 
la Selva, Roses, Llers, Les Borges Blanques i Calella.

Un cop complert l’any, ens esperen molts viatges més 
i alguns projectes nous per ampliar la colla que, de ben 
segur, us sorprendran a tothom. 

Sí algú de vosaltres vol formar part de la nostra colla, 
tocant la gralla, el timbal o volent fer de portador, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres a traves del 
correu electrònic capgrossosperalada@gmail.com

Colla de Capgrossos
de Peralada
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Peralada,
al cor de l’Empordà

L’Ajuntament de Peralada, a través d’una subvenció de la 
Diputació de Girona, l’any 2010 va encarregar un projecte per 
tal que es preparés un Pla de turisme sostenible i accessible. 
D’aquest encàrrec va sorgir el projecte “Peralada, al cor de 
l’Empordà”, que té per objectiu la millora de la competitivitat 
turística de la vila de Peralada. Aquesta objectiu de millora 
es plantejava a través de diferents actuacions que detallem 
més endavant, i que eren actuacions o mancances que 
l’Ajuntament havia detectat que tenia, com per exemple, la 
pàgina web, la remodelació del carrer Hospital, etc.

L’Ajuntament de Peralada va presentar aquest projecte al 
programa de subvencions Viure al Poble Més de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest programa pretén millorar la qualitat de 
vida i el benestar de la població dels municipis petits i mitjans, 
i es finança de la següent manera. El 65% de l’import és a 
càrrec dels Fons Europeus pel Desenvolupament Regional 
(FEDER) i la Generalitat de Catalunya i el restant 35% és a 
càrrec de l’Ajuntament de Peralada. A finals del 2011 ens van 
aprovar el projecte amb un pressupost total de 643.095,50€, 
en què l’Ajuntament de Peralada ha d’aportar 225.083€.

Una vegada situats en el context de com es va aconseguir la 
subvenció pel projecte Peralada, al cor de l’Empordà, anem 
a veure amb més detall en què consisteix aquest projecte. El 
principal objectiu del pla és canviar la percepció de la vila com un 
lloc d’excursió d’un dia, i posicionar-la com un lloc de vacances 
des d’on es pugui descobrir l’Empordà. Sempre buscant uns 
segments de turistes actius, culturals i naturals tant de Catalunya 
com de l’estat espanyol, França i les destinacions amb lligam aeri 
de l’aeroport de Girona. A banda d’aquesta vessant més turística 
i de promoció, l’Ajuntament va voler incloure actuacions que 
estaven pendents de feia temps, i que aquesta era una bona 
oportunitat per integrar-les dintre d’aquest projecte.

Aquest pla s’ha estructurat tenint en compte la mobilitat i 
millora del paisatge urbà, l’accessibilitat i la comunicació. I es 
vol dur a terme a través de les següents actuacions:

1) Pla de senyalització turística

Com haureu pogut veure s’han instal·lat uns tòtems a la vila 
que informen als turistes i visitants dels seus personatges 
històrics i del patrimoni que s’amaga darrera de moltes parets 
i sota terra. Aquestes 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 
vehicles i vianants, que està previst que estigui fet abans de 
finals d’any, i que permetrà tenir una millor senyalització del 
municipi.

2) Obres d’urbanització del Carrer Hospital

Aquest és un dels projectes que l’Ajuntament ja feia temps 
que volia dur a terme. 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.

Aquesta actuació es durà a terme al llarg del 2015.

3) 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 s’instal·larà un ascensor i s’acondicionarà 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.

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

Aquesta actuació implica una remodelació de la planta baixa, 
convertint-se 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 el municipi i les 
possibilitats que ofereix (Patrimoni cultural municipal, Mostra 
Gastronòmica, Pessebre Vivent, etc.).

Es preveu que estigui finalitzat a mitjans del 2015.
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5) 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 protecció de les filtracions a les 
restes arqueològiques 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.

6) Creació del portal turístic www.visitperalada.com

El portal que té l’Ajuntament està desfasat 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 què fem, els establiments del municipi, etc. Actualment 
ja s’hi està treballant i es preveu que abans de finals d’any estigui 
disponible.

7) Programa de visites multimèdia per a Iphone i Android

Actualment als visitants del Museu de la Vila se’ls dona un petit 
dossier plastificat. Com que aquesta és una opció obsoleta, 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.

8) Pla de Comunicació “Peralada, al cor de l’Empordà”

Cada cop és dona més importància a la comunicació, tant 
a nivell intern del municipi, com a nivell extern. És per això 
que l’Ajuntament ja 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 
la Peralada.

El que ens permetrà la subvenció és implementar aquest Pla de 
Comunicació, que tindrà lloc durant tot l’any 2015.

A través de les actuacions que us hem explicat, l’Ajuntament 
ha volgut donar solució a unes mancances que s’havien anat 
detectant. Però el  projecte “Peralada, al cor de l’Empordà” és 
també una oportunitat per situar Peralada al centre de l’Empordà, 
i per donar a conèixer la nostra història i el nostre casc antic, 
que massa sovint passa desapercebut pels visitants de la vila. 
Aquestes actuacions ajudaran a complir aquests objectius i 
donaran solució a les mancances detectades, però sobretot 
aquest hauria de ser el projecte de tots els vilatans i vilatanes, 
ja que els primers que podrem gaudir d’aquestes millores serem 
nosaltres mateixos. Així doncs, esperem que a finals del 2015 el 
projecte ja sigui una realitat.
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PERALADA CREIX

L’OMET art&sà
Carrer del Forn, 14-16 · Tel. 972 538 586
info@lomet.es · www.lomet.es

Un nou espai on comprar dissenys exclusius de moda i 
complements, productes naturals i mobiliari molt personal 
i, on degustar productes exquisits acompanyats una bona 
copa, en aquest nou local creat per Brian Goldbold OBE i 
Ramon Gurillo.

La moda té segell propi, ve signada per Ramón Gurillo, 
dissenyador de renom amb una llarga trajectòria a 
Anglaterra, que ara porta a aquestes terres les seves 
col·leccions de moda en punt, peces elegants i sòbries 
realitzades sempre amb els fils i les fibres naturals més 
refinats; una moda que no deixa indiferent i agrada tant 
a mares com a filles. I al costat dels dissenys de moda, 
objectes de tot el món. D’Anglaterra, porcellanes, 
melmelades i tes exquisits; d’Orient i Àfrica, objectes per a 
la casa, tots escollits amb afecte. 

MIRÓN, PERRUQUER
Plaça Gran, 2 · Tel. 972 538 702

El perruquer José Javier Mirón Martínez s’ha establert a 
Peralada amb el seu negoci Mirón Perruquers. Amb una 
trajectòria en el sector de vint-i-cinc anys, ofereix un servei 
professional, de qualitat i de proximitat. Mirón s’adapta a 
les necessitats de la seva clientela i aporta l’assessorament 
necessari per  aconseguir resultats satisfactoris.

FERRAN FESACHI
PERRUQUER
Plaça Gran, 2 · Tel. 972 538 702

De la mà del perruquer artístic Ferran Fesachi, Peralada compta amb una 
nova perruqueria unisex. Fesachi ofereix els serveis de sempre i les últimes 
novetats del sector en la cura de la imatge.
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L’OBRADOR
D’EN QUIMO
Carrer de la Mina, 13 · Tel. 972 538 356 · 687 454 718
lobradordenquimo@gmail.com

El pastisser Joaquim Darnés s’ha establert a Peralada amb el seu propi obrador, 
especialitzat en pastisseria tradicional. En Quimo també crea pastissos i 
dolços especialitzats i personalitzats per aniversaris i actes especials. Per 
gaudir dels seus dolços és imprescindible fer l’encàrrec per endavant.

THE ENGLISH ACADEMY 
Plaça del Carme, 3 · www.anglesperalada.com · anglesperalada@gmail.com

Obre a Peralada aquesta escola moderna d’angles, completament equipada i 
amb una amplia biblioteca amb llibres, DVD’s i CD’s en anglès.

Les classes són impartides per un professor nadiu qualificat, amb experiència, 
comunicant-se en anglès de manera natural des de la primera classe. Les 
classes són limitades i es pot optar a tots els nivells, des de principiant al 
Cambridge Proficiency. 

Les classes són totalment variades, incloent activitats multimèdia, música i 
aprenent l’idioma amb d’altres assignatures com la història, la ciència, la 
cultura i/o la literatura. 

Des de l’escola també es fa la preparació pels exàmens de Cambridge                   
(KET, PET, FCE, CAE)

INTERIOR DE VANGUARDIA
Carrer Hospital, 11 · Tel. 972 150 276 
info@interiordevanguardia.com· www.interiordevanguardia.com

A “Interior de Vanguàrdia”, dissenyen i distribueixen espais, buscant 
el confort i la funcionalitat basats en les últimes tendències del sector. 
Empresa pensada per a les necessitats actuals i, per això, l’equip d’Interior 
de Vanguàrdia aposta per estar sempre al dia i donar al seus clients el 
millor servei possible.

Ofereixen un servei global, des de l’assessorament al projecte a la coordinació 
de l’obra, aconsellen als seus clients en temes tècnics d’activitats i energètics. 
A més dels serveis comentats,  que representen el nucli de la seva activitat, 
n’ofereixen d’altres relacionats amb la llar, jardineria, il·luminació d’exteriors, 
projectes elèctrics i d’activitats, certificacions energètiques,etc. 
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POEMES

PREMIS

Les peraladenques Maria Terrades Compte i 
Mònica Locca Jsely, guanyadores del primer 
i tercer premi, respectivament, de l’onzè 
Premi Literari de Prosa i Poesia.

El passat 11 de juny, tingué lloc a la seu del 
Consell Comarcal el lliurament de l’onzè 
Premi Literari de Prosa i Poesia que organitza 
anualment el Consell Consultiu de la Gent 
Gran, òrgan de participació i consulta de la 
gent gran de la comarca.

El Concurs, que té com a principals objectiu 
promocionar la cultura i la creació literària 
entre el col·lectiu de persones grans de 
la comarca, ha comptat enguany amb la 
participació de nou obres en la categoria de 
poesia i cinc en la de prosa. 

La peraladenca Maria Terrades ha guanyat el 
primer premi en la categoria de poesia i el tercer 
premi va recaure en la també peraladenca 
Mònica Locca. També hi participaren, en la 
mateixa categoria, les peraladenques Mercè 
Marcó  i Carme Bardella. 

Primer premi:
INSOMNI

Oh Àngel de la Son, que abans venies
amb ales de colors i mà tan dolça, 
teixint per al meu cap una corona

de somnis plens d’amor i companyies!

Avui no puc dormir,
perquè els meus ulls,

oberts a la foscor, giren i giren;
la casa és ben buida...

però criden els meus records recents, fent aldarulls.

No puc dormir,
perquè la seva imatge de cos present, inert, ja sense vida,

forada dins dels ulls una ferida
i clava les parpelles amb escàrpies.

No puc dormir...
perquè l’esgarrifança pel seu gran buit en pren l’alè; 

m’afoga neguit
de no fer res...

perquè cap cosa serveix
perquè ell torni al meu costat.

No puc dormir!
les llàgrimes em cremen

amb foc intens que esclata des del cor
com un volcà llançant lava i grans rocs

que arrasen la raó, l’enteniment...
Oh Àngel de la Son!, vine i ajuda’m

i porta’m cap al temps viscut abans...
Voldria somniar que ell em parla,

que és al meu costat, amb zel, amb cura...

O encara que rondini o m’escridassi...
O encara que siguem ben vells tots dos...

Malgrat que sols en somni, vull el goig
D’estar una mica amb ell i el temps no passi...

VIOLA BLANCA
Maria Terrades i Compte
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Tercer premi:
A JOAN VINYOLI

Ànima de poeta,
he descobert les teves paraules colpidores,

clam de llibertat
en temps de silenci,
Punyent missatge

entre ombra i claror,
crits d’esperança
malgrat l’oratge.

També has sentit del Garbí la besada
en el front del mar blau;

olor de marinada,
somnis de vent suau

per esborrar la pena del present
i l’angoixa del futur. 

Has guanyat l’eternitat
i amb la màgia dels mots

ressuscites a l’infinit
i cada remor de l’ona

et treu de l’oblit
ara i per sempre.

IPOMEA
Mònica Locca Jsely

DE LA FLOR I DE LA MERDA
(Poema sense censures)

Entre lletres visc
m’envolten de misteris
fins que les faig meves

les maltracto o les estimo
les escric.

Per a tu, en tinc
de precioses i d’horribles

que amenacen o que et diuen
et necessito

ara vinc

Amb el millor somriure
i amb to tendre o ple crit
a cau d’orella o la plaça

amb esperança te les dic
Tot té un sentit

I, sinó, cito a Bukowski:
“...regnarà entre nosaltres

un silenci fred com mai
l’havíem escoltat

i el sol encara a la posta
esperarà

fins el proper capítol...”

NEWYORKTIMES
Mercè Marcó i Bardella

SOMNI

En la blavor dels teus ulls
voldria tornar a mirar

tan sols fos un sol instant
per a tornar a somniar

I volar com les gavines
aletejant sobre el mar

copsaria la bellesa
de rius, muntanyes i llacs

Boscos de fulla tendra
vermells, grocs i daurats

esplanades rosses dels prats
i corriols amagats

Potser hi hauria una platja
on regnaria la pau

i ens podríem abraçar
et miraria als teus ulls

i aniríem més enllà
Fóra dolç no despertar

GAVINA
Carme Bardella Vidal
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ESPORTS
REDACCIÓ

CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC
DE PERALADA

El proper dia 8 de novembre coincidint amb la Festa Major, 
el Club de patinatge artístic Peralada organitza el campionat 
territorial de promoció per la Federació, on diferents clubs 
participaran per obtenir el primer lloc d’aquesta categoria. L’ 
entrada serà lliure.

L’ajuntament i el CPA PERALADA, van celebrar el passat dia 8 
de setembre un acte de reconeixement a Kevin Bordas per les 
dues medalles obtingudes al campionat Europeu de patinatge 
artístic de Rocarasso (Itàlia), del 31 d’agost al 5 de setembre. 
A l’acte i va assistir també el president de l’associació gironina 
de patinatge Artístic, el senyor Josep Badia 

En Kevin, patinador i tècnic del club, es va proclamar campió 
amb l’or de sènior europeu de patinatge artístic en combinada 
i medalla de bronze en la modalitat de lliure.

Amb aquestes dues medalles, l’esportista de 20 anys, obté 
els dos primers èxits internacionals com a patinador del CPA 
Peralada. En el passat campionat d’Espanya sènior celebrat 
el passat mes de Juliol a Coslada, Bordas va aconseguir la 
medalla d’or en la modalitat de figueres obligatòries (Escola).

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte 
directament amb el Club, a través del correu electrònic:

cpaperalada@gmail.com

Per qualsevol informació us podeu posar en contacte amb 
nosaltres a través del correu electrònic

basquetperalada@gmail.com

EL NOU CLUB DE BÀSQUET
L’ALBERA-PERALADA
INICIA L’ACTIVITAT

El nou Club de Bàsquet l’Albera-Peralada inicia l’activitat.

Aquesta temporada el club comptarà amb un equip mini 
femení federat i l’escoleta. De moment el club està format per 
26 jugadors i jugadores. 

L’equip tècnic està formar per un coordinador tècnic que és en 
Jordi Comerma i tres entrenadors que son en Marc Clos, en 
Jordi Punset i l’Eva Valero.

La junta del club està formada per un grup de pares i mares 
del qual en Josep Alegrí n’és el President.

Els horaris d’entrenament son els dilluns i divendres de 17:00 
a 18:00 el grup de l’escoleta i de 18:00 a 19:30 l’equip mini.



          

Per a més informació i inscripcions,
podeu posar-vos en contacte amb el Club al

699 705 052

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte directament amb el Club, al telèfon 972 538 287 o al mail casa.club@golfperalada.com

CLUB DE GOLF PERALADA

Aquest curs passat 2013-2014,  novament i per 6è any consecutiu els alumnes de 5è 
i 6è curs de primària van gaudir de les instal·lacions del Golf de Peralada per iniciar-se 
en aquest esport.

Aquest programa ha estat creat perquè els més joves puguin adquirir coneixements 
bàsics de golf a l’escola. És un programa amb una duració de 2 anys escolars.

El nostre objectiu és que els nens del poble, de Cicle Superior de primària, puguin 
adquirir certs coneixements bàsics de golf d’una manera realment divertida.

Volem que aprenguin jugant!!! Alhora que ho puguin fer a les instal·lacions del Club 
de Peralada. 

L’objectiu és apropar el golf a tota la població i convertir-lo en un esport popular!!

Club de Golf Peralada s’involucra amb l’escola del poble i promou l’activitat del golf 
durant el 2on trimestre del curs escolar i durant 10 setmanes consecutives.

Amb l’objectiu de situar els nens i nenes en el terreny de l’esport del golf, fent-los 
partícips des del començament de l’activitat de l’entorn i del clima esportiu del Club, 
adquirint les nocions bàsiques i d’etiqueta de l’esport.

CLUB D’ESCACS PERALADA 

Actualment el CLUB D’ESCACS PERALADA compta 
amb 20 nens i nenes que ja han competit , amb èxit, 
en diferents torneigs. El propers 25 i 26 d’octubre el 
club participa amb 4 equips 2 Sub8, 1 S10 i 1 S12, als 
campionats de Catalunya, per equips, per edats, que 
es juguen a l’Ametlla de Mar.

Convidem a la mainada a venir a provar aquest “esport-
art-ciència”, que, tot divertint-se jugant, els ajudarà en 
molts aspectes de la vida, concentració, càlcul, presa 
de decisions, responsabilitzar-se dels seus èxits i de 
les seves errades, respecte per l’adversari.
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CENTRE EXCURSIONISTA PERALADA
Reactivació del Centre Excursionista Peralada

“Benvolgudes famílies,  amics i amigues,  deixeu que ens presentem!

Qui som? Doncs una colla de culs actius amb moltíssimes ganes 
d’excursions, natura i, sobretot,  diversió! 

I quina millor manera d’englobar-ho tot que reactivant el Centre 
Excursionista de Peralada (CEP)?!

La idea és simple, es tracta d’una associació on tots i totes hi sou 
benvinguts,  on organitzarem diferents sortides: BTT, escalada, 
esquí,  excursions familiars i excursions pels més exigents!

Una manera divertida i sana d’ocupar els nostres caps de setmana,  
descobrint i gaudint de la natura i del nostre privilegiat entorn.

Si sou com nosaltres,  us agrada l’esport i el lleure, no us ho penseu 
més i feu-vos socis del CEP! 

JUNTS ENS HO PASSAREM MILLOR!!!

Per a més informació podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres al correu electrònic: ceperalada@gmail.com
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Per a més informació, podeu contactar
amb el Club al telèfon:  972 538 495

EL C.F. PERALADA,
CAMPIÓ I ASCENS
A TERCERA DIVISIÓ
El C.F. Peralada, ha conquerit una fita històrica 
al quedar campió de Primera Catalana i assolir 
l’ascens a Tercera Divisió Nacional, on aquesta 
temporada es trobarà amb la U.E. Figueres i el 
Palamós pel que fa a equips de les contrades 
gironines i que s’espera fer una campanya digna, 
amb  l’objectiu per aquest any el de continuar en 
aquesta categoria.

Han estat molts partits que els aficionats i socis 
del Peralada han gaudit en aquesta passada 
temporada, tant al nostre estadi com als camps 
del equips contraris, on es podia veure que cada 
dia hi havia més peraladencs seguint a l’equip.

A tots ells gràcies pel seu suport i esperem que 
aquest any també hi hagin motius per continuar 
al costat de l’equip i del Club.



El peraladenc més il·lustre, 
Ramon Muntaner

D’entre tots els peraladencs i peraladenques el més conegut 
segurament és Ramon Muntaner. I l’any vinent farà 750 anys 
que va néixer a la nostra vila. 

La figura de Ramon Muntaner (1265-1336) està associada 
a l’expansió territorial protagonitzada per la Corona d’Aragó 
entre el final del segle XIII i els primers decennis del segle 
XIV. En efecte, el cronista, que va passar molts anys de la 
seva vida al servei dels prínceps del Casal de Barcelona, va 
tenir una participació notabilíssima en moltes campanyes 
militars, que el van dur a escenaris com Sicília, Bizanci o el 
nord d’Àfrica. 

Els seus primers contactes amb la dinastia catalana es 
remunten als anys de la seva infantesa: el 1274, el seu pare, 
Joan Muntaner, prohom de Peralada va tenir l’honor d’allotjar 
a casa seva Jaume I el Conqueridor i Alfons X el Savi, el rei de 
Castella, el qual de camí cap a Bellcaire (Llenguadoc), havia 
anat recorrent les terres de la Corona.

A la seva Crònica, una de les obres més notables de la 
historiografia europea medieval, va narrar les grans fites de 
l’expansió catalano-aragonesa entre els segles XIII i XIV.

Des de l’Ajuntament de Peralada fa mesos que estem 
treballant en aquesta commemoració. Es vol estimular i 
fomentar el coneixement i divulgació de la Crònica, una de 
les obres mestres de les lletres catalanes medievals, entre 
el gran públic. Però també és una oportunitat per situar la 
nostra vila al mapa de la literatura i història medieval del 
nostre país.

Hem intentat involucrar el màxim d’institucions possibles 
per aquesta efemèride. Algunes d’aquestes institucions són 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell 
Comarcal, la Universitat de Girona, l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catatalans, l’Institut Ramon 
Muntaner, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’Eivissa, 
etc. El nostre objectiu és implicar el màxim d’institucions i 
empreses privades possibles per tal que entre tots puguem 
preparar diferents actuacions que ens permetin conèixer la figura 
del cronista i que a la vegada donin a conèixer la nostra vila.

El 2015 serà un any de celebració, que ens permetrà gaudir 
de diferents activitats culturals al nostre municipi i us en 
volem fer partícips a tots i totes. Esperem en breu poder-vos 
presentar les actuacions previstes per aquesta efemèride per 
tal que tots hi puguem participar i gaudir-ne.
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DONES DE PAGÈS

Des de mitjan segle XX fins als nostres dies tot ha canviat 
molt de pressa i la vida de la gent del camp, tant dels homes 
com de les dones, no n’és cap excepció. En aquestes línies 
parlaré, en concret, de les dones a pagès ara, però també de 
fa uns anys. La feina de les dones no ha estat mai valorada, 
segurament pel fet que no treballen fora de casa i pot semblar 
que tenen poc a fer, en canvi, tantes coses que s’hi fan, en 
una casa! La dona de pagès ha de saber fer un xic de tot: 
de mestressa, de cuinera, de metgessa, de veterinària, de 
secretària, etc. Al seu càrrec té tasques de les quals no es 
pot escapar: la feina de la casa, rentar la roba, apedaçar algun 
llençol, fer el menjar, planxar la roba... 

Actualment, gràcies als avenços de tota mena, a pagès tenim 
les mateixes comoditats que a ciutat: llum, aigua, televisió, 
internet, bones carreteres i el cotxe amb l’avantatge que 
sempre tenim aparcament al pas de la porta, cosa molt difícil 
a ciutat, fins i tot als pobles. 

Abans, en canvi, a les cases de pagès no disposàvem d’aigua 
corrent ni butà ni llum elèctrica, en consegüent, no teníem 
cap mena d’aparell electrònic (planxa, nevera, rentadora...). 
Per exemple, a l’hora de planxar es feien servir planxes de 
ferro que s’escalfaven amb caliu. En teníem dues i mentre 
planxàvem amb una, l’altra s’escalfava. Planxàvem de tot: des 
de camises de coll fins a punys emmidonats. Hem de tenir 
en compte que, per exemple, si quan érem a mitja planxada 
sortia una mica de màscara a la peça de roba, no quedava cap 
altre remei que tornar-la a rentar. Tot el procés era molt més 
lent i força més carregós. 

A pagès, durant l’any hi havia un reguitzell de tasques que 
comportaven més tragí del compte per a tothom: la matança 
del porc, el batre, les festes majors, etc. A l’estiu arribava 
també l’època de més feina al camp: calia recollir l’anyada 
per la qual s’havia treballat de valent. Aquest esdeveniment 
implicava molta més feina al mas per als homes però també 
per a les dones. 

Durant els dies de batre calia una bona colla d’homes que 
s’encarregaven de les diferents tasques que calia dur a terme. 
Als anys cinquanta, a can Gori l’equip de batre estava format 
per sis homes fixos que seguien la màquina: el tractorista, 
dos a la garbera per acostar les garbes al trill, un altre per 
tallar el cordill de la garba i dos pallaires. Els titulars d’aquesta 
darrera tasca eren ben coneguts al poble, l’avi de can 
Ramonet i l’Esteba Terrades. En arribar a la casa, tota aquesta 
colla d’homes demanaven quants carros de garbes hi havia 
a la garbera a fi de calcular les mides de la pallera i per tal 
d’assegurar-se que hi cabés tota la palla ben adobada. A més 
a més, hi havia el personal de la casa i altres jornalers llogats 
per aquests dies de feina extra. Després de segar i batre, 
amb la força de quatre o cinc homes es pujava el gra amb 
els sacs a l’esquena, el blat es deixava al primer pis però la 
civada es pujava a dalt de tot, o sigui, al segon pis. El motiu 
d’aquesta distribució és ben senzilla: el mateix volum de blat 
pesa més que la civada, per tant, es deixava el gra més pesat 
pels primers pisos. 

Maria Bech Bech. Mas Alai
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Les dones durant aquest esdeveniment també teníem 
feina a dojo perquè tota aquesta gent havia de tenir 
el plat a taula. La vigília ja venia una dona, la cuinera, 
que anava per les cases en dies de feina (pel batre, 
la festa major, la matança del porc o bé algun bateig 
a la família). Uns quants dies abans es començaven 
a matar els pollastres, els conills, un parell d’oques, 
els ànecs... Per conservar-los durant dos o tres dies, 
com que no teníem nevera, ho posàvem tot en un 
cove que introduíem a dins del pou per mantenir la 
frescor. Llavors, ens tocava posar-nos als fogons per 
preparar els diferents àpats del dia. Cap a les sis del 
matí, abans de començar, per trencar el cuc es prenia 
un porró d’anís i galetes. Si algú ho preferia li portàvem 
una tassa de llet i cafè. Al cap d’una estona, venia 
l’esmorzar a les nou: sopa de menta, truites i embotit, 
que no en faltava tampoc per al berenar de cada dia 
perquè el rebost estava ben proveït, ja que a la majoria 
de les cases de pagès es mataven tres porcs cada any. 
A mig matí, pa i llangonissa i un porró de vi però sense 
parar la màquina. Després venia el dinar a la una. De 
primer, macarrons, arròs, llegum, amanides de l’hort, 
que en aquesta època de l’any estava ben atapeït d’una 
mica de tot: enciam, escarola, api, tomates, ravenet, 
cogombres..., tampoc hi faltaven les olives negres 
collides de l’olivar de casa i també salàvem anxoves 
de Roses. De segon, platillo d’ànec o d’oca amb bolets 
o olives, pollastre esgarrapapallers rostits amb ceba, 
una cabeça d’alls i un raig de vi ranci de la bóta del 
racó. Per postres trèiem melons i síndries sucosos ja 
que estaven en plena temporada. Per berenar, cap a 
les cinc, preparàvem unes amanides, embotit, xai i 
conill amb pebrot i tomata. I per acabar el jornal, per 
sopar a les vuit, cuinàvem verdura, amanides i truites. 
En tot cas, sempre procurant que tots els àpats fossin 
el més variat possible. En aquesta època vam introduir 
el cafè després de dinar, cosa que la majoria van agrair. 

D’inconvenients en surten pertot arreu però també 
hi ha avantatges: l’important és saber aprofitar les 
oportunitats. La feina de les dones quan està feta es 
nota, sovint passa desapercebuda però esdevé molt 
important quan és acabada. I és ben veritat allò que 
diuen: que al darrere d’un gran home, hi ha sempre 
una gran dona. 
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INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA
CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
629 194 968

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

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

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

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

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

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

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

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

Servei d’Ambulàncies: 061

Punt d’Atenció Continuada Figueres: 972 512 400

Emergències:
Mossos d’Esquadra: 088

Vigilants Municipals
609 715 108 - 972 538 114

Centre d’Emergències de Catalunya: 012

Bombers: 085

SERVEIS
Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

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

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

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

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

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

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

669 811 477 · alcaldia@peralada.org

ANNA MA. POCH PUJOL 2a TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Turisme i Benestar Social

hores convingudes

699 568 772 · benestarsocial@peralada.org

JOAN CROS FERRARÓ

Regidor d’Agricultura i Sanitat

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.org

SERVEIS ADMINISTRATIUS

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

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.org

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

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

972 538 006

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Anna Ortega Ferrer

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

SERVEIS TÈCNICS

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006 · arquitecte@peralada.org

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006 · aparellador@peralada.org

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.org
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.org

Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.org

JOAN ITXART ROMAGOSA 1r TINENT D’ALCALDE 

Àrea de Governació, Serveis,
Medi AMbient i Promoció Econòmica

hores convingudes

699 568 764 · governació@peralada.org

F. XAVIER PÉREZ ÁLVAREZ 3r TINENT D’ALCALDE 

Àrea d’Hisenda, Ensanyament i Patrimoni

hores convingudes

626 060 574 · hisenda@peralada.org

MÓNICA LLADÓ DESCAMPS 

Regidora de Joventut
i Regidoria de Vilanoca de la Muga

hores convingudes

699 568 756 · vilanova@peralada.org

ATENCIÓ AL PÚBLIC
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TAN SOLS UNA MEMÒRIA
Què som? tan sols una memòria
D’allò que hem posseït i vàrem perdre,
Canvi constant i resignat adéu
Al temps que fuig amb pas irreparable”
J.Vinyoli

Núria Algans Argelés.
A la memòria del meu pare, en Martí

Peralada
Dolors Vidal Solà  ·  4/05/2014
Núria Almirall Casas  ·  31/07/2014
Maria Cinta Descamps Agulló  ·  31/08/2014

Vilanova de la Muga
Dolors Roca Paraire  ·  18/09/2014

IKER REDONDO ASTORGA
13/03/2014  ·  Peralada

MARC SAHARAT SANGKHAPHAN 
3/07/2014  ·  Peralada

Victor Ledesma Salas i
Núria Cortada Descamps

18/05/2014  ·  Peralada

David Sitjà Serra i
Stéphanie, Florence M. Vert
14/06/2014  ·  Peralada

Pablo Rodríguez de Zuloaga 
Montesino i
Juan Novillo Rasero
12/07/2014  ·  Peralada

BRAIAN MUÑOZ ARJONA 
11/04/2014  ·  Peralada

ALEIX FONT ISERN
28/08/2014  ·  Peralada

ROGER PUJOL CABAÑÓ
24/04/2014  ·  Peralada

MANUEL MOYANO VICENTE
20/09/2014  ·  Vilanova de la Muga

Vicenç Peig Gaspar i
Montserrat Fossoul Fandiño

13/09/2014  ·  Peralada

Miguel Ángel Pachón Solís i
Cuca Rodríguez Costa

30/08/2014  ·  Peralada

Jordi Pons Martí i
Laura Delgado Llanta

15/06/2014  ·  Peralada



Divendres, 7 de novembre

19.00h COMPARSA DELS CAPGROSSOS DE PERALADA
Concentració al Passeig de la Principal de Peralada i finalització a la Plaça de Sant Domènec  

19.30h PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC DELS PERALADENCS ÈLIA CABELLO I MARC CLOS,
PUBILLA COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I HEREU DE LES COMARQUES GIRONINES 2014, RESPECTIVAMENT

En el Centre Cultural Sant Domènec. Entrada per la Plaça de Sant Domènec

20.00h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FORMES EN CORRESPONDÈNCIA, DE JORDI MARTORANO
En el Centre Cultural Sant Domènec. Entrada per la Plaça de Sant Domènec

Dissabte, 8 de novembre

TOT EL DIA, CAMPIONAT TERRITORIAL DE PROMOCIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE ARTÍSTIC 
En el Pavelló Municipal d’Esports

TOT EL DIA, INFLABLES I ATRACCIONS · Al pati de l’Espai Jove

16.30h EL POT PETIT I LA MELMELADA BAND · Espectacle musical familiar. En el Centre Social

17.30h XOCOLATADA PER A LA MAINADA · En el Centre Social

18.00h CERCAVILA DE FESTA MAJOR, AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA COLLA DE CAPGROSSOS DE PERALADA
I DE LES PUBILLES I D’ELS HEREUS, D’ARREU DE CATALUNYA · Concentració a la Plaça Gran

19.00h ELECCIÓ DE LA PUBILLA I DE L’HEREU DE PERALADA, 2014 · En el Centre Social

00.00h CONCERT AMB MIQUEL DEL ROIG I DJ. FAUSTER · En el Centre Social. 

Diumenge, 9 de novembre

TOT EL DIA, INFLABLES I ATRACCIONS · Al pati de l’Espai Jove

11.00h OFICI SOLEMNE, CANTAT PER LA CORAL DE PERALADA · A l’Església Parroquial de Sant Martí

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 . Durant l’audició s’estrenarà la sardana que porta per nom “Gentil peraladenca”,

del mestre Jaume Cristau.   

19.30h BALL DE FI DE FESTA MAJOR AMENITZAT PER L’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
En el Centre Social

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 
7, 8, 9 de novembre de 2014
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