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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 27 DE MARÇ DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2013 
Caràcter: pública ordinària 
Data: 27.03.2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 24.00 
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 8 de febrer de 2013 (Exp. núm. 

31/2013). 
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
4. Aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 (Exp. núm.55/2013). 
5. Informe d’Intervenció sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 

en relació amb el pagament a proveïdors (Exp. núm. 197/2012). 
6. Informes de les regidories. 
7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de 

llar d’infants (Exp. núm. 83/2013). 
8. Aprovació del Reglament general de la llar d’infants Orlina (Exp. núm. 84/2013). 
9. Aprovació del projecte de Casal d’Estiu 2013 i fixació dels preus públics 

corresponents (Exp. núm. 87/2013). 
10. Propostes urgents. 
11. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificació de la convocatòria 
L’alcalde sol·licita la ratificació de la convocatòria de la present sessió ordinària, ja que el dia 
prefixat per fer-la és Divendres Sant. 
El senyor Enric Serra Planas diu que el seu grup considera que la sessió hauria d’haver estat  
convocada fora de Setmana Santa i que, en tot cas, que se’ls hauria d’haver consultat, com 
segurament s’ha fet amb la resta de regidors. 
L’alcalde lamenta que tampoc no l’hagi encertada en aquesta ocasió, però que en cap moment 
no va pensar que avançar la sessió a dimecres constituiria un problema. 
Pregunta si es ratifica o no la convocatòria, i voten a favor els sis membres de CIU i en contra 
els tres membres d’ALM.  
 
 
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2013 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària de 8 de febrer de 2013, distribuït amb la convocatòria, i ningú no pren la 
paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat.  
 
 
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
 
3.1 Assabentats 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió ordinària (del núm. 
357 al núm. 373/2012  i del núm. 1 al núm. 104/2013). 
 
DECRET 

núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 
EXP. 

357/2012 21/12/2012 
Pel qual es concedeix al Coral de Peralada una subvenció de 
2.200 euros per al finançament de les despeses de direcció i 
formació de durant l’any 2012. 

325/2012 

358/2012 24/12/2012 
Pel qual es concedeix al CEIP Ramon Muntaner una subvenció de 
5.000 euros per al finançament de despeses diverses durant l’any 
2012. 

327/2012 

359/2012 27/12/2012 

Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor de Joan González 
Calvet del gual núm. 39, per a l’entrada i la sortida de vehicles de 
l’immoble del c. Doctor Clos, 15, fins ara a nom de Leonor Calvet 
Tura. 

57/2010 

360/2012 27/12/2012 

Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor Montserrat Bech 
Diumenge del gual núm. 25, per a l’entrada i la sortida de vehicles 
de l’immoble del c. del Forn, 22, fins ara a nom de Alfonso Oliva 
Lacosta. 

57/2010 

361/2012 27/12/2012 

Pel qual s’estima la reclamació de Marc Molas Figueras pels danys 
ocasionats al vehicle matrícula 3974-GCP per una tapa de registre 
aixecada al c. Camí Sota el Parc,i es fixa una indemnització de 
6.017,27 euros. 

170/2012 

362/2012 27/12/2012 

Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de Pau Pujol 
Esparch del gual núm. 74, per a l’entrada i la sortida de vehicles 
de l’immoble del c. Sant Sebastià, 46, fins ara a nom de Jeroni 
Pujol Lloveras. 

57/2010 
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DECRET 
núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 

EXP. 

363/2012 27/12/2012 
Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de Joan Maset Brugat del gual núm. 90, per a l’entrada i la sortida de 
vehicles de l’immoble del c. Jaume Cervera i Marquès, 7-B, fins ara a nom de Joan Maset Bardella. 57/2010 

364/2012 27/12/2012 
Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de José Tomàs Ferrer del gual núm. 6, per a l’entrada i la sortida de 
vehicles de l’immoble de la pl. Gran, 11, fins ara a nom de Montserrat Escapa Diudé. 

57/2010 

365/2012 27/12/2012 
Pel qual es dóna de baixa  el gual núm. 6, per a l’entrada i la sortida de vehicles de l’immoble de la pl. Gran, 11, a nom 
de José Tomàs Ferrer, i s’aprova la liquidació del 50% de la taxa de l’exercici 2012. 

57/2010 

366/2012 27/12/2012 
Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de María Ortí Rodríguez del gual núm. 71, per a l’entrada i la sortida de 
vehicles de l’immoble del c. de la Font, 10, fins ara a nom de Maria Àngels Uriach López. 

57/2010 

367/2012 27/12/2012 
Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de José Tomàs Ferrer de la boca  B del nínxol  núm. 292 del cementiri 
de Peralada, fins ara a nom de Martí Escapa Diudé i Teresa Pujol Quintana. 

119/2010 

368/2012 28/12/2012 
Pel qual s’aprova el canvi de titularitat  a favor de Carles i Montserrat Tomàs Escapa de la boques  A, B i C del nínxol  
núm. 125 del cementiri de Peralada, fins ara a nom Montserrat Escapa Diudé.  

119/2010 

369/2012 28/12/2012 Pel qual s’assignen gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada laboral a personal de l’Ajuntament. 329/2012 

370/2012 31/12/2012 
Pel qual es concedeix a Jan Schidlof Marek llicència d’obra per reformar les façanes de l’habitatge de la parc. 225 del 
pol. 14 (ctra. de Vilanova de la Muga).  

292/2012 

371/2012 31/12/2012 
Pel qual es concedeix a Martí Pallisera Millan una subvenció per a la rehabilitació de les façanes del carrer Doctor Clos, 
24-26 / trav. Doctor Clos / Nou de Sant Joan, 19-21. 

129/2008 
128/2008 

372/2012 31/12/2012 
Pel qual es concedeix a Joan Cros Ferraró una subvenció per a la rehabilitació de les façanes del mas Magret (parc. 32 
del pol. 2 – les Olives). 

112/2008 
111/2008 

373/2012 31/12/2012 Pel qual s’aproven factures per un import de 80.790,43 euros. 35/2012 

1/2013 04/01/2013 
Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de gener de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar 
d’infants. 

208/2012 

2/2013 09/01/2013 
Pel qual l’Ajuntament s’adhereix al programa de gestió i control d’instal·lacions per a la transmissió de la legionel·losi de 
Dipsalut per a diverses instal·lacions municipals. 

148/2010 

3/2013 09/01/2013 
Pel qual l’Ajuntament s’adhereix al programa d’avaluació i control de l’aigua a l’aixeta del consumidor de Dipsalut per a 
diverses instal·lacions municipals. 

49/2011 

4/2013 09/01/2013 
Pel qual l’Ajuntament s’adhereix al programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils de Dipsalut 
per a diverses àrees infantils del municipi. 

56/2011 

5/2013 09/01/2013 
Per la qual es concedeix a Raulf Paul Albert Gerstmann llicència d’obra per a la legalització d’un porxo construït sense 
ajustar-se a la llicència concedida mitjançant l’Exp. núm. 169/2011 (Av. Jaume I, 8 – urb. Golf Peralada), i s’arxiva 
sense més tràmit l’expedient incoat de restauració de la realitat física alterada. 

260/2011 
199/2011 
169/2011 
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6/2013 09/01/2013 
Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de reposició d’elements urbanístics a Pere Vidal Salort (obres al c. Roses, 
8 de Vilanova de la Muga) i se li trasllada l’informe tècnic amb les condicions a complir per a la devolució d’una fiança 
de gestió de terres i runes de les mateixes obres. 

81/2012 

7/2013 11/01/2013 
Pel qual es denega a María Nieves Herrera Villate la llicència d’obra per col·locar un aplacat de pedra a la paret de la 
baixada del garatge de la casa núm. 25 del conjunt residencial Forat 14 (urb. Golf Peralada). 

304/2012 

8/2013 11/01/2013 
Pel qual s’encarreguen a XALOC els serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral dels béns immobles del 
municipi. 

7/2013 

9/2013 11/01/2013 
Pel qual es modifica la llicència d’obra concedida per DA núm. 331/2010 a Jordi Pons Martí per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat al c. Rosselló, 9 (urb. Peralada Residencial) en el sentit que recull la modificació i ampliació de 
l’habitatge.  

307/2010 
54/2004 

10/2013 11/01/2013 
Pel qual es concedeix a Gary Reed Faulkner llicència d’obra per recalçar els fonaments de l’habitatge de Casa 
Falconera (ctra. de Vilanova de la Muga a Castelló d’Empúries, 1). 

322/2012 

11/2013 14/01/2013 
Pel qual s’aprova la 1a. modificació de crèdits en el Pressupost de 2013 (incorporació de romanents de crèdits del 
Pressupost de 2012). 

8/2013 

12/2013 15/01/2013 
Pel qual s’aprova el certificat núm. 2 de l’obra Execució del programa d’actuació 2012 de conservació de camins públics 
amb formigó reciclat, per un import de 15.398,44 euros. 138/2012 

13/2013 15/01/2013 
Pel qual s’autoritza a l’Associació per l’Estudi de la Cultura Càtar la celebració d’un congrés al pavelló municipal els dies 
4, 5 i 6 d’octubre de 2013. 

310/2012 

14/2013 16/01/2013 
Pel qual es concedeix a Joaquim Darnés Costa llicència d’obra per reformar i adequar com a obrador de pastisseria 
sense venda directa al públic el local del c. de la Mina, núm. 13-15. 

5/2013 
6/2013 

15/2013 17/01/2013 
Pel qual es denega a Gary Faulker la llicència d’obra per substituir el mur de tanca de Casa Falconera (ctra. de 
Vilanova de la Muga a Castelló d’Empúries, 1) i se’l requereix perquè aporti diversa documentació en relació amb la 
llicència concedida per reformar la coberta de casa. 

321/2012 

16/2013 17/01/2013 
Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part d’Iberdrola Generación, SA durant 
el 4t. trimestre de l’any 2012. 

64/2012 

17/2013 18/01/2013 
Pel qual s’anul·len els rebuts de la taxa de guals dels exercicis 2011 i 2012 del gual núm. 84 (c. Nou de Sant Joan, 4) i 
es dóna de baixa el gual.  

57/2010 

18/2013 21/01/2013 
Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del canvi de titularitat a favor de Pau Pujol Esparch de la llicència 
d’activitat de l’explotació porcina d’engreix de la parc. 139 del pol. 5 (les Olives), fins ara a nom de Jeroni Pujol 
Lloveras. 

330/2003 
4/1976 
1/1993 

340/1998 

19/2013 24/01/2013 
Pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Robert Bech Gant pels danys 
ocasionats al seu vehicle per una tanca col·locada al pas de l’Artilleria el dia 28.11.2012. 

317/2012 

20/2013 22/01/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del fet que al local dels baixos del c. Sant Joan, núm. 3 de Peralada, Joan 266/2012 
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Pau TY Xarcuteria Distribuïdora, SL hi desenvolupa, a més  de l’activitat de comerç per a la distribució d’embotits, 
l’activitat de relacions públiques. 

21/2013 22/01/2013 
Pel qual s’aprova la liquidació i l’abonament d’interessos de demora del contracte de l’obra Pavelló poliesportiu 
municipal, per un import de 34.869 EUR, a favor del contractista Argon Informàtica, SA. 15/2013 

22/2013 23/01/2013 
Pel qual s’aprova el Conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de 2 disfibril·ladors fixes i un 
de mòbil. 

54/2011 

23/2013 24/01/2013 
Pel qual es concedeix a María Asunción Díaz Vilanova llicència d’obra per enderrocar els falsos sostres de guix per 
avaluar l’estat actual de l’estructura de la casa núm. 11 de la plaça Gran. 

320/2012 
101/2012 

24/2013 24/01/2013 
Pel qual s’autoritza la devolució a Catalina Comamala Bahí d’una fiança de gestió de terres i runes i d’una altra de 
reposició d’elements urbanístics (obres al c. Andreu Tuyet, 3 /c. Sant Bernat, 1-3). 

293/2012 

25/2013 24/01/2013 
Pel qual s’atorga a Pere Vidal Salort llicència ambiental per a l’ampliació fins a 2.500 places de bestiar porcí d’engreix 
l’explotació de can Vidal (parc. 182, pol. 14 – les Tribanes, Vilanova de la Muga). 145/2012 

26/2013 25/01/2013 
Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part d’Endesa Distribución Eléctrica,  SL 
durant el 4t. trimestre de l’any 2012. 

64/2012 

27/2013 25/03/2013 
Pel qual es dóna de baixa del Padró d’escombraries de l’exercici 2012 el rebut de la casa núm. 1 del carrer Carlemany 
(urb. Golf Peralada). 

124/2012 

28/2013 29/01/2013 
Pel qual es dóna de baixa del Padró d’escombraries de l’exercici 2012 el rebut de la immobiliària del c. del Fort, núm. 4, 
baixos de Vilanova de la Muga. 

124/2012 

29/2013 30/01/2013 
Pel qual es concedeix a Jaume Gibert Golobardes llicència d’obra per pavimentar 150 m2 del pati del c. Comte Zavellà, 
5. 334/2012 

30/2013 30/01/2013 
Pel qual es contracta amb Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, mitjançant contracte menor, la realització de les obres 
de renovació d’un tram de clavegueram entre el Portal del Carme i el carrer Doctor Clos, per un import total d’11.256,69 
EUR,  

22/2013 

31/2013 30/01/2013 
Pel qual se sol·licita a la Generalitat una subvenció de 10.568,25 EUR per finançar la construcció d’un carril bici al 
carrer Camí de la Garriga. 

23/2013 

32/2013 31/01/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 37.144,41 €. 30/2013 

33/2013 01/02/2013 Pel qual es concedeix a Albert Roig Torramorell llicència d’obra per obrir una finestra i una balconera a les façanes de 
l’habitatge de l’Av. Jaume I, 22 (urb. Golf Peralada).  

13/2013 
 

34/2013 01/02/2013 Pel qual es contracta amb Serveis Panella, SL el manteniment de la màquina escombradora municipal, com a contracte 
menor de serveis, per un import total 6.710,66 €. 

88/2013 

35/2013 04/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part d’Endesa Energía XXI, SLU durant el 4t. 
trimestre de l’any 2012. 

64/2012 
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36/2013 04/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part de d’Endesa Energía XXI, SAU durant el 4t. 
trimestre de 2012. 

64/2012 

37/2013 04/02/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor de M. Carme Soler Agulló del columbari núm. 6 boques A, B i C del 
cementiri municipal de Peralada, fins ara a nom de M. Anna Soler Agulló. 

119/2010 

38/2013 05/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part de France Telecom España, SA 
durant l’any 2012. 

135/2012 

39/2013 05/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part de Cableuropa, SAU durant l’any 
2012. 

135/2012 

40/2013 05/02/2013 Pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple del dia 8 de febrer de 2013. 31/2013 

41/2013 06/02/2013 Pel qual s’admet a tràmit la reclamació presentada per José Luis Cabrera Soriano pels danys soferts mentre practicava 
esport al pavelló municipal, s’inicia l’expedient per determinar la responsabilitat o no de l’Ajuntament i es nomena òrgan 
instructor i secretària. 

14/2013 

42/2013 06/02/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació prèvia de l’ampliació de l’activitat de l’explotació 
ramadera Granja Ribas (parc. 35 i 189 del pol. 14 – Vilanova de la Muga), el titula de la qual és Ramon Ribas Canet. 

215/2011 
354/2006 
214/2011 

43/2013 07/02/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de febrer de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar 
d’infants. 208/2012 

44/2013 07/02/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor de Francisco Ferrer Amorós dels nínxols núm. 118, 119 i 120 (1r. 
departament) del cementiri municipal de Vilanova de la Muga, fins ara a nom de Juan Ferrer Brugat. 

87/2004 

45/2013 07/02/2013 Pel qual es compensa el pagament de la liquidació 26/2011 de l’ICIO de legalització d’una piscina al c. Empúries, núm. 
5 (urb. Golf Peralada) amb l’import de la fiança dipositada per garantir la gestió correcta de les terres i runes generades 
per l’obra de construcció d’un habitatge unifamiliar a la mateixa adreça, i s’autoritza la devolució de l’import restant de la 
fiança a Excavacions Lladó, SLU.  

115/2011 
241/2007 
309/2008 

46/2013 07/02/2013 Pel qual es concedeix a Jacinto García Milla una subvenció per a la rehabilitació de les façanes de la casa núm. 11 del 
carrer Vilella / núm. 1 del carrer de la Volta. 

248/2012 
247/2012 

47/2013 07/02/2013 Pel qual s’aprova la transmissió a favor de Mònica Lladó Descamps de la llicència d’obra per substituir teules en mal 
estat i reparar el ràfec de la coberta de la casa núm. 4 del c. Passatge de Sant Antoni concedida a Marta Lladó 
Descamps, i es concedeix a autorització per a la col·locació d’una bastida per a la realització de les obres. 

271/2010 

48/2013 08/02/2013 Pel qual s’aprova la despesa de 28.253,50 € derivada de les obres de reforma i manteniment del pati inferior del Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec fetes per contractista Prudencio Aibar González. 

301/2012 

49/2013 08/02/2013 Pel qual s’aprova el Projecte d’arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga. Refós actualitzat. 
Gener 2013, redactat per l’enginyer Josep Ramis Pagès 

153/2010 
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50/2013 11/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part de Unión Fenosa Comercial, SL 
durant l’any 2012. 

64/2012 

51/2013 11/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de preu públic per la utilització privativa o els aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per part de Gas Natural Servicios, SDG, SA 
durant l’any 2012. 

64/2012 

52/2013 13/02/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció de 1.142,28 € per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús del consultori local.  

32/2013 

53/2013 13/02/2013 Pel qual s’aprova la contractació amb Rubau-Tarrés, SAU de les obres de construcció de dos guals reductors de 
velocitat i d’arranjament del camí de Vallgornera, mitjançant contracte menor, per un import de 9.680 euros. 

39/2013 

54/2013 13/02/2013 Pel qual s’aprova el Compte de recaptació de l’exercici de 2012. 40/2013 

55/2013 14/02/2013 Pel qual s’aproven els rebuts de la taxa d’escombraries de l’exercici 2013 de Casino Castell de Peralada, SLU i Club de 
Golf Peralada, SA. 

109/2012 

56/2013 14/02/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció d’11.000 € per finançar l’adequació de l’enllumenat exterior 
prevista als codis 1.4.1 del PAES i 2.3.2 del PALS. 

34/2013 
327/2009 

36/2012 
162/2012 

57/2013 15/02/2013 Pel qual s’aprova l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2013 (transferència de crèdits) 43/2013 
58/2013 15/02/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 111.053,30 €. 35/2013 

59/2013 18/02/2013 Pel qual es rectifica el Decret de l’Alcaldia núm. 373/2012, de 31 de desembre (aprovació de factures desembre 2012). 35/2012 
60/2013 18/02/2013 Pel qual es concedeix a Catalina Clos Batllori la llicència de gual permanent núm. 84 per a l’entrada i la sortida de 

l’immoble del carrer de la Rodona, 20. 
27/2011 

61/2013 19/02/2013 Pel qual es modifica la llicència d’obres concedida per DA núm. 278/2011, d’11 d’octubre, a Armin Schröder per 
construir un habitatge unifamiliar aïllat al c. Felip l’Ardit,  30 (urb. Golf Peralada), amb la incorporació d’una piscina.  

185/2012 

62/2013 19/02/2013 Pel qual es concedeix a Rubau-Tarrés, SAU llicència urbanística per instal·lar una grua-torre al carrer Felip l’Ardit, 30 
(urb. Golf Peralada) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. 

21/2013 
185/2012 

63/2013 20/02/2013 Pel qual s’aprova la liquidació i transferència a la Diputació de Girona de 86.660,08 euros corresponents a la recaptació 
en voluntària de la quota provincial de l’IAE 2012 i se sol·licita el fraccionament de l’ingrés. 

107/2012 

64/2013 21/02/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de terres i runes i d’una l’altra de reposició d’elements urbanístics a 
Scoproni 2000, SL (obres al c. Comtes de Peralada, 23 – urb. Golf Peralada). 

64/2013 

65/2013 21/02/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del canvi de titularitat i de nom comercial de l’activitat del bar situat als 
baixos de la plaça del Carme, 7 / carrer de la Sabateria, 11 a favor d’Eduard Serra Amat i el nom comercial de Cafè 
Chrònica 1285. 

289/2011 
61/2006 
4/2008 

249/2011 
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66/2013 21/02/2013 Pel qual es concedeix a María Nieves Herrera Villate llicència d’obra per revestir amb pedra el mur lateral d’accés al 
garatge de la casa núm. 25 del conjunt residencial Forat 14 (urb. Golf Peralada). 

304/2012 

67/2013 21/02/2013 Pel qual es concedeix a Núria Agulló Cordonet llicència d’obra per substituir el portal de fusta de la plaça Garriguella, 
núm. 11 per un altre de planxa d’acer corten. 

303/2012 

68/2013 21/02013 Pel qual s’accepta la cessió del dret funerari del nínxol 280 boca A del cementiri de Peralada oferta per Carlos Cortada 
Colomer. 

118/2010 

69/2013 21/02/2013 Pel qual es concedeix a Pere Vidal Salort llicència d’obra per a l’ampliació de la nau núm. 3 de l’explotació porcina 
d’engreix Can Vidal (parc. 182 del pol. 14, les Tribanes, Vilanova de la Muga). 

82/2012 
145/2010 

70/2013 25/02/2013 Pel qual s’aproven les sol·licituds del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016. 316/2012 
71/2013 26/02/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona la inscripció de l’Ajuntament al servei d’assistència per a la prevenció 

d’incendis forestals en camins i franges periurbanes. 
35/2013 

71bis//2013  26/02/2013 Pel qual s’aprova l’organització de la XXVIII Cavallada de Peralada conjuntament amb Carme Soler Mont (10.3.2013) 24/2013 
72/2013 27/02/2013 Pel qual es reconeix al vigilant municipal Jaume Albreda Marchal el dret al seu 6è. trienni al servei de l’Ajuntament. 53/2013 
73/2013 27/02/2013 Pel qual se sol·licita a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals de béns immobles urbans del 

municipi els coeficients que s’estableixin per a 2014 i successius per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, fins 
que l’actualització dels valors se situï en un entorn homogeni del 50% respecte als valors de mercat. 

52/2013 

74/2013 28/02/2013 Per la qual es concedeix a Gary Reed Faulkner llicència d’obra per substituir la coberta del garatge de la Casa 
Falconera (ctra. de Vilanova a Castelló d’Empúries, 1 – Vilanova de la Muga). 

321/2012 

75/2013 28/02/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 22.783,44 €. 35/2013 
76/2013 28/02/2013 Pel qual s’atorga a Jordi Seguí Gomà la llicència de 1a. ocupació de la casa núm. 12 del carrer Baixada de la Font. 315/2012 

287/2008 
77/2013 28/02/2013 Per la qual es concedeix a Jaume Vila Constanseu llicència d’obra per pavimentar 180 m2 de la terrassa i construir una 

barana d’obra al mas Auberni (parc. 86 pol. 7 Peralada). 
154/2012 

78/2013 28/02/2013 Per la qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la 
construcció en obres promogudes per l’Ajuntament. 

49/2013 

79/2013 04/03/2013 Pel qual s’autoritza la devolució a Jordi Seguí Gomà d’una fiança de gestió de terres i runes i d’una altra de reposició 
d’elements urbanístics (obres al c. Baixada de la Font, 11). 

287/2008 
315/2012 

80/2013 04/03/2013 Pel qual es concedeix a Núria Cullell Riera la llicència de 1a. ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina dels 
c. del Llac, 1/ Carlemany, 1 (urb. Golf Peralada). 

87/2012 
210/2001 

altres 
81/2013 05/03/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del canvi de titularitat de l’explotació ramadera de cria de bestiar boví de 

la parc. 102 del pol. 13 (la Salanca – Vilanova de la Muga), que passa de Juan Carcaboso Olivera a Francisco 
Carcaboso Prieto. 

17/2006 
 

82/2013 05/03/2013 Pel qual es modifica el Plec de clàusules administratives particulars del contracte de l’obra Arranjament de carrers i 
soterrament de serveis a Vilanova de la Muga en l’apartat de la classificació del contractista. 25/2013 
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83/2013 06/03/2013 Pel qual es concedeix a Masó 2002, SL llicència d’obra per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c. 
Felip l’Ardit, 15 (urb. Golf Peralada). 

38/2013 

84/2013 06/03/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor d’Agustín Vidal Alegrí dels nínxols 6, 27 i 48 del 1r. departament del 
cementiri de Vilanova de la Muga, fins ara a nom d’Agustín Vidal Tarrés. 

23/2000 

85/2013 06/03/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor d’Agustín Vidal Alegrí dels nínxols 34, 35 i 36 del 2n. departament del 
cementiri de Vilanova de la Muga, fins ara a nom de José Vidal Juncà. 

23/2000 

86/2013 06/03/2013 Pel qual es concedeix a Ramadera Montpedrós, SL llicència d’obra per construir 2 naus per a l’ampliació de l’explotació 
porcina de la parc. 168 del pol. 2 (Montpedrós). 

292/2011 
325/2011 
231/2004 

87/2013 06/03/2013 Pel qual es concedeix a Miquel Göpel Serra llicència d’obra per reparar la façana de l’habitatge del c. la Muga, núm. 3 
(Vilanova de la Muga). 

45/2013 

88/2013 08/03/2013 Pel qual s’aprova l’expedient de la 3a. modificació de crèdits en el Pressupost de 2013 (modalitat de generació de crèdit 
per ingressos). 

61/2013 

89/2013 11/03/2013 Pel qual es concedeix al funcionari Marcia Hernández Campos un permís per malaltia d’un familiar. 63/2013 
90/2013 12/03/2013 Pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici de 2012. 55/2013 
91/2013 13/03/2013 Pel qual s’aprova el certificat núm. 3 de l’obra Execució del programa d’actuació 2012 de conservació de camins públics 

amb formigó reciclat, per un import de 23.856,82 euros. 138/2012 

92/2013 13/03/2013 Pel qual es concedeix a Colours, CB llicència d’obra per sorrejar la volta de ceràmica del sostre de la perruqueria dels 
baixos del c. del Carme, 3 i substituir els endolls de la instal·lació elèctrica. 
 

60/2013 

93/2013 13/03/2013 Pel qual es concedeix a Núria Oliva Callís llicència d’obra per col·locar una biga metàl·lica de perfil IPN per a l’enderroc 
de la paret divisòria del menjador i la substitució de la finestra de fusta per una altra d’alumini a la façana de la casa 
núm. 19 el c. Comte Zavellà. 

59/2013 

94/2013 13/03/2013 Pel qual es concedeix a Francisco Malagón Calmaestra llicència d’obra per pavimentar 30 m2 del jardí annex a la 
façana lateral de l’habitatge del c. Sant Pere de Rodes, 8 (urb. Peralada Residencial). 

48/2103 

95/2013 14/03/2013 Pel qual s’autoritza la devolució a Manuel Moyano Barrionuevo d’una fiança de gestió de terres i runes (obres al c. del 
Fort, 9). 

223/2012 

96/2013 14/03/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat de la instal·lació d’una activitat d’estació base de telefonia mòbil de 
l’operador Vodafone España, SAU a la parc. 27 del pol. 16 (dipòsit d’aigua potable de Vilanova de la Muga). 

221/2011 
182/2011 

97/2013 15/03/2013 Pel qual s’autoritza la instal·lació de diverses atraccions de fira per la Festa de Pasqüetes 2013 (6 i 7 d’abril). 73/2013 
98/2013 01/03/2013 Pel qual es contracten amb Fundació Altem les feines de poda de l’arbrat de diverses zones del municipi, com a 

contracte menor de serveis, per un import total 4.598,73 €. 
89/2013 

99/2013 15/03/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 53.224,55 €. 30/2013 
100/2013 15/03/2013 Pel qual es delega al 1r. tinent d’alcalde l’’assistència a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes del 18 de febrer de 

2013.  
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101/2013 19/03/2013 Pel qual se sol·licita a la Dipsalut la participació en el Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’us 
públic de titularitat i/o gestió municipal per a la piscina municipal. 

350/2010 
244/2009 

102/2013 19/03/2013 Pel qual se sol·licita a la Dipsalut la participació en el Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’us 
públic. 

142/2010 
244/2009 

104/2013 22/03/2013 Pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de març de 2013. 86/2013 
 
Es transcriu a continuació la part dispositiva de les resolucions anteriors on consta que cal donar-ne compte al Ple: 
 
Decret núm. 357/2012 de 21.12.2012  
 
“Primer. Concedir a la Coral de Peralada una subvenció de 2.200 euros per finançar les despeses de direcció i formació durant l’any 2012.  
Segon. Ordenar-ne el pagament a l’interessat amb càrrec a la partida 2 33 481 01 del Pressupost de l’exercici de 2012.  
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. 358/2012 de 24.12.2012  
 
“Primer. Concedir al CEIP Ramon Muntaner de Peralada una subvenció de 5.000 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 2012.  
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. 371/2012 de 31.12.2012  
 
“Primer.  Concedir al senyor Martí Pallisera Millán una subvenció per un import de cinc-cents setze euros (516,00 €) per finançar les actuacions de 
rehabilitació de les façanes de l’habitatge situat al c. Doctor Clos, 24-26/ trav. Dr. Clos/ c. Nou de Sant Joan, 19-21; i tornar-li  seixanta-vuit euros amb 
vuitanta-sis cèntims (68,86 €), corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’aquestes rehabilitacions. 
Segon. Autoritzar la despesa de 516,00 euros i ordenar-ne el pagament a la persona beneficiària, amb càrrec a la partida 1 15 780 00 del pressupost de 
2012. 
Tercer. Autoritzar la devolució de 68,86 euros, amb càrrec a la partida 1 290 del pressupost de 2012, 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.”  
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Decret núm. 372/2012 de 31.12.2012  
“Primer.  Concedir al senyor Joan Cros Ferraró una subvenció per un import de cinc-cents noranta-set 
euros amb quaranta cèntims (597,40 €) per finançar les actuacions de rehabilitació de les façanes de 
l’habitatge situat al Mas Magret (parc. 32 del pol. 2 – Les Olives); i tornar-li setanta-un euros amb 
seixanta-nou cèntims (71,69 €), corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
d’aquestes rehabilitacions. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de 597,40 euros i ordenar-ne el pagament a la persona beneficiària, amb 
càrrec a la partida 1 15 780 00 del pressupost de 2012. 
 
Tercer. Autoritzar la devolució de  71,69 euros, amb càrrec a la partida 1 290 del pressupost de 2012, 
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. 11/2013 de 14.1.2013  
“Primer.- Aprovar l’expedient de la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2013 per la 
incorporació dels romanents de crèdits del Pressupost de 2012 amb el següent detall: 
 

Altes en Aplicacions de despeses 
Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
1 45 210 04 Pla actuació 2012-Reparació camins àrid reciclat 60.937,56 € 
1 15 619 08 Arranjament carrers i soterrament serveis Vilanova  718.549,00 € 
 TOTAL DESPESES 779.486,56 € 
 

Altes en concept d’ingressos 
Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
1 870 10 RLT per a despeses amb finançament afectat 779.486,56 € 
 TOTAL INGRESSOS 779.486,56 € 
 
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. 46/2013 de 7.2.2013 
“Primer.  Concedir al senyor Jacinto Garcia Milla una subvenció per un import de 346,80 euros per 
finançar les actuacions de rehabilitació de les façanes de l’habitatge situat al c. Vilella, núm. 11 / c. de la 
Volta, núm. 1; i tornar-li  48,55 euros, corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
d’aquestes rehabilitacions, subjecte al compliment de la condició que consta a l'informe tècnic de 15 de 
gener de 2013 i que es transcriu a continuació:  

a) Caldrà ajustar la tonalitat de la pintura dels muntants interiors de les obertures, el ràfec i els 
pilars de la barana de la planta coberta a una de les referències autoritzades pel POUM de 
Peralada” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 346,80 euros i ordenar-ne el pagament a la persona beneficiària, amb 
càrrec a la partida 1 15 780 00 del pressupost vigent. 
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Tercer. Autoritzar la devolució de  48,55 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. 54/2013 de 13.2.2013 
“ Primer.- Aprovar el Compte de recaptació de l’exercici de 2012, el resum del qual és el següent:
     

   Import  (€)  
Total càrrec (a) 1.284.657,32 
Ingrés en voluntària 890.370,93 
Ingrés en executiva 103.056,31 
Total ingrés per rebuts  993.427,24 
Interessos 14.262,37 
Recàrrecs 2.687,61 
Total ingrés (b) 1.010.377,22 
Baixes (c) 18.343,25 
Total Pendent (a-b-c) 255.936,85 

 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió ordinària que 
tingui lloc.” 
 
Decret núm. 57/2013 de 15.2.2013 
“ PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 43/2013 en el Pressupost de 2013, amb 
la modalitat de transferència de crèdits, d’acord al següent detall: 
 
Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressup. Descripció Import 

1.01.359.01 Altres despeses financeres  34.869 

 
Baixes en aplicacions de despeses  

Aplicació pressup. Descripció Import 

1.92.5000 Fons de contingència 34.869 

 
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. 73/2013 de 27.2.2013 
“PRIMER. Aprovar la sol·licitud a la Direcció General del Cadastre de  l'aplicació als valors cadastrals 
dels béns immobles urbans del municipi de Peralada, dels coeficients que s'estableixin a l'efecte per a l'any 
2014, així com per a anys successius per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, fins que 
l'actualització dels valors cadastrals del municipi es situïn en un entorn homogeni del 50% respecte al 
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valor de mercat, prèvia apreciació pel “Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” de la 
concurrència dels requisits legalment establerts. 
 
SEGON. Formalitzar la sol·licitud dins el termini establert d'acord amb el model proposat.  
 
TERCER. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri.” 
 
Decret núm. 88/2013 de 8.3.2013 
“PRIMER. Aprovar l'expedient de la tercera modificació de crèdits, núm.  61/2013, del Pressupost vigent 
en la modalitat de generació de crèdit per ingressos, d'acord al següent detall:  
 

Altes en Partides d'Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial decret 500/1990 
Partida Descripció Euros 

1.45.087 Subvenció ARC Programa reparació camins amb àrid 
reciclat 

21347,6 

 Total ingressos 21347,6 
 

Altes en Partida de Despeses 
Partida Descripció Euros 

1.45.210.04 Programa reparació camins 2013 amb àrid reciclat 21347,6 

 Total despeses 21347,6 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que 
celebri, de conformitat amb l'establert a l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
3.2 Ratificacions 
 
El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la  resolució de l’Alcaldia següent: 
 
Decret núm. 82/2013 de 5.3.2013 
“ Exp. núm. 25/2013. Contractació de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova 
de la Muga, pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Atès que en data 8 de febrer de 2013 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació 
mitjançant procediment obert,oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a 
l’execució de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga i  en el 
mateix acte  va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte;  
 
Atès que en data 22 de febrer de 2012 la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya es va 
dirigir per correu electrònic a l'Ajuntament exposant que la categoria e exigida en la classificació del 
contractista podria ser excessiva, a tenor del que disposa l'article 67.1 del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic: “La expresión de la quantia se efectuará por referencia al valor íntegro del 
contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un año”;  
 
Atès que la duració d'aquest contracte és de 4 mesos i per tant la categoria s'hauria de determinar en funció 
del valor íntegre del mateix i no en funció de la anualitat mitjana, criteri que es va utilitzar d'acord amb 
l'article 36.6 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre; 
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Atès que convé accelerar la contractació per complir amb els terminis exigits per la normativa reguladora 
del PUOSC i vist  l'informe-proposta de Secretaria,   
 
RESOLC 
 
PRIMER.  Modificar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per a 
l’execució de l’obra Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga,  en l'apartat 
de classificació del contractista, el qual queda redactat així: 
 
G.-CLASSIFICACIÓ: Grup G. Vials i pistes. Subgrup 06. Obres i vials sense qualificació 
específica. Categoria d.  
 
SEGON. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Perfil de Contractant nou 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.  
 
TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc a 
efectes de la seva ratificació.” 
 
 
4. Aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 (Exp. núm. 55/2013) 
 
L’Alcaldia-Presidència ha dictat la resolució que es transcriu a continuació: 

 
“ DECRET núm. 90/2013 

 
Peralada, 12 de març de 2013 
 
Exp. núm. 55/2013 
Liquidació del Pressupost municipal de l’exercici de 2012 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la Liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de 
desembre de 2012, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
1. Exercici en curs  
 

Pressupost inicial de despeses 3.273.221,00 
Modificacions de despeses 1.395.136,77 
Pressupost definitiu de despeses 4.668.357,77 
Obligacions reconegudes 3.054.518,75 
Pagaments realitzats 2.923.853,35 
Reintegrament de pagaments 2.726,12 
Pagaments líquids 2.921.127,23 
Obligacions pendents de pagament 133.391,52 

 



 
. 
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• Exercicis tancats 
 

Oblig. reconegudes pdts pagament a inici exercici 185.384,94 
Rectificació saldo inicial obligacions 0,00 
Prescripcions 0,00 
Pagaments realitzats 176.938,91 
Oblig. reconegudes pendents pagament final exercici 8.446,03 

                                                                                             
  TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2012: 141.837,55 €                              
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
1. Exercici en curs 
 

Pressupost inicial d’ingressos 3.273.221,00 
Modificacions d’ingressos 1.395.136,77 
Pressupost definitiu d’ingressos 4.668.357,77 
Drets reconeguts nets 3.846.357,92 
Drets recaptats 2.989.044,40 
Devolució d’ingressos 57.942,16 
Recaptació líquida 2.931.102,24 
Drets pendents de cobrament 915.255,68 

 
2. Exercicis tancats 
 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 746.755,32 
Modificacions saldo inicial 0,00 
Drets anul.lats 0,00 
Drets cancel·lats 14.246,95 
Drets recaptats 212.484,40 
Drets pendents de cobrament al final de 
l’exercici 

520.023,97 

 
 TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.2012: 1.435.279,65 € 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V.................................................. 2.573.954,23 € 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV.....................................2.213.113,86 € 
_______________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ............................................................................. 360.840,37 € 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII................................................. 800.768,69 € 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ................................... 205.208,60 € 
___________________________________________________________ 

(b) Operacions de capital........................................................................... 595.560,09 € 



 
. 
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1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ............................ 956.400,46 € 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII...................................................................... 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ........................................................ 0,00 
 
2. ACTIUS FINANCERS........................................................................................ 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX........................................................... 471.635,00 € 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX............................................. 636.196,29 € 
 
3. PASSIUS FINANCERS.......................................................................-164.561,29 € 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)….........791.839,17 € 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI...............................-571.369,10 € 
-  Desviacions positives de finançament .................................................... 977.727,33 € 
+ Desviacions negatives de finançament ................................................... 166.556,32 € 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria Despeses Generals ............ 239.801,91 € 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) .............................+220.470,07 € 
 
1.4. Romanents de crèdit:  
 
Els romanents de crèdit totals són d’ 1.613.839,02 €, el detall dels quals és el següent: 
   
1. Compromesos…………………………………..................................... 113.884,06 € 
            1.1  Incorporables…................................................................. 113.884,06 € 
            1.2. No incorporables…………….. ...................................................... 0,00 € 
2. No compromesos ........................................................................... 1.499.954,96 € 
         2.1 Incorporables………………………………………..…..1.268.558,70 € 
           2.2 No incorporables ………………………………………..  231.396,26 € 
TOTAL.............................................................................................. 1.613.839,02 € 
 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses 
que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja 
reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del 
mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients 
recursos financers: 
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com 

transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 
- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma 
obligatòria. 
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1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria ascendeix a 603.874,50 euros, segons l’estat financer que figura a 
continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT ....................................1.489.725,11 €  

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent .................................. 915.255,68 € 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats .......................... 520.023,97 € 
D’altres operacions no pressupostàries ..............................................   55.575,46 € 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva .......................... -1.130,00 € 

-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT ................................... ….451.856,89 € 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ................................. 133.391,52 € 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats .............................. 8.446,03 € 
D’altres operacions no pressupostàries ............................................ 310.019,34 € 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................... 0,00 € 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA ....................................................... 960.267,03 € 
= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ........................................ 1.998.135,25 € 
 
2. DESVI. POSITIVES DE FINANÇ. ACUMULADES........................1.197.735,86 € 
3. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.................................................196.524,89 € 
 
ROMANENT DE TRESORERIA  PER A DESPESES GENERALS:  603.874,50 € 
 
1.6. Provisió per 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, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte 
que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després d’haver analitzat els 
conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de càlcul  següent, i seguint els 
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya: 
 

Anys Base de càlcul % de provisió Import de provisió 

2012 137.539,16 5 % 6.879,96 

2011 55.062,20 15 % 8.259,33 

2010 28.185,25 40 % 11.274,10 

2009 86.060,53 80 % 68.848,42 

2008 i anteriors 101.266,08€ 100 % 101.266,08 

 TOTAL 196.524,89 € 

 
1.7. Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària 
 



 
. 

 

 
 

 

18 

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

AJUNTAMENT DE PERALADA 

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  emès per 
d’Intervenció,  es dedueixen les dades següents: 
 
DRETS RECONEGUTS NETS AJUSTATS OBLIGACIONS RECONEGUDES 
CAP DENOMINACIÓ IMPORT CAP DENOMINACIÓ IMPORT 

1 Impostos directes 1206428,02 1 Despeses personal 651165,95 
2 Impostos indirectes 69730,71 2 Desp.corrents b. i s. 1197300,95 
3 Taxes i altres ingressos 714964,89 3 Despeses financeres 84588,49 
4 Transf. corrents 367626,82 4 Transf. corrents 280058,47 
5 Ingressos patrimonials 16565,38    
6 Alienació d’inv. reals 140317,98 6 Inversions reals 202733,09 
7 Transfer. de capital 118074,97 7 Transfer. de capital 2475,51 

TOTAL 2633708,77 TOTAL 2418322,46 
 
Tal com s’observa, la liquidació del pressupost de  la corporació corresponent a l'exercici de 
2012 es troba en una posició de superàvit per import de 215.386,31 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 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
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 
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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 11.03.2013, es va emetre Informe d' Avaluació del Compliment de l' 
Objectiu d' Estabilitat Pressupostaria. 
  
Atès que en 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. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2012 en els 
termes en què ha estat redactada. 
 
Segon. Donar compte de l'esmentada liquidació al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que 
tingui lloc i trametre'n còpia a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Tercer. Atès que la liquidació pressupostària se situa en superàvit, i de conformitat amb l'article 
32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, es procedirà a destinar aquest superàvit a reduir l'endeutament net, sempre i quan   la 
tresoreria municipal ho permeti.  
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L’alcalde                                                                                Davant meu 
                                                                                               El secretari 
Pere Torrent Martín      Marcià Hernández Campos” 
 
El Secretari-Interventor, en compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostària, ha 
emès el següent informe: 
 
“Exp. 55/2013 
Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2012 
 
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 2012, segons el que 
disposa la Providència d' Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, 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 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. 
  
Segon. La Legislació aplicable ve determinada per: 
— Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
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— L'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 
  
Tercer. Tal i com disposa l'article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 
2 de novembre, 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 local 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. 
  
Quart. 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 
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 
 
Capítol Previsions definitives              Drets Reconeguts 
I 1.240.000,00                      1.230.165,92 
II      31.500,00                           66.476,90 
III    583.310,00                         741.269,21 
IV    541.684,86                         519.476,82 
V        5.100,00                           16.565,38 
VI   356.174,00                         174.317,98 
VII   660.287,00                         660.450,71 
TOTAL 3.418.055,86                        3374722,92 
  
Pressupost de despeses 
 
Capítol Previsions definitives          Oblig. Reconegudes 
I    739.464,00                         651.165,95 
II 1.339.235,53                      1.197.300,95 
III      84.605,00                           84.588,49 
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IV    318.760,00                         280.058,47 
VI 1.543.145,92                         202.733,09 
VII        5.000,00                             2.475,51 
TOTAL 4.030.210,45                     2.418.322,46 
  
Capítols I-VII d' ingressos 
- Capítol I-VII de despeses  
Superàvit no financer sense ajustar 

  
  
                         956.400,46 

  
Cinquè. Ajustaments a realitzar en ingressos 
 
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. 
Import Drets reconeguts nets Capítols I-II-III:         2.037.912,03 
Menys pendents de cobrament de l'exercici:            - 137.539,16 
Més cobraments procedents d'exercicis tancats:      +  90.750,75 
  
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 «abonament total del preu»  
No procedeix. 
  
5. Inversions realitzades per compte de corporacions locals. 
No procedeix. 
  
6. Consolidació de transferències entre administracions públiques. 
Import Drets reconeguts Capítol IV:  519.476,82             
Menys concepte 145082 Subvenció Llar d'Infants 2011-2012:   -61.100,00             
Menys concepte 145087 Subvenció programa arranjament camins amb àrid reciclat:  - 
90.750,00  
Import Drets reconeguts Capítol VII:  660.450,71         
Menys concepte 175085 PUOSC 2011:  - 362.375,74  
Menys concepte 175086 PUOSC 2012:  - 180.000,00    
                                                                                                                                                                
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. 
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9. Ingressos obtinguts del Pressupost de la Unió Europea. 
No procedeix. 
  
10. Operacions de permuta financera (SWAPS) 
No procedeix. 
  
11. Operacions d'execució i reintegrament d'avals. 
No procedeix. 
  
12. Aportacions de capital a empreses públiques. 
No procedeix. 
  
13. Assumpció i cancel·lació 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. 
  
Drets liquidats  ajustats  
Cap. Drets liquidats  Ajust. negatius        Ajust. positius Drets Liquidats              

ajustats 
I 1230165,92 -99203,23 75465,33 1206428,02
II 66476,9 -1480,88 4734,69 69730,71
III     741269,21 -36855,05 10550,73 714964,89
IV 519476,82 151850  367626,82
V 16565,38   16565,38
VI 140317,98   140317,98
VII 660450,71 -542375,74  118074,97

  
Totals 3374722,92 -831764,9 90750,75          2633708,77 
  
Realitzats els ajustaments que procedeixen, s’observa que  la liquidació del pressupost de la 
corporació corresponent a l'exercici de 2012 es troba en una posició de superàvit per import de 
215.386,31 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. 
  
Sisè. 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'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
La despesa computable es calcularà computant els capítols de: 
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+ Capítol 1: Despeses de personal 
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis 
+ Capítol 3: Despeses financeres 
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres. 
+ Capítol 4: Transferències corrents  
+ Capítol 6: Inversions 
+ Capítol 7: Transferències de capital 
- Despeses finançades amb fons finalistes 
- Transferències vinculades als sistemes de finançament. 
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. 
Aquest criteri és d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2013, per la qual cosa no és aplicable a 
la liquidació de 2012. 
  
Setè. Atès tot el que s'ha exposat, s'ha d'informar del següent resultat obtingut: 
  
En base als càlculs detallats en l'expedient de liquidació del Pressupost  de l'Ajuntament 
corresponent a l'exercici  2012, 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, 11 de març de 2013 
  
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. 
90/2012 per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 i de l’Informe  
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària emès per la Intervenció.  
 
APROVACIÓ 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5. Informe d’Intervenció sobre el compliment des terminis previstos en la Llei 15/2010 
en relació al pagament a proveïdors (Exp. núm. 197/2012) 

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

2012 Informe corresponent a l’exercici: 
Trimestre: quart 
  

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 

32,73 56,36 372  261.895,00 17  27.687,91 

Inversions reals 38,12 8,00 11  26.733,23 1  9.407,75 
Altres pagaments 0,15 0,00 3 19.456,94 0 0,00 
Sense desagregar 33,47 0,00 5  2.997,77 0 0,00 
Total 31,48 44,09 391  311.082,94 18  37.095,66 

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 

32,47 106,02 97  101.114,48 6  24.828,21 
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Inversions reals 0,00 0,00 1  847,00 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 32,26 106,02 98  101.961,48 6  24.828,21 
  
Peralada,  31 de gener de 2013 
L’interventor, Marcià Hernández Campos” 
 
 
6. Informes de les regidories 
 
 
7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
llar d’infants (Exp. núm. 83/2013) 
 
PROPOSTA  
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants, i l’informe de la Secretaria, d’acord amb el 
que disposen els articles 16, 17, 57 i concordants 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, es proposa al 
Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació del servei municipal de la llar d’infants, en els termes en què figura a 
l’expedient, el text refós de la qual queda redactat així: 
 
“ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE 
LLAR D’INFANTS 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.ñ del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la qual es regula la prestació del servei de llars d’infants 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la utilització i aprofitament del servei d’escolarització, atenció, 
guarda, custòdia, cura i vigilància dels infants que assisteixin a la llar d’infants en els 
horaris establerts, i altres complementaris, propis de les llars d’infants, quan aquests són 
realitzats pels serveis municipals. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
3.1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis al que fa referència l’article 2 de la 
present ordenança.  
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3.2. Tots els responsables directes dels infants matriculats a la llar d’infants municipal de 
Peralada (pares, mares o tutors/es) que per voluntat expressa fan servir aquest servei públic, 
tindran l’obligació de contribuir com a subjectes passius d’aquesta taxa. 
3.3. L’obligació de contribuir neix en el moment de la formalització de la matrícula de la llar 
d’infants. En el cas que una família vulgui donar de baixa de la llar d’infants el/la nen/nena 
abans de l’inici del curs o durant el curs escolar, haurà de comunicar-ho prèviament per 
escrit amb un mes d’antelació. Sense aquesta comunicació escrita, als efectes de pagament, el 
fet de no assistir a la llar d’infants no suposarà un motiu per no abonar les quotes mensuals. 
 
Article 4.- Responsables 
4.1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’ordenança general. 
4.2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Quotes tributàries  
 
Matrícula:  137 € (Inclou reserva de plaça i assegurança accidents) 
Quota de material:  50 € (marial escolar, fotocòpies ...) 
 
Quotes mensuals amb menjador fix: 

Empadronats 
amb menjador fix 

P0 

De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h 
200 € (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)  
56 € (biberó), 113 €  (triturats) i 130 € (menú normal) 
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                   
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €         
 

Empadronats 
amb menjador fix 

P1 i P2 

De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                            
189 € (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia) 130 €                                              
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                   
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h)  25 €         
                                                                                    

No empadronats 
amb menjador fix 

P0 

De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                                   
200 € (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia) 
56 € (biberó), 113 €  (triturats) i 130 € (menú normal) 
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                   
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €          
                                                                                    

No empadronats 
amb menjador fix 

P1 i P2 

De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                                  
189 €  (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador fix de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)  130 €                                           
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                                                            
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €          
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Quotes mensuals amb menjador esporàdic: 

Empadronats 
amb menjador 
esporàdic 

P0 

De 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                                  
200 €  (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador esporàdic de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)                               
8,5 € / dia 
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                  
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €          
 

Empadronats 
amb menjador 
esporàdic 

P1 i P2 

De 8.45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                            
189 €  (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador esporàdic de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)                               
8,5 € / dia 
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                                                                                                                                                              
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €          
 

No empadronats 
amb menjador 
esporàdic 

P0 

De 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                                  
249 € (Inclou servei de berenar i de bugaderia)     
Menjador esporàdic de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)                               
8,5 €  / dia 
Servei d’acollida (De 7:45h a 8:45 h)  25 €                                                                                                                  
Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h)  25€         
                                                                                                                                                                      

No empadronats 
amb menjador 
esporàdic 

P1 i P2 

De 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h                                  
237 € (Inclou servei de berenar i de bugaderia) 
Menjador esporàdic de 12:00h a 15:00h  (Cuina pròpia)                                
8,5 €  / dia 
Servei d’acollida (De 7:45 a 8:45 h)  25 €                                                                                                
Servei d’ampliació horària (De 17:00 a 18:00h)  25 €                                                  
 

 
Hores d’acollida i ampliació horària esporàdiques:  
De 7:45h a 8:45h   2,50 € 
De 17:00h a 18:00h 2,50 € 
De 7:45h a 8:45h + de 17:00h  a 18:00h  3,50 € 
 
Altres serveis complementaris: 
- Subministrament de bates: 19 € / unitat.  
- Subministrament de motxilles: 19 € / unitat. 
 
La quota general mensual inclou atenció en horari lectiu, servei de bugaderia de llençols, bates 
i pitets, i berenar. 
 
Article 6.- Bonificacions 
6.1. Bonificacions per les famílies empadronades que no fan ús del servei de menjador. 
Tindran dret a l’aplicació de la quota mensual bonificada d’empadronat totes les famílies 
empadronades, independentment de que facin ús del servei de menjador de forma fixa o 
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esporàdica. L’administració municipal comprovarà periòdicament que les famílies continuen 
empadronades, de manera que si es constata la baixa al padró es perd aquesta bonificació. 
6.2. Bonificacions per les famílies no empadronades que fan ús del servei de menjador. 
Les famílies no empadronades que fan ús del servei de menjador de forma fixa tindran dret a 
pagar les mateixes quotes que les famílies empadronades. Es perdrà aquest dret en el moment 
que una família no empadronada es doni de baixa del servei de menjador fix.   
6.3. Bonificació per dos fills matriculats. 
Quan una família tingui dos fills matriculats a la llar s’aplicarà una bonificació del 10 % en 
la quota general de cadascun dels dos fills.  
6.4. Bonificació per família nombrosa. 
Les famílies nombroses que tinguin dos fills/es matriculats/des a la llar gaudiran d’una 
bonificació del 20 % en la quota general que paguen els dos fills. Si la família nombrosa 
només té un/a fill/a matriculat/da al centre es tindrà dret a una bonificació del 10 % en la 
quota general.   
6.5. Bonificació per família monoparental. 
Les famílies monoparentals gaudiran d’un descompte del 20 % en la quota general. 
Les bonificacions contemplades en els articles 6.3., 6.4. i 6.5. no són acumulatives.   
 
Article 7.- Acreditament i període impositiu 
7.1. Les taxes s’acrediten i s’inicia el període impositiu en el moment de la formalització de 
la matrícula. 
7.2. La matriculació comporta l’acceptació del període escolar previst en aquesta ordenança, 
que s’estableix, per regla general, de setembre a juny, ambdós inclosos. 
7.3. En el cas que se sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la 
taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingrés 
8.1. S’aprovarà un padró mensual de les quotes regulades en aquesta ordenança. 
8.2. La matrícula es podrà exigir en règim d’autoliquidació o per via domiciliació bancària 
els mesos de juliol i agost (mitja matrícula cada mes) i si la matrícula es formalitza quan el 
curs ja ha començat, en el mes que s’hagi realitzat la matriculació o el següent.  
8.3. Les taxes s’exigiran mitjançant remeses de rebuts via domiciliació bancària. 
8.4. Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat el full 
de matrícula amb les dades bancàries necessàries per procedir al cobrament dels rebuts. 
8.5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment,  
 
Article 9.- Obligació de pagament de les quotes, condicions i criteris. 
Tots els infants matriculats a la llar d'infants Orlina de Peralada fan ús d’aquest servei 
públic per voluntat expressa dels seus pares, mares o tutors/es, els quals, com a responsables 
directes i usuaris passius, tenen l'obligació de contribuir com a subjectes passius d'aquesta 
taxa i han d’abonar les quotes que s’estableixen. 
 
9.1. PAGAMENT DE LES TAXES 
El pagament de les taxes s’efectuarà d’acord amb les següents condicions i seguint els 
següents criteris: 



 
. 

 

 
 

 

30 

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

AJUNTAMENT DE PERALADA 

9.1.1. El cobrament de les taxes es farà preferentment mitjançant domiciliació bancària dels 
rebuts en el compte bancari que proporcionin les famílies.  
9.1.2. Quan es vulgui canviar el compte bancari on s’han de domiciliar els rebuts, les 
famílies tenen l’obligació de comunicar-ho a la direcció de la llar d’infants amb suficient 
antelació. Les famílies hauran d’abonar les despeses bancàries que s’originin si un rebut 
domiciliat és retornat a causa d’un canvi de compte bancari i un recàrrec de 10 € en 
concepte de despeses administratives.  
9.1.3. Excepcionalment, qui no pugui domiciliar els rebuts haurà de fer una sol·licitud per escrit 
a la direcció de la llar d’infants justificant-ho. 
9.1.4. Les quotes mensuals es pagaran cada mes en el termini que s’assenyali a l’efecte. 
Després d’aquesta data, la quota es podrà incrementar amb un recàrrec de 10 € en concepte 
de despeses administratives. 
9.1.5. Les mensualitats de les quotes generals es cobraran per mesos naturals de forma 
anticipada. 
9.1.6. Les quotes mensuals dels serveis complementaris (d’acollida o menjador), quan 
s’utilitzen de forma fixa, es cobraran per mesos naturals de forma anticipada, juntament amb 
la quota general mensual. 
9.1.7. Les quotes mensuals dels serveis complementaris (d’acollida o menjador), quan 
s’utilitzen de forma esporàdica, es cobraran a mes vençut (el mes següent d’usar el servei), 
juntament amb la quota general mensual. 
9.1.8. Si es retorna el rebut domiciliat caldrà pagar les despeses bancàries que aquesta 
devolució hagi generat i també un recàrrec de 10 € per les despeses administratives que 
provoca la devolució.  
9.1.9. Totes les quotes es cobraran senceres, encara que es produeixin faltes d’assistència. 
9.1.10. Les quotes són mensuals. Quan un infant s’incorpori durant el curs, les quotes generals 
mensuals sempre es cobraran íntegres, independentment del dia que es comenci. 
9.1.11. Els nens i nenes que no assisteixin o deixin d’assistir a la llar d’infants, sigui per 
vacances o per altres motius, hauran d’abonar igualment la quota mensual per tal de 
mantenir la plaça. 
9.1.12. Excepcionalment, els responsables del servei podran decidir suspendre temporalment 
el cobrament de quotes mensuals en el cas de baixa forçosa o absència continuada d’un mes 
sencer o més mesos a causa d’un accident o malaltia prolongada d’un infant.  
9.1.13. La baixa d’un alumne/a s’haurà de comunicar a la direcció del centre per escrit amb 
un mes d’antelació. En cas contrari, l’escola bressol emetrà el nou rebut que el contribuent 
està obligat a pagar. 
9.1.14. La falta de pagament de dues quotes impedirà la permanència al centre, és a dir, es 
perdrà automàticament el dret d’assistència de l’infant a l’escola bressol i donarà lloc a la 
baixa automàtica de la matrícula i la pèrdua de la plaça per part de l’infant. 
9.1.15. Abans de procedir a donar de baixa un infant, es notificarà per escrit als pares o 
tutors, els quals disposaran d’un termini màxim de 10 dies per a fer efectiu el pagament del 
deute a les oficines de l’Ajuntament. 

 
9.2. MATRÍCULA 
9.2.1. Totes les famílies que formalitzin la matrícula tenen l’obligació de pagar la taxa 
corresponent a la matrícula.  
9.2.2. La matrícula és per infant i per a un sol curs. 
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9.2.3. La matriculació d’un infant porta implícita l’acceptació de les quotes mensuals a 
abonar. 
9.2.4. El pagament de la taxa de la matrícula dóna dret a la concessió i reserva d’una plaça 
durant el curs escolar que s’ha efectuat el pagament. 
9.2.5. Pel que fa al pagament de la matrícula, el pagament de la taxa es liquidarà en dos 
pagaments que s’efectuaran preferentment els mesos de juliol i agost, en el cas de les famílies 
que confirmin la continuïtat de la matrícula pel curs següent o les que es matriculen els 
mesos de juny o juliol, i en el cas de les noves matrícules a llarg del curs, si el nen/a 
s’incorpora al centre quan el curs ja ha començat, es liquidarà en un sol pagament en el mes 
en que sigui formalitzada la matrícula de l’infant (si fos possible) o en el mes següent . 
9.2.6.  La quota de la matrícula és la mateixa per a tots els usuaris d’aquest servei i no 
s’aplica cap bonificació. 
9.2.7. La quantia de la taxa de la matrícula serà, com a regla general, sempre la mateixa, 
independentment dels mesos del curs escolar que assisteixi l’infant a la llar. 
Excepcionalment, si hi hagués raons que ho justifiquin, els responsables del servei podran 
decidir que els infants que es matriculin un cop iniciat el curs paguin la part proporcional de 
la matrícula. 
9.2.8.  L’import pagat de la matrícula no es retornarà en cap cas, encara que hi hagués 
motius que justifiquessin la no incorporació de l’infant a l’escola bressol o la seva baixa.  
Per tant, aquests són alguns dels supòsits que no és retornarà la matrícula que s’hagi pagat: 
- Un nen/a que ha estat matriculat els mesos de juny o juliol (abans de començar el nou curs) 
finalment no hi assisteixi efectivament a la llar d’infants, és a dir, l’infant no comença el curs 
malgrat tenir una plaça atorgada i reservada des del moment que ha formalitzat la matrícula. 
- Un nen/a que s’ha matriculat al llarg del curs (de setembre a juny) al final no hi assisteix 
efectivament, és a dir, no s’incorpora a la llar, no assisteix cap dia.  
- Un infant que ha estat matriculat els mesos de juny o juliol (abans de començar el nou curs) 
i assisteix al centre durant el curs escolar deixa d’assistir a la llar d’infants abans de que 
acabi el curs.  
- Un infant es matricula quan ja s’havia iniciat el curs i deixa d’assistir a la llar d’infants 
abans de que acabi el curs.   
- L’infant és donat de baixa abans d’iniciar-se el curs o al llarg del  curs escolar.  
9.2.9.  Els infants que estiguin admesos i matriculats a l’escola bressol al grup de P0, però no 
assisteixen, han de pagar íntegrament la quota general mensual per tal de poder mantenir la 
plaça. Els pares d’infants que no tenen l’edat mínima per incorporar-se a la llar d’infants 
hauran d’abonar la matrícula i la quota general mensual perquè se’ls reservi una plaça pel 
seu/seva fill/a. Per poder tenir en funcionament el grup de P0 ha d‘haver un mínim de 
famílies que abonin la quota general mensualment. L’Ajuntament determinarà mitjançant un 
decret el nombre mínim d’infants en el grup de P0 i l’edat mínima perquè un infant menor 
d’un any es pugui incorporar al grup dels nens més petits de P1 si el grup de P0 no pot 
funcionar a causa d’una demanda insuficient. 
9.2.10. L’impagament de la taxa sencera de la matrícula o d’un dels dos rebuts amb els quals 
es paga aquesta taxa, i el fet de no assistir a la llar d’infants durant 30 dies naturals sense 
haver comunicat la baixa per escrit donarà lloc a la baixa automàtica de la matrícula i la 
pèrdua de la plaça per part de l’infant. 

 
9.3. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 
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La llar d’infants disposa d’un servei d’acollida de matí que s’estén de ¾ de 8 a ¾ de 9 del 
matí. Aquest servei complementari té una quota específica. 
 
9.4. SERVEI D’AMPLIACIÓ HORÀRIA 
S’ofereix un servei complementari d’ampliació horària de tardes de 5 a 6 que funcionarà si 
la demanda és suficient, és a dir, el funcionament o no d’aquest servei dependrà del nombre 
de sol·licituds de les famílies.  
Serà de prestació obligatòria si el demanen, a l'inici del curs, un mínim de 8 famílies de 
manera fixa. Si hi ha suficients infants inscrits en aquest servei, però al llarg del curs, a 
causa d’unes baixes, l’assistència d’infants és inferior a 10 % matriculats al centre, se 
suspendrà la prestació d’aquest servei. 
 
9.5. SERVEI DE MENJADOR 
9.5.1. Els imports mensuals del servei de menjador fix es cobraran per mesos naturals de forma 
anticipada, juntament amb la quota general mensual. 
9.5.2. La quota de menjador fix està prorratejada, perquè sigui igual tots els mesos del curs 
escolar. Per calcular la quota mensual es multiplica el total de dies que s’ofereix el servei de 
menjador pel cost del menú i el resultat de la multiplicació anterior es divideix pel nombre de 
mesos en els quals es presta aquest servei complementari. La quota mensual dels infants fixos 
està subvencionada per l’Ajuntament atès que amb les quotes que s’abonen no es cobreixen 
els costos del servei.  
9.5.3. El pagament de les quotes de menjador esporàdic o eventual es farà a mes vençut en el 
rebut del mes següent, juntament amb la quota general mensual. 
9.5.4. Per poder gaudir de la quota de menjador fix caldrà que l’infant sigui fix des de l’inici  
del curs i fins que aquest acabi, és a dir, des del mes de setembre al mes de juny.  
9.5.5. Excepcionalment, en el cas que hi hagi motius que justifiquin la incorporació tardana 
d’un infant al servei de menjador de forma fixa, s’haurà de presentar una sol·licitud a la 
direcció de l’escola bressol exposant clarament els motius. La direcció de la llar d’infants 
valorarà si la sol·licitud està ben justificada i decidirà si aquesta sol·licitud és estimada o no.   
9.5.6. En el supòsit que estigui plenament justificada la incorporació tardana d’un infant al 
servei de menjador de forma fixa i la direcció de la llar d’infants hagi concedit l’ajornament 
de la incorporació de l’infant, la família haurà de pagar la quota mensual prorratejada 
corresponent al període que farà ús del servei de menjador. Si l’infant comença més tard 
també és obligatòria la utilització ininterrompuda dels servei de menjador fins que acabi el 
curs el mes de juny per poder gaudir de la quota de fix. La quota a pagar serà la que resulti 
del següent càlcul: se sumen els dies que l’infant farà ús del servei de menjador des de la 
seva incorporació fins al final del curs i es multiplica pel cost íntegre del menú i, finalment, 
es divideix el resultat de la multiplicació anterior pel nombre de quotes mensuals que ha 
d’abonar la família. Per tant, quan un infant comenci a fer ús del servei de menjador de 
forma tardana no gaudirà de cap tipus de descompte a la quota.   
9.5.7. Si un usuari del servei de menjador es dóna de baixa durant el curs abans del 30 de 
juny haurà de pagar, si escau, la diferència entre el que ha pagat aplicant la quota d’usuari 
fix i la quantitat resultant d’aplicar la quota d’usuari esporàdic al total de dies que l’infant 
ha fet ús del servei de menjador. Es podrà tornar a quedar més endavant de forma regular, 
però haurà de pagar, fins a l’acabament del curs, la quota de menjador esporàdic. 
9.5.8. Els infants que s’incorporin a la llar durant el curs hauran de fer ús del servei de 
menjador de forma immediata i l’hauran d’utilitzar de forma ininterrompuda fins que acabi 
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el curs el mes de juny si volen gaudir de la quota de menjador fix. En cas contrari, hauran de 
pagar, fins a l’acabament del curs, la quota de menjador esporàdic. Si un infant comença a 
fer ús del servei de menjador de forma fixa quan ja s’ha iniciat el curs, caldrà calcular la 
quota mensual seguint el procediment descrit a l’article 9.5.6. i no tindrà cap tipus de 
descompte a la quota.  
 
9.6. CASAL D’ESTIU 
9.6.1. Els mes de juliol s’organitza un servei optatiu de Casal d’estiu a la llar d’infants 
Orlina.  
9.6.2. Pels nens/es que han estat matriculats a l’escola bressol durant el curs escolar les 
quotes generals mensuals, del servei de menjador i d’acollida del Casal d’estiu (juliol i 
agost) coincidiran amb les quotes que s’han pagat al llarg del curs escolar.  
9.6.3. El Casal d’estiu tindrà continuïtat el mes d’agost si la demanda és suficient (es 
formalitza la inscripció de 20 o més infants) i les famílies interessades han pagat les quotes 
corresponents de forma anticipada. 
9.6.4. Si s’arriba a un mínim de 20 inscripcions, donat que per formalitzar la inscripció cal 
que s’hagi pagat el rebut domiciliat corresponent dels serveis sol·licitats que es duguin 
finalment a terme, es carregarà el rebut del Casalet d’agost la segona quinzena del mes de 
maig per poder decidir amb suficient antelació la realització o no d’aquest Casalet.  

9.6.5. Les famílies que inscriguin els seus fills al Casal d’estiu tenen l'obligació d’abonar les 
quotes establertes pels serveis sol·licitats que es duguin finalment a terme.  
9.6.6. Si es produeixen vacants el mes de juliol (o hi ha places lliures pel mes d’agost si té 
continuïtat el Casal d’estiu) es podrà sol·licitar a la direcció de la llar d’infants a partir del 
mes de juny la inscripció al Casal d’estiu d’infants que no han estat matriculats a la llar 
d’infants Orlina durant el curs escolar. La direcció de la llar decidirà l’admissió o no de 
l’infant tenint en compte les places lliures disponibles i les necessitats del servei. Les famílies 
dels infants que no han pagat la quota de matrícula hauran de pagar quotes mensuals un 
20% més altes.  
9.6.7. Si s’hagués de reduir el Casal d’agost només als matins la quota general continuarà 
sent la mateixa que s’ha pagat al llarg del curs. 
9.6.8. En el supòsit que s’hagi formalitzat la inscripció i s’han abonat les quotes dels serveis 
sol·licitats que finalment es duran a terme, però l’infant finalment no hi assisteix efectivament 
al Casal d’estiu o és donat de baixa durant el curs escolar, no és retornarà cap quantitat que 
s’hagi pagat de forma anticipada. 
 
9.7. QUOTA DE MATERIAL 
En relació al pagament de la quota de material, el pagament de la taxa es liquidarà en dos 
pagaments que s’efectuaran preferentment els mesos de juliol i agost.  
 
Article 10.- Comunicació de baixes 
10.1. En cas que una família doni de baixa de la llar d'infants el/la nen/a abans de l'acabament 
del curs escolar, haurà de comunicar la baixa per escrit amb un mes d’antelació com a mínim.  
10.2. Sense aquesta comunicació escrita, als afectes de pagament, el fet de no assistir a la llar 
d'infants no suposarà un motiu per no abonar les quotes de tot el curs. Les baixes tindran 
efecte des del mes següent a la seva petició per escrit. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
d’aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’ordenança general. 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
El retard en el pagament de dos rebuts mensuals, podrà implicar la pèrdua de la matrícula.  
 
Disposició addicional. Modificació de preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a 
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final. Aprovació i vigència 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia  27  de març de 2013,  
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.”  
 
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptives, mitjançant la seva exposició 
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i plantejar 
les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, que 
l’acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart. Determinar que, una vegada publicada, l’Ordenança s’aplicarà a partir del curs 2013-
2014.    
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres 
en contra del grup ALM. 
 
 
8. Aprovació del Reglament general de la Llar d’infants Orlina (Exp. núm. 84/2013) 
 
PROPOSTA 
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia es va sol·licitar informe de Secretaria en relació 
amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar el Reglament General de la Llar 
d'infants Orlina; 
 
Considerant l’esmentat informe i vist el projecte de reglament elaborat per la Regidoria 
d’Educació; 
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Realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Reglament General de la Llar d'infants Orlina, en els termes 
en què  figura  a l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar i formular les reclamacions 
i suggeriments que s’estimin pertinents. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en 
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel 
Ple. 
 
Tercer. Derogar el Reglament regulador del servei de la llar d’infants municipal de Peralada, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 120, de 23 de juny de 2005. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres 
en contra del grup ALM. 
 
 
9. Aprovació del projecte de Casal d’estiu 2012 i fixació dels preus públics corresponents 
(Exp. núm. 87/2013) 
 
PROPOSTA 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de novembre de 2004 es va aprovar l’Ordenança 
general dels preus públics, que va ser publicada al BOP núm. 19 de 29 de gener de 2004. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de març de 2012 es va aprovar, com annex a 
l’Ordenança general de preus públics, el preu públic per la prestació del servei de Casal 
d’estiu. 
 
L’article 9 de l’Ordenança general estableix que qualsevol proposta de fixació o modificació de 
preus públics anirà acompanyada d’una memòria economicofinancera que justificarà la quantia i  
el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
L’article 10 de l’Ordenança estableix que el Ple determinarà els conceptes de preus públics que 
siguin d’aplicació en aquest terme municipal mitjançant annexos que, una vegada aprovats, 
formaran part de l’ordenança.  
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Vistos el Projecte de casal d’estiu per a 2013 i l’estudi econòmic que justifica la quantia dels 
nous  preus públics a aplicar per aquest any, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
Primer. Aprovar el Projecte de casal d’estiu per a l’any 2013. 
 
Segon. Modificar l’Annex a l’Ordenança general dels preus públics per la prestació del servei de 
casal d’estiu, el qual queda redactat de la forma següent: 
 
ANNEX: QUADRE DE QUOTES DEL CASAL D’ESTIU 2013 
 
QUOTES  GENERALS  CASAL  D’ESTIU 
INSCRIPCIONS  D’UN  SOL  MES   
EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 181 € 
Només mati o tarda (tot el mes) 148 € 
Tot el dia (mig mes) 113 € 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 82 € 
Matí o tarda extra 4 € (1 matí o 1 tarda) 
NO EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 233 € 
Només mati o tarda (tot el mes) 198 € 
Tot el dia (mig mes) 146 € 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 123 € 
Matí o tarda extra 5 € (1 matí o 1 tarda) 

 
QUOTES  GENERALS  CASAL  D’ESTIU  
INSCRIPCIONS  DE  DOS  MESOS (-15%) 
EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 154 €/mes 
Només mati o tarda (tot el mes) 126 €/mes 
Tot el dia (mig mes) 96 €/mes 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 70 €/mes 
Matí o tarda extra 4 € (1 matí o 1 tarda) 
NO EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 198 €/mes 
Només mati o tarda (tot el mes) 168 €/mes 
Tot el dia (mig mes) 124 €/mes 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 105 €/mes 
Matí o tarda extra 5 € (1 matí o 1 tarda) 
PREUS DELS SERVEIS  COMPLEMENTARIS 
MENJADOR (DINAR) 
FIXOS (un sol mes) 115 € 
FIXOS (dos mesos sencers) 110 €/mes 
FIXOS (mig mes juliol o agost) 60 € 
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EVENTUALS O ESPORÀDICS 7,5 €  (1 dia) 
BERENAR 
FIXOS (mes sencer) 25 € 
FIXOS (mig mes) 15 € 
EVENTUALS O ESPORÀDICS 2 € (1 dia) 
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (BON DIA) 
EMPADRONATS (mes sencer) 25 € 
EMPADRONATS (mig mes) 15 € 
NO EMPADRONATS (mes sencer) 35 € 
NO EMPADRONATS (mig mes) 20 € 
HORA EXTRA BON DIA 3 € (1 dia) 

 
QUOTES  GENERALS  CASAL  D’ESTIU  
S’INSCRIUEN DOS GERMANS- UN SOL MES (-10%) 
EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 163 € 
Només mati o tarda (tot el mes) 133 € 
Tot el dia (mig mes) 102  € 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 74 € 
Matí o tarda extra 4 € (1 matí o 1 tarda) 
NO EMPADRONATS 
Tot el dia (mes sencer) 210 € 
Només mati o tarda (tot el mes) 178 € 
Tot el dia (mig mes) 131 € 
Matí o tarda (mig mes) [mínim] 111 € 
Matí o tarda extra 5 € (1 matí o 1 tarda) 

 
NORMATIVA SOBRE QUOTES I BONIFICACIONS 
 
1. L’Ajuntament de Peralada subvenciona les quotes que paguen les famílies empadronades a 
Peralada o Vilanova de la Muga. 
 
2. S’estableixen quotes generals diferenciades segons es pagui la inscripció d’un sol mes o de 
dos mesos.  
 
3. S’aplicarà una bonificació del 15 % en la quota general els dos mesos d’estiu si es paguen de 
cop, és a dir, en el mateix moment, les quotes generals dels dos mesos (juliol i agost). Si només 
es paga la quota corresponent al mes de juliol se li aplicarà la tarifa corresponent a la inscripció 
d’un sol mes a la mensualitat de juliol. En el moment que es pagui la quota corresponent al segon 
mes (del mes d’agost) se li aplicarà la bonificació del 15 % a la quota general del mes d’agost. 
Aquesta bonificació no és acumulable amb el descompte que s’aplica a les inscripcions  de dos 
germans. 
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4. Als participants de famílies que inscriguin dos fills/es un sol mes (juliol o agost) s’aplicarà un 
10% de descompte en la quota general de cadascun dels dos fills.   
 
5. Gaudiran de gratuïtat en la quota general els nens/es acollits/des per vacances en famílies 
empadronades (amb una antiguitat mínima d’un any al padró) a Peralada o Vilanova de la Muga. 
 
6. Les colònies o acampades generals tenen una quota específica i diferent de la general i, per 
tant, aquests dies de colònies o d’acampada de tot el Casal no estan inclosos en la quota general, 
ja sigui mensual o quinzenal. Tots els participants, estiguin inscrits mig mes o tot el mes, tenen 
dret a participar-hi pagant la quota corresponent amb un preu ajustat i bonificat. La quota de les 
colònies o de les acampades de tots els grups del Casal inclou l’atenció dels monitors/res, 
l’allotjament, la manutenció (una o dues pensions completes), el desplaçament en autocar, 
activitats tot el dia, material divers per a la realització de les activitats, etc. 
 
7. Els premonitors/res que col·laboren amb el Casal d’estiu estan exempts de pagar la quota 
general.  
 
8. Les famílies nombroses gaudiran d’un 10 % de descompte en la quota general si inscriuen 
un/a fill/a al Casal i d’un 20 % de descompte si  inscriuen un mínim de dos fills/es. Aquesta 
bonificació no és acumulable amb altres descomptes.  
 
9. Les bonificacions i descomptes pel fet de pagar de cop la inscripció de dos mesos, pel fet 
d’inscriure dos fills i pel fet de pertànyer a una família nombrosa no són acumulables. S’aplicarà 
només un descompte, el que sigui més favorable a les famílies. 
 
10. El personal contractat per l’Ajuntament de Peralada que treballi al Casal i no estigui 
empadronat a Peralada o Vilanova, quan inscrigui un fill o una filla al Casal de Peralada, pagarà 
la quota corresponent a les inscripcions de dos mesos de les famílies empadronades. 
 
11. Les famílies que en alguna edició anterior del Casal van inscriure els seus fills i van lliurar 
documentació, però no van formalitzar finalment la inscripció, perquè no van pagar la quota 
corresponent, aquest any hauran d’abonar la quota en el mateix moment que vulguin inscriure el 
seu fill/a en el Centre Cultural de Sant Domènec. 
 
12. Només s’efectuarà la devolució d’una quota o d’una part de la quota si es compleixen els 
requisits establerts i l’Ajuntament valora que la sol·licitud de devolució està plenament 
justificada. És l’Ajuntament qui ha de determinar si el motiu al·legat justifica la devolució.  
 
Si la devolució està clarament motivada, el retorn dels diners es farà d’acord amb les següents 
condicions: 
 
⌦ 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació  mínima de 30 dies naturals abans 
de l’inici del període pagat. 
⌦ 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació entre 15 i 29 dies naturals abans 
de l’inici del període pagat. 
⌦ Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 15 dies abans de l'inici del període pagat 
o un cop començada l'activitat no es farà cap devolució de l'import de la quota d’inscripció. 



 
. 
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13. Si es té dret a una devolució, els retorns s'efectuaran en un termini màxim de 30 dies des de 
que s'hagi sol·licitat. 
 
Tercer. Publicar el preus públics aprovats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
 
10. Propostes urgents 
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna proposta urgent a fer, i ningú no pren la paraula.  
 
 
11. Precs i preguntes 
 
   
   


