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Plaça Gran, 7 - Tel. 53 80 06 - Fax 53 82 68 - 17491 
PERALADA  

AJUNTAMENT DE PERALADA 

ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó ORDINÀRIA 
DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2013 
Caràcter: pública ordinària 
Data: 3.07.2013 
Hora de convocatòria: 21.00 
Hora d’inici: 21.30 
Hora d’acabament: 00.08 del dia 4 de juliol 
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. 
 
Absents: 
Cap 
 
Ordre del dia 
 

1. Ratificació de la convocatòria. 
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 14 de juny de 2013 (Exp. núm. 

146/2013). 
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
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. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de 

la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013).  Adjudicació del contracte. 
7. Adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona (Exp. núm. 157/2013). 
8. Propostes urgents. 
9. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
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1. Ratificació de la convocatòria 
L’alcalde sol·licita la ratificació de la convocatòria de la present sessió ordinària, que ha estat  
canviada per facilitar l’assistència de tots els membres, i el Ple ho acorda per unanimitat.  
 
 
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2013 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària de 14 de juny de 2013, distribuït amb la convocatòria.  
El senyor Pérez manifesta que l’acta no recull exactament el que va dir quan va abandonar la 
sessió. Consta que havia d’assistir a una reunió del col·legi, quan el que va dir és que havia 
d’assistir a una reunió del Casal d’Estiu. 
Amb aquesta rectificació, s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat.  
 
 
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
 
3.1 Assabentats 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió ordinària (del núm. 
103/2013 al núm. 187/2013): 
 
DECRET 

núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 
EXP. 

103/2013 20/03/2013 Pel qual s’aprova sol·licitar dues subvencions al Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2013 de la Diputació de Girona 
(línia 1: despeses en béns corrents i serveis en l’àmbit de la 
cultura, les arts i la música, 3.750 €; línia 2: despeses en 
inversions reals i transferències de capital: subministrament i 
instal·lació de senyalització turística, 11.250 €; renovació d’un tram 
de clavegueram entre el Portal del Carme i el c. Doctor Clos, 
10.000 €). 

33/2013 

105/2013 22/03/2013 Pel qual s’aprova el calendari de preinscripció i matriculació a la 
llar d’infants municipal Orlina per al curs 2013-2014. 

79/2013 

106/2013 25/03/2013 Pel qual es concedeix a Maria Teresa Padern Casanovas llicència 
d’obra per pintar la façana de la casa del c. Comte Zavellà, 17. 

69/2013 

107/2013 26/03/2013 Pel qual es concedeix a Rosa Pujol Trias llicència d’obra per 
reubicar el bany de la casa núm. 24 del c. Sant Sebastià/núm. 8 
del c. Burriana. 

47/2013 

108/2013 26/03/2013 Pel qual s’aprova l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, de l’obra Execució del 
Programa de reparació de camins amb formigó reciclat 2013, i 
s’aprova el Plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir el contracte. 

64/2013 

109/2013 28/03/2013 
Pel qual s’aproven factures per un import total de 36.131,71 €. 30/2013 

110/2013 03/04/2013 Pel qual es concedeix a Endesa Distribución Eléctrica, SL 
autorització perquè modifiqui el traçat de la línia elèctrica objecte 
de la llicència d’obra concedida el 22.11.2012 (c. Església i Fort, 
Vilanova de la Muga). 

254/2012 

111/2013 03/04/2013 Pel qual s’autoritza la instal·lació de dues atracció de fira a la via 
pública durant la Festa de Pasqüetes 2013. 

73/2013 
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DECRET 
núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 

EXP. 
112/2013 03/04/2013 Pel qual s’aprova l’expedient de la 4a. modificació de crèdits en el Pressupost de 2013 (incorporació de romanents del 

Pressupost de 2012) 
93/2013 

113/2013 04/04/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes d’abril de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d’infants. 208/2012 

114/2013 09/04/2013 Pel qual es concedeix a Jesús Salgado Álvarez llicència d’obra per substituir una banyera per un plat de dutxa a la casa 
núm. 9 del carrer Joaquim Serra (urb. Paratge Coromina). 

304/2011 

115/2013 10/04/2013 Pel qual s’aprova la sol·licitud d’una subvenció de 3.496,23 euros a la Diputació de Girona per al finançament de les 
despeses derivades de l’organització del 9è. Torneig de Futbol de Peralada. 

100/2013 

116/2013 10/04/2013 Pel qual es concedeix a Francisco Ferrer Amorós llicència d’obra per substituir les finestres de fusta del carrer Major, 9 de 
Vilanova de la Muga per nous elements d’alumini lacat de color verd carruatge. 

56/2013 

117/2013 10/04/2013 Pel qual es concedeix a Motor Club Badia de Roses autorització per a la celebració de la cursa de motos en circuit tancat 
II Cursa Resistència de Peralada (14 d’abril de 2013). 

101/2013 

118/2013 10/04/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona el servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el 
desenvolupament local del programa Millora de la Competitivitat Territorial. 

102/2013 

119/2013 10/04/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 71.668,50 €. 30/2013 
120/2013 15/04/2013 Pel qual s’autoritza a Pere Lloveras Casanovas la connexió de les parc. 46 i 47 del pol. 8 a la xarxa general d’aigua 

potable. 
103/2013 

121/2013 16/04/2013 Pel qual es resol la sol·licitud de regularització dels imports dels rebuts de la taxa d’escombraries dels habitatges i local 
comercial dels carrers de l’Hospital, núm. 27/d’en Vich, núm. 6 presentada per Guy Thomas.   

18/2013 

122/2013 17/04/2013 Pel qual es concedeix un funcionari municipal un permís de 4 dies per malaltia d’un familiar fins a 1r. grau de 
consanguinitat. 

107/2013 

123/2013 17/04/2013 Pel qual s’aproven les liquidacions de la taxa per la utilització de l’escorxador municipal durant l’any 2013. 106/2013 

124/2013 19/04/2013 Pel qual s’autoritza a l’Associació Cultural Castell de Peralada la instal·lació de banderoles als fanals d’enllumenat públic 
de l’Av. de La Principal de Peralada, el carrer Sant Llàtzer i el giratori de la ctra. GIP-6042. 

121/2011 

125/2013 19/04/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció de 1.455,31 euros per finançar despeses de millora i 
adquisició de material informàtic i programari divers. 

72/2013 

126/2013 19/04/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció de 1.500 euros per al finançament de les activitats esportives 
realitzades al municipi entre l’1 de setembre de 2012 i el 31 d’agost de 2013. 

46/2013 

127/2013 22/04/2013 Pel qual es requereix a Armin Schröder que dipositi una fiança de runes de 703,67 euros per a l’execució de les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c. Felip l’Ardit, 30 (urb. Golf Peralada).  

185/2013 

128/2013 23/04/2013 Pel qual es contracta amb Mapfre una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a autoritats i personal al servei 
de l’Ajuntament de Peralada com a contracte menor, amb una suma assegurada de 250.000 euros per sinistre i any i un 
import de 1.486,10 euros, impostos inclosos. 

108/2013 
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129/2013 23/04/2013 Pel qual s’aprova la liquidació dels Comptes del 2n. i 3r. trimestre de 2012 del servei municipal d’aigua i clavegueram. 109/2013 
130/2013 23/04/2013 Pel qual es concedeix a Ricardo Navarro Rubio autorització per a la celebració de la II Fira del Motor de Peralada (27 i 28 

d’abril de 2013) 
78/2013 

131/2013 25/04/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de runes a Xavier Vilardell Marín (obres a l’Av. Jaume I, 22  urb. Golf 
Peralada) 

13/2013 

132/2013 25/04/2013 Pel qual es concedeixen dels drets funeraris de les boques B i C del cementiri de Peralada a Jaume Pujol i Dolors Portell.  118/2010 

133/2013 25/04/2013 Pel qual es concedeix a Casino Castell de Peralada, SLU llicència d’obra per substituir el paviment del passeig interior 
que condueix des de l’accés principal als jardins del Castell fins a la plaça davant de les torres. 

105/2013 

134/2013 29/04/2013 Pel qual s’estima la sol·licitud de Guy Thomas de baixa en el padrons fiscals d’escombraries dels anys 2009 a 2012 dels 
rebuts d’un dels habitatges del c. d’en Vich, 6, es generen nous rebuts d’aquests anys per a un dels habitatges, es tornen 
les quantitats dels rebuts ingressades indegudament i s’anul·la el Decret de l’Alcaldia núm. 121/2013, de 16 d’abril. 

18/2013 

135/2013 29/04/2013 Pel qual s’aprova l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió demanial per a l’explotació del bar del 
centre social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris, per procediment obert mitjançant 
concurs. 

98/2013 

136/2013 30/04/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 17.367,61 €. 30/2013 
137/2013 30/04/2013 Pel qual s’autoritza al senyor Jordi Bonal Solà la col·locació de dues làpides funeràries al columbari núm. 10 boques A, B, 

C i D del cementiri de Peralada. 
261/2005 

138/2013 02/05/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de maig de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar 
d’infants. 

208/2012 

139/2013 02/05/2013 Pel qual es concedeix a personal laboral municipal un permís de 4 dies per la intervenció quirúrgica d’un familiar  fins a 
segon grau de consanguinitat. 

107/2013 

140/2013 03/05/2013 Pel qual es concedeixen dels drets funeraris de la boca C del cementiri de Peralada a Jorge Gibert Cros. 118/2010 

141/2013 03/05/2013 Pel qual s’autoritza al senyor Jorge Gibert Cros la col·locació d’una làpida funerària a la boca C del nínxol núm. 204 del 
cementiri de Peralada. 

261/2005 

142/2013 06/05/2013 Pel qual s’aprova l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat per a la gestió de la piscina 
municipal en la modalitat d’arrendament de les instal·lacions temporades 2013-2014.  

91/2013 

143/2013 07/05/2013 Pel qual es concedeix a Albert Roig Torramorell llicència d’obra per ampliar un porxo i una terrassa de l’habitatge 
unifamiliar aïllat de l’Av. Jaume I, 22 (urb. Golf Peralada). 

85/2013 
13/2013 
74/1994 

144/2013 07/05/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat de la instal·lació d’un dipòsit de GLP de Repsol Butano, Sa per al 
subministrament al pavelló municipal, els vestidors del camp de futbol i la llar d’infants. 

277/2012 

145/2013 07/05/2013 Pel qual es concedeix a Eric Paul Huguet llicència d’obra per legalitzar la piscina construïda al carrer Comtes de 
Peralada, núm. 25 (urb. Golf Peralada). 

92/2013 
104/2013 

altres 
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146/2013 09/05/2013 Pel qual es classifiquen les proposicions presentades a la licitació del Programa de reparació de camins amb àrid reciclat 
2013 per procediment negociat sense publicitat i es requereix el candidat amb l’oferta econòmicament més avantatjosa 
que presenti la documentació pertinent. 

64/2013 

147/2013 07/05/2013 Pel qual es concedeix a Proimcatec, SL una nova pròrroga fins al 31 de desembre de 2014 per acabar les obres de 
reforma interior i exterior de 5 cases unifamiliars a la plaça Garriguella, núm. 12-15. 

226/2006 

148/2013 07/05/2013 Pel qual s’aprova la compareixença de l’Ajuntament com a part codemandada en el recurs 117/2013 (part actora: Miquel 
Brugat Sot i un altre, part demandada: Departament de Política Territorial i Obres Púbiques de la Generalitat). 

117/2013 

149/2013 08/05/2013 Pel qual es concedeix a Francesc Xavier Munyós Escudé una pròrroga fins al 31 de desembre de 2014 per acabar les 
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer l’Albera, 6 (urb. Golf Peralada). 

247/2006 

150/2013 08/05/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor de Pedro Maset Carbonell de les boques A, B i C del cementiri de 
Peralada, fins ara a nom de José Carbonell Vidal. 

119/2010 

151/2013 08/05/2013 Pel qual es cancel·la la garantia definitiva dipositada per Gestió i Esport Empordà, SL per garantir la gestió i explotació 
correctes del servei de la piscina municipal durant les temporades 2011-2012. 

121/2009 

152/2013 08/05/2013 Pel qual es contracta el subministrament d’electricitat derivat de l’acord marc adjudicat pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local a Endesa Energía, SAU. 

65/2013 

153/2013 15/05/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 29.217,72 €. 30/2013 

154/2013 16/05/2013 Pel qual es desestima, per improcedent, la sol·licitud-reclamació extrajudicial de retenció de 299.704,23 € a Jordicreu, SL 
del preu de l'obra de la llar d'infants pendent de liquidació, per evitar la reclamació en via judicial. presentada per Argon 
Informàtica, SA contra l’Ajuntament. 

121/2013 
 

155/2013 16/05/2013 Pel qual es concedeix a personal laboral municipal un permís de 2 dies per la intervenció quirúrgica d’un familiar  fins a 
segon grau de consanguinitat. 

126/2013 

156/2013 16/05/2013 Pel qual s’adjudica a l’enginyer Josep Ramis Pagès el contracte menor de serveis per la direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga. 

127/2013 

157/2013 17/05/2013 Pel qual es concedeix a Casino Castell de Peralada, SLU llicència d’obra per enderrocar un mur interior de les oficines 
del Castell per obtenir un despatx més ampli, i la seva adequació interior.  

113/2013 

158/2013 21/05/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a Pere Vidal Salort (obres al carrer de Roses, 
núm. 8 de Vilanova de la Muga). 

81/2012 

159/2013 22/05/2013 Pel qual no s’aprova la factura núm. 23/C/13270013 de 4.4.2013 ni el certificat que l’acompanya, presentats per Argon 
Informàtica, SA dins l’execució del Programa d’actuació 2012 de conservació de camins públics amb formigó reciclat.   

138/2012 

160/2013 22/05/2013 Pel qual es concedeix a Antonio Arjona Caro llicència d’obra per substituir 45 m2 del paviment de formigó del pati exterior 
annex a l’habitatge del c. Germans Serra i Bonal, 39 (urb. Paratge Coromina) per peces de rajola ceràmica. 

160/2013 

161/2013 24/05/2013 Pel qual s’adjudica a STOA el contracte menor de servei de direcció i coordinació de la implementació del Projecte 
Peralada al cor de l’Empordà. 

132/2013 

162/2013 27/05/2013 Pel qual s’aprova el Padró de l’impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2013. 36/2013 
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163/2013 28/05/2013 Pel qual s’adjudica a Argon Informàtica, SA el contracte d’obres d’execució del Programa de reparació de camins amb 
àrid reciclat 2013. 

64/2013 

164/2013 28/05/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del canvi no substancial de l’activitat de Casino Castell de Peralada 
consistent a adequar la 2a. planta soterrani a bar musical. 

181/2009 
335/2003 

89/2009 
165/2013 31/05/2013 Pel qual es concedeix a Maria Teresa Padern Casanovas una subvenció de 276 euros per rehabilitar la façana de la casa 

núm. 17 del carrer Comte Zavellà. 
70/2013 
69/2013 

166/2013 31/05/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 31.158,45 €. 30/2013 
167/2013 05/06/2013 Pel qual es classifiquen les proposicions presentades a la licitació de la concessió demanial per a l’explotació del bar del 

centre social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris per procediment obert mitjançant 
concurs, i es requereix a  la candidata amb l’oferta econòmicament més avantatjosa que presenti la documentació 
pertinent. 

98/2013 

168/2013 05/06/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de juny de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar 
d’infants. 

208/2013 

169/2013 06/06/2013 Pel qual es classifiquen les proposicions presentades a la licitació del contracte de gestió de la piscina municipal en la 
modalitat d’arrendament de les instal·lacions temporades 2013-2014 mitjançant procediment negociat sense publicitat, i 
es requereix al candidat amb l’oferta econòmicament més avantatjosa que presenti la documentació pertinent. 

91/2013 

170/2013 06/06/2013 Pel qual s’organitza la I Fira de Productes Ecològics i de Proximitat Peralada Connected Village (diumenge 9 de juny de 
2013, plaça del Carme) i la jornada de conferències TEDxPeralada (dilluns 10 de juny de 2013, sala del centre social 
municipal). 

141/2013 

171/2013 12/06/2013 Pel qual es concedeix a Jordi Bonal Aguilar i Susana Martín Parés llicència d’obra per reparar la coberta i el ràfec, els 
tancaments d’alumini de les obertures i la porta d’accés al magatzem agrícola de la parc 161 del pol. 2. 

114/2013 

172/2013 12/06/2013 Pel qual no es reconeix a José Luis Cabrera Soriano el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels danys 
soferts al cap mentre practicava esport amb un aparell del gimnàs del pavelló municipal, atès que no hi ha relació de 
causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda. 

14/2013 

173/2013 10/06/2013 Pel qual s’aprova la factura de renovació d’un tram de clavegueram entre el Portal del Carme i el carrer Doctor Clos, per 
un import d’11.256,69 euros, presentada per Aqualia Gestión Integral del Agua, SA. 

22/2013 

174/2013 11/06/2013 Pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple del dia 14 de juny de 2013. 146/2013 

175/2013 11/06/2013 Pel qual se sol·licita una subvenció de 200 euros al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la celebració de la fira Na 
Mercadera, IX Mercat de Productes Artesans (2013). 

137/2013 

176/2013 12/06/2013 Pel qual s’aprova la liquidació de la concessió demanial per a l’explotació del bar del centre social polivalent de Vilanova 
de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris, i es torna la fiança dipositada a la concessionària. 

85/2009 

177/2013 12/06/2013 Pel qual s’adjudica a Arquitectura i Construcció Tèxtil 8-10, SL el contracte menor de subministrament per a la reposició 
de la coberta tèxtil de la vela del Centre Social. 

147/2013 
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178/2013 14/06/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 26.883,86 €. 30/2013 
179/2013 14/06/2013 Pel qual es concedeix a Peralada Residencial, SL llicència de segregació de la finca de 2.018 m2 del carrer Comtes de 

Peralada, 47 (urb. Golf Peralada) en dues finques independents. 
122/2013 

180/2013 17/06/2013 Pel qual es concedeix a Maria Cristina Carré Calsina llicència d’obra per a l’obertura d’una rasa i la connexió a la xarxa 
d’aigües plujanes per evacuar l’aigua de pluja que s’acumula al jardí de l’habitatge del c. Carlemany, 4 / Av. Jaume I, 17 
(urb. Golf Peralada). 

139/2013 

181/2013 18/06/2013 Pel qual es concedeix a CAPEAL PATRIMONIAL, SL llicència d’obra per reparar les filtracions de la coberta i les façanes, 
del mur de tancament de la parcel·la, de la piscina i la substitució del paviment exterior de l’habitatge núm. 5 del carrer 
Empúries (urb. Golf Peralada). 

142/2013 

182/2013 18/06/2013 Pel qual s’adjudica a Marta Sabrià Llort la concessió demanial per a l’explotació del bar i la prestació de serveis 
complementaris del centre social de Vilanova de la Muga (la Sala). 

98/2013 

183/2013 21/06/2013 Pel qual s’adjudica a GESTIÓ I ESPORT EMPORDÀ, SL el contracte de gestió de la piscina municipal en la modalitat 
d’arrendament de les instal·lacions, temporades 2013-2014. 

91/2013 

184/2013 25/06/2013 Pel qual es concedeix a Endesa Distribución Eléctrica, SL llicència d’obra per obrir i reposar una rasa per a l’estesa d’una 
nova línia elèctrica de baixa tensió subterrània i la instal·lació d’una nova caixa de BT per a un nou subministrament al 
carrer Felip l’Ardit, 26 (urb. Golf Peralada). 

138/2013 

185/2013 25/06/2013 Pel qual s’anul·la el rebut d’escombraries del c. Nou, 6, baixos de Vilanova de la Muga de l’exercici de 2012 i es genera 
una liquidació nova dels dos primers trimestres de 2012. 

18/2013 

186/2013 28/06/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total d’11.959,89 €. 30/2013 
187/2013 28/06/2013 Pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple del dia 3 de juliol de 2013. 156/2013 

 
Es transcriu a continuació la part dispositiva de les resolucions anteriors on consta que cal donar-ne compte al Ple: 
 
Decret núm. 103/2013 de 20.3.2013  
Primer. Aprovar la sol·licitud del “Fons de Cooperació econòmica i cultural 2013”, 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: 3.750 €. 
Línia b) Despeses en inversions reals i trasnferències de capital.  

                    Actuació: Subministrament i instal·lació de la senyalització turística. Pressupost: 40.120 euros. Import sol.licitat: 11.250 euros 
             Actuació: Renovació d'un tram de clavegueram entre el Portal del Carme i el carrer Dr. Clos. Pressupost: 11.256,69. Import sol.licitat: 10.000,00  
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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.” 
 
Decret núm. 112/2013 de 3.4.2013  
“ Primer.- Aprovar l’expedient de la quarta modificació de crèdits del Pressupost de 2013 per la 
incorporació dels romanents de crèdits del Pressupost de 2012 amb el següent detall: 

 
Pressupost de despeses  

Aplicació 
Pressupostària Descripció Euros 

1 33 622 01 Ampliació i reforma Can Sala 4.576,17 

1 45  619 06 Reurbanització c. Hospital 134.517,75 
1 15 619 09 Ampliació cementiri 250.794,42 

1 15 640 30 Honoraris direcció obra Arranjament carrers Vilanova 20.000,00 

1 33 622 02 Reforma pati inferior claustre St. Domènec 28.253,50 

1 33 640 01 Pla de senyalització Turística 10.769,00 
  TOTAL DESPESES 448.910,84 € 

Pressupost d'ingressos 
Concepte Descripció Euros 
1 870 10  RLT per a despeses amb finançament afectat    326.191,52 

1 870 00 RLT per a despeses generals    100.882,82 
1 761 04  Diputació Girona-Subv. Reforma Claustre (CI) 15.000,00 

1 791 00 Subvenció FEDER-Programa Viure el Poble (CI) 6.836,50 

  TOTAL INGRESSOS 448.910,84 € 
 
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. 118/2013 d’11.4.2013 
“Primer.  Sol·licitar a la Diputació de Girona el servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de promoció 
econòmica i desenvolupament local del programa “Millora de la competitivitat territorial”. 
Segon. Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que celebri.” 
 
Decret núm. 125/2013 de 19.4.2013 
“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 1.445,31 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. 126/2013 de 19.4.2013 
“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 2012 al 31 d'agost de 2013 (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.” 
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Decret núm. 148/2013 de 7.5.2013 
“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) 486/2008 Secció 3 
Part actora: Miquel Brugat Sot i altre 
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. 165/2013 de 31.5.2013 
“Primer. Concedir a la senyora Maria Teresa Padern Casanovas una subvenció per un import de 
276,00 euros per finançar les actuacions de rehabilitació de les façanes de l’habitatge situat al c. Comte 
Zavellà, núm. 17; i tornar-li 38,64 euros, corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres d’aquestes rehabilitacions. 
Segon. Autoritzar la despesa de 276,00 euros i ordenar-ne el pagament a la persona beneficiària, amb 
càrrec a la partida 1 15 780 00 del pressupost vigent. 
Tercer. Autoritzar la devolució de 38,64 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. 175/2013 de 12.6.2013 
“Primer. Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal de l'Alt Empordà d'atorgament d'ajuts per a la 
realització de fires artesanals i sol·licitar una subvenció per un import de dos-cents euros (200,00 €) 
destinada al finançament de la Na Mercadera, IX Mercat de productes artesans de 2013. 
Segon. Donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que tingui lloc.” 
 
 
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  
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2013 Informe corresponent a l’exercici: 
Trimestre: primer 
  

Pagaments realitzats en el trimestre 

Dintre període legal 
pagament 

Fora període legal 
pagament 

Pagaments 
realitzats en el 
trimestre 

Període 
mitjà 
pagament 
(PMP) 
(dies) 

Període 
mitjà 
pagament 
excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Nombre  Import total Nombre Import total 

Despeses en béns 
corrents i serveis 

37,59 48,75 312  228.487,78 18  71.572,41 

Inversions reals 8,34 0,00 6  39.979,21 0  0,00 

Altres pagaments 25,00 0,00 2 736,19 0 0,00 

Sense desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 34,13 48,75 320  269.203,18 18  71.572,41 

Interessos de demora pagats en el període 
 Interessos de demora 

Núm. pagaments Import total 

Despeses en béns 
corrents i serveis 

0 0,00 

Inversions reals 0 0,00 

Altres pagaments 0 0,00 

Sense desagregar 0 0,00 

Total 0 0,00 
  

Pendents pagament realitzats en el trimestre 

Dintre període 
legal pagament al 
final del trimestre 

Fora període legal 
pagament al final del 
trimestre 

Factures o documents 
justificatius pendents 
de pagament al final 
del trimestre 

Període mitjà  
pendent 
pagament 
(PMPP) (dies) 

Període mitjà 
pendent 
pagament 
excedit 
(PMPPE) 
(dies) Núm.  Import total Núm.  Import total 

Despeses en béns 
corrents i serveis 

66,44 116,39 72  50.484,20 4  29.337,49 

Inversions reals 21,60 0,00 2 10.221,38 0  0,00 
Altres pagaments 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
Sense desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total 61,35 116,39 74  60.705,58 4  29.337,49 
  
Peralada,  20 de maig de 2013 
L’interventor, Marcià Hernández Campos” 
 
 
5. Informes de les regidories 
 
 



 
. 

 

 
 

 

11 

Plaça Gran, 7 - Tel. 53 80 06 - Fax 53 82 68 - 17491 
PERALADA  

AJUNTAMENT DE PERALADA 

6. Contractació de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la 
Muga per procediment obert. Adjudicació del contracte (Exp. núm. 25/2013)   
 

PROPOSTA 

Atès que resulta necessari realitzar la contractació de l’obra Arranjament de carrers i 
soterrament de serveis a Vilanova de la Muga, segons el projecte tècnic aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 7 d'octubre de 2010. Atès que, fet el 
replantejament i atesa la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora aquest a l’expedient de 
contractació; 
 
Atès que, per les característiques de l’obra, es considera com a procediment més adequat el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació; 
 
Atès que consta en l’expedient l’informe de la Intervenció 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 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’ha 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 es va emetre l’informe de 
fiscalització de l’expedient amb l’objecció següent: Abans de l’adjudicació del contracte, si 
escau, s'haurà de suplementar la consignació pressupostària amb la quantitat de 18.268,19 
euros per fer front a l'increment d'IVA;  
 
Atès que, per acord plenari de data 8 de febrer de 2013, es van aprovar l’expedient i els Plecs 
de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de l’obra mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i es va autoritzar 
la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest; 
 
Atès que, per Resolució de l’Alcaldia núm. 82/2013 de data 5 de març de 2013, ratificada pel 
Ple de l’Ajuntament en la sessió de 27 de març de 2013, es va modificar el Plec de clàusules 
en l’apartat de classificació del contractista;  
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions contra el Plec 
de clàusules, segons s’acredita en l’informe de la Secretaria;  
 
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 26 dies naturals al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya d’11 de març de 2013 i al Butlletí Oficial de la Província de 
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Girona i al Perfil de Contractant de data 12 de març de 2013, per tal que les persones 
interessades presentin les seves proposicions; 
 
Atès que durant la licitació es van presentar 23 proposicions, que consten en l’expedient; 
 
Atès que, constituïda la Mesa de Contractació en data 20 de maig de 2013, i després de donar 
a conèixer el resultat de la ponderació dels criteris avaluables a través de judici de valor 
(sobre núm. 2), va obrir el sobre núm. 3 (que fa referència a l’oferta econòmica) i va valorar 
els criteris quantificables de manera automàtica mitjançant l’aplicació de les fórmules 
previstes al Plec de clàusules i va identificar amb valors anormals o desproporcionats les 
proposicions de les empreses Rubau Tarrés, SAU, ALUPU, SL i Codony Multiservei, SLU;  
 
Atès que, tramitat per la Mesa de Contractació el procediment contradictori previst a l’article 
152 del TRLCSP, es va reunir de nou en data 10 de juny de 2013 i va proposar a l’òrgan de 
contractació que s’exclogués del procediment de contractació les tres proposicions 
identificades amb valors anormals o desproporcionats, perquè, d’acord amb l’informe tècnic 
de 5 de juny de 2013 que consta en l’expedient, no han justificat convenientment les seves 
proposicions;  
 
Atès que en data 14 de juny de 2013, l'òrgan de contractació va acordar excloure del 
procediment de contractació les proposicions presentades per les tres empreses esmentades i 
va aprovar la classificació de les proposicions admeses, per ordre descendent, amb el resultat 
següent: 
 

Núm. 
licitador 

Empresa licitadora Puntuació 
sobre 2 

Puntuació 
sobre 3 

Puntuació 
total 

8 DESMONTES Y CONSTRUCCIONES 
ROMERO, SA 

18,00 62,83 80,83 

16 EXCAVACIONS Y PINTURAS, SAU-
EPSA 

13,00 62,30 75,30 

22 CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, 
SL 

18,00 57,06 75,06 

1 HIDRÁULICA Y OBRAS, SA 17,00 56,48 73,48 

3 SALVADOR SERRA, SA 14,00 58,00 72,00 

17 LAIA MARPÁS CONSTRUCCIONS, 
SL 

8,00 62,77 70,77 

21 ARGON INFORMÀTICA, SA 18,50 52,23 70,73 

12 ROMERO GAMERO, SA 11,00 57,85 68,85 

13 AGLOMERATS GIRONA, SA 13,00 55,69 68,69 
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20 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 17,50 49,64 67,14 

5 XAVIER ALSINA, SA 11,00 54,79 65,79 

4 SERVIÀ CANTÓ, SA 10,00 54,63 64,63 

6 CONSTRUCCIONS RUBAU, SA 20,00 43,14 63,14 

9 COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA 

10,00 52,50 62,50 

15 CONSTRUCCIONS GUARDIOLA, SL 12,00 49,96 61,96 

2 PABLO BOERO OBRAS Y 
SERVICIOS INTEGRALES, SLU 

8,00 50,94 58,94 

11 PERE BOADA COMAS, SL 8,00 50,24 58,24 

23 OBRES PIRINAIQUES, SL 9,00 49,12 58,12 

7 PORT NARBONNE, SL 8,00 48,88 56,88 

19 CAN PIPA, SL 9,00 46,25 55,25 

 
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa 
perquè presentés la documentació justificativa que es estava al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i a 
més que disposava dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 
del contracte; 
 
Atès que en data 27 de juny de 2013, el licitador va constituir la garantia definitiva per 
l’import de 19.578,73 euros i va presentar els documents justificatius exigits; 
 
Atesos tots aquests antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la legislació aplicable i que és procedent la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 151.4 i la 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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer. Adjudicar a l’empresa DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, SA el 
contracte d’obres de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la 
Muga per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, expedient aprovat mitjançant els acords plenaris de data 8.02.2013, 27.03.2013, 
i 14.06.2013 i la licitació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’11 de 
març de 2013, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Perfil de Contractant en data 
12 de març de 2013, en els termes que es dedueixen de l’expedient i els particulars següents: 
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Preu d'adjudicació 
Import net: 391.574,54 € 
IVA: 82.230,65 € 
TOTAL: 473.805,19 € 
 
Millores addicionals sense cost per a l’Ajuntament 
Import net: 54.689,88 € 
IVA: 11.484,87 € 
TOTAL: 66.174,75 € 
 
Segon. Disposar la despesa a càrrec de la partida 1.15.619.08 de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 
 
Tercer. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar a DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO SA, adjudicatari del 
contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc a les 
dependències d’aquest Ajuntament el dia 12 de juliol de 2013 a les 13.30 hores. 
 
Cinquè. Formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut 
de l'obra ajustat a l'Estudi de seguretat i salut del Projecte, per la seva aprovació per 
l'Ajuntament amb l’informe previ del coordinador de Seguretat i Salut i la comunicació 
posterior a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replanteig i a 
l’inici de l’ obra. 
 
Sisè. Publicar la formalització del contracte al Perfil de Contractant, i publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de 
la data del present acord. 
 
Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 
de conformitat amb que disposa l'article 333.3 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada per unanimitat 
 
 
7. Adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona (Exp. núm. 157/2013) 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona ha liderat el projecte Enllaç (EFA 136/09, fons 
FEDER), que com a principal resultat ha generat la ruta Pirinexus, una anella ciclable de 353 
km entre les comarques gironines a Catalunya i el departament dels Pirineus Orientals a la 
regió del Llenguadoc-Rosselló. Tal com es manifesta en el projecte Enllaç, la ruta transcorre 
pel terme municipal de Peralada, entre d’altres municipis. 
 
El projecte Enllaç va finalitzar el proppassat 31 de març de 2013, i l’objectiu del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona és anar millorant la ruta Pirinexus per convertir-la en una ruta 
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cicloturista de referència al sud d'Europa. Per tal de poder portar a terme aquesta fita, és 
necessari continuar disposant de la implicació de tots els ajuntaments de la ruta.  
 
La col·laboració amb l’Ajuntament de Peralada es va iniciar en el moment de la definició del 
traçat de la ruta al pas pel seu terme municipal, a través del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà. Una vegada definit el traçat i col·locada la senyalització corresponent, s’han 
mantingut diverses reunions amb l’equip de govern per trobar solucions a diversos punts del 
recorregut que cal millorar, bàsicament en el creuament de rieres i rius. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peralada ha mostrat interès a integrar-se al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona en aquestes reunions successives; 
 
Vist que els Estatuts del Consorci preveuen la possibilitat que nous ajuntaments s’adhereixin 
a l’ens per poder establir amb més agilitat tot tipus de col·laboracions, bé siguin de millora del 
traçat amb actuacions d’obra física, bé per fer tota la difusió que es realitza dels recorreguts, 
tant des del mateix Consorci com de la mà de la Diputació de Girona i del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona; 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona; aprovar els Estatuts que consten en l’expedient i publicats al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona núm. 112, de 12 de juny de 2009. En el supòsit que durant el termini 
d’informació  pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions a l’expedient, l’acord quedarà 
aprovat definitivament.  
  
Segon. Delegar al Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament 
de Peralada, dels tràmits d'informació pública de l’acord d’adhesió amb la finalitat de realitzar-
los conjuntament, habilitant i facultant expressament el Consorci de les Vies Verdes de Girona 
per a la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la signatura de tots 
els documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
  
APROVACIÓ 
Sotmesa la proposta a votació, fou aprovada per unanimitat 
 
 
8. Propostes urgents 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta urgent i ningú no pren la paraula. 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
 


