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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 SETEMBRE DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2013 
Caràcter: pública ordinària 
Data: 27.09.2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 22.50 hores 
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. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 3 de juliol de 2013 (Exp. núm. 
156/2013) i extraordinària de 5 d’agost de 2013 (Exp. núm. 181/2013). 

2. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
3. Informe de la Intervenció sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 

15/2010 en relació amb el pagament a proveïdors (Exp. núm. 130/2013). 
4. Informe del certificat de la relació d’obligacions pendents de pagament, de 

conformitat amb el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny (Exp. núm. 175/2013). 
5. Informes de les regidories. 
6. Aprovació del Compte general de l’exercici 2012 (Exp. núm. 118/2013). 
7. Fixació de  festes locals per a l’any 2014 
8. Propostes urgents. 
9. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
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1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 3 de juliol de 2013 (Exp. núm. 
156/2013) i extraordinària de 5 d’agost de 2013 (Exp. 181/2013) 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 3 de juliol de 2013, distribuït amb la convocatòria. El senyor Enric Serra Planas 
diu que el seu grup no l’aprova. L’alcalde li pregunta si hi vol fer alguna objecció, i el senyor 
Serra Planas diu que no. Sotmès a votació l’esborrany, és aprovat com a acta de la sessió amb 
els sis vots favorables del grup CIU i els tres en contra del grup ALM. 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària de 5 d’agost 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. 
 
 
2. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. Ratificacions. 
 
2.1 Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats 
 
Es dóna compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària: 
 
—De l’Alcaldia, del núm. 188 al 261/2013.  
 
DECRET 

núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 
EXP. 

188/2013 02/07/2013 Pel qual es concedeix a Dmitry Alekseev llicència de 1a. ocupació 
de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina del carrer Felip l’Ardit, 
núm. 26 (urb. Golf Peralada) 

278/2012 
169/2006 

189/2013 03/07/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de juny de la taxa per la 
prestació del servei municipal de la llar d’infants, per un total de 
12,557,30 € . 

208/2012 

190/2013 03/07/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una compensació 
econòmica per a les retribucions a l’alcalde pel règim de dedicació 
parcial del 50% 

162/2013 

191/2013 03/07/2013 Pel qual s’aprova la modificació del contracte d’arrendament de la 
parcel·la 142 del polígon 8 formalitzat en data 3 de gener de 2000. 

10/2000 

192/2013 03/07/2013 Pel qual es concedeix a Barbara Jolanta Jagiello llicència d’obra 
per a la construcció d’un bany al local comercial dels baixos del 
carrer Doctor Clos, 16 / trav. Nou de Sant Joan, 2. 

153/2013 

193/2013 04/07/2013 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 
Repsol Butano, SA durant l’any 2012. 

64/2013 

194/2013 04/07/2013 Pel qual es concedeix a Xavi Vergés, SL llicència d’obra per a la 
reforma de la façana i la coberta de l’edifici del carrer Requesens, 
núm. 9 / carrer Nou de Sant Joan, núm. 8. 

150/2013 
241/2012 

195/2013 04/07/2013 Pel qual es concedeix a Joan Padern Ponsí llicència d’obra per 
rejuntar el mur de pedra de tancament de la finca del carrer Doctor 
Clos, núm. 36 / carrer Nou de Sant Joan, núm. 16.  

161/2013 

196/2013 05/07/2013 Pel qual s’aprova la liquidació del 2n. trim. de 2013 de la taxa de 
clavegueram del Casino Castell de Peralada, SLU. 

108/2013 
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DECRET 
núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 

EXP. 
197/2013 08/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a Mònica Lladó Descamps (obres al c. Doctor 

Clos, 44). 
93/2013 

198/2013 08/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a Casino Castell de Peralada, SLU (obres al c. 
Sant Llàtzer /camí Sota el Parc). 

208/2012 

199/2013 09/07/2013 Pel qual es concedeix a l’Associació Cultural Castell de Peralada llicència d’activitat del XXVII Festival Castell de 
Peralada. 

304/2011 

200/2013 09/07/2013 
Pel qual s’aprova la liquidació de la taxa per la utilització de l’escorxador municipal durant el 2n. trimestre de 2013. 

100/2013 

201/2013 10/07/2013 Pel qual es concedeix a Fal Golf, SL llicència de divisió horitzontal dels 8 habitatges unifamiliars de l’Av. Jaume I, 23 (urb. 
Golf Peralada). 

56/2013 

202/2013 11/07/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal per la inscripció de nens i nenes a la llar d’infants municipal durant el curs 2013/2014, 
per un total de 7.293 €. 

101/2013 

203/2013 15/07/2013 Pel qual s’aprova la modificació del contracte d’arrendament de la parcel·la 141 del polígon 8 formalitzat en data 3 de 
gener de 2000. 

102/2013 

204/2013 15/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a Maria Teresa Cros Bech (obres al c. 
Garriguella, 57, 1r. 1a.) 

30/2013 

205/2013 15/07/2013 Pel qual es modifiquen les condicions de l’autorització d’ús especial d’una part de les antigues escoles per impartir 
ensenyament musical. 

103/2013 

206/2013 15/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de reposició d’elements urbanístics a Miguel Ángel Martínez Fernández  
(obres al c. Nou de Sant Joan, 29). 

18/2013 

207/2013 16/07/2013 Pel qual es resol el recurs de reposició presentat per Argon Informàtica, SA contra el DA 154/2013, de 16 de maig, de 
desestimació de la sol·licitud-reclamació de retenció a la mercantil Jordicreu, SL del preu de l’obra de construcció de la 
llar d’infants Orlina l’import pendent de liquidar.  

107/2013 

208/2013 16/07/2013 Pel qual s’aprova la contractació de Lídia Mercè Cerdà Gabarrós perquè substitueixi, durant el període de baixa per 
maternitat, l’administrativa de l’oficina de turisme Berta Anglora i Anglada. 

106/2013 

209/2013 18/07/2013 Pel qual s’aprova el certificat núm. 4 de l’obra Execució del programa d’actuació 2012 de conservació de camins públics 
amb formigó reciclat, per un import de 12.138,13 euros. 

121/2011 

210/2013 18/07/2013 Pel qual s’aprova el certificat núm. 1 de l’obra Programa de reparació de camins amb àrid reciclat 2013, per un import de 
12.307,47 euros. 

72/2013 

211/2013 18/07/2013 Pel qual es concedeix a Joaquim Carbó Ponsí llicència d’obra per a l’ampliació del portal d’accés al magatzem del carrer 
Garriguella, núm. 38 / carrer Nou de Sant Joan, núm. 37. 

46/2013 

212/2013 19/07/2013 Pel qual s’aprova el Pla de tresoreria de l’Ajuntament per a l’exercici de 2013. 158/2013 
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213/2013 19/07/2013 Pel qual es concedeix a Lídia Guixeras Puntí llicència d’obra per a la realització de treballs de condicionament del local 
comercial dels baixos de la plaça del Carmen, núm. 1. 

167/2013 

214/2013 19/07/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 112.434,42 euros. 35/2013 
215/2013 22/07/2013 Pel qual es concedeix a l’administrativa Núria Comamala Pallisera un permís de 2 dies per la intervenció d’un familiar. 174/2013 

216/2013 22/07/2013 Pel qual s’aprova l’aportació econòmica de 160 euros a l’Agrupació de Defensa Forestal l’Albera en concepte de 
subministrament de gas-oil per als vehicles de la seva entitat. 

 

217/2013 25/07/2013 Pel qual es concedeix a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA llicència d’obra per a l’estesa de 2 
línies soterrades de mitja i baixa tensió i la instal·lació d’un centre de distribució i de 2 noves caixes de baixa tensió per 
ampliar la potència de l’estació de bombeig d’aigua existent (parc. 258 del pol. 5, camí de les Hortes). 

116/2013 

218/2013 25/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de reposició d’elements urbanístics a Emte Girona, SAU (obres al c. Felip 
l’Ardit, 35 – urb. Golf Peralada). 

301/2010 

219/2013 25/07/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a Mònica Lladó Descamps (obres al c. Sant Pere 
de Rodes, 8 – urb. Peralada Residencial). 

242/2013 

220/2013 26/07/2013 Pel qual s’aprova la liquidació dels Comptes del 4t. trim. de 2012 del servei municipal d’aigua i clavegueram municipals. 176/2013 

221/2013 29/07/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de cànon de compensació per l’ús especial del domini públic d’UTE 
Gestora de Runes de la Construcció, SA i Costa Brava de Serveis, SA durant el 2n., 3r. i 4t. trimestres de 2012.  

213/2011 

222/2013 29/07/2013 Pel qual s’aprova la liquidació definitiva en concepte de cànon de compensació per l’ús especial del domini públic d’UTE 
Gestora de Runes de la Construcció, SA i Costa Brava de Serveis, SA durant el 1r. i 2n. trimestres de 2013. 

213/2011 

223/2013 31/07/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 33.609,46 euros. 35/2013 

224/2013 31/07/2013 Pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de l’oficina d’assegurances, banca i 
administració de finques dels baixos de l’immoble de la plaça de la Barceloneta, núm. 1, a favor de Meritxell Garrido 
Sirvent. 

329/2013 

225/2013 31/07/2013 Pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 5 d’agost de 2013 181/2013 

226/2013 01/08/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona (Dipsalut) una subvenció de 2.931,20 euros per a la realització d’activitats 
de promoció de la salut. 

170/2013 

227/2013 01/08/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal dels nens i nenes esporàdics del mes de juliol de la taxa per la prestació del servei 
municipal de la llar d’infants, per un total de 383 € . 

208/2012 

228/2013 01/08/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes a María Asunción Díaz Vilanova (obres a la plaça 
Gran, núm. 11). 

193/2013 

229/2013 03/08/2013 Pel qual es contracta amb Tena-Lorenzo Arquitectes el servei de redacció, direcció d’obres i coordinació de seguretat i 
salut del projecte de l’obra Habilitació d’accessos i circulacions per a persones amb mobilitat reduïda al CTC Sant 
Domènec, per un import de 9.178,58 euros, inclosa a Viure al Poble Més. 

186/2013 
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230/2013 14/08/2013 Pel qual s’anul·la el rebut 2787662 del Padró de IAE de l’exercici 2013, a nom de Materials Brecor, SL i es genera una 
liquidació només pel primer trimestre de 2013 de 2013. 

36/2013 

231/2013 20/08/2013 Pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona (Dipsalut) una subvenció de 6.202,91 euros per a la lluita i control integral 
de plagues urbanes. 

169/2013 

232/2013 21/08/2013 Pel qual l’alcalde delega l’Alcaldia al regidor Joan Itxart Romagosa, 1r. tinent d’alcalde, durant el període  comprès entre 
el 27 i el 31 d’agost de 2013, per absència del municipi per vacances. 

194/2013 

233/2013 22/08/2013 Pel qual es concedeix a l’Associació de Joves de Peralada autorització per a la celebració de la VIII Pamtomatada. 76/2013 

234/2013 28/08/2013 Pel qual s’aprova la contractació amb RIFER ROCAFER, SL del servei de reparació central del rellotge del campanar de 
Peralada, per un import de 1.488, 30 euros. 

271/2013 

235/2013 30/08/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 64.287,87 euros. 30/2013 

236/2013 06/09//2013 Pel qual es concedeix a l’Associació de Jubilats i Accidentats de Peralada i Vilanova de la Muga una subvenció de 1.554 
euros per finançar les despeses de desplaçament de les excursions dels dies 27 de març, 24 d’abril i del 27 al 31 de maig 
de 2013. 

200/2013 

237/2013 09/09/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal de l’exercici 2013 de la taxa de guals. 197/2013 
238/2013 09/09/2013 Pel qual s’aprova la devolució de 74 euros (50% de l’import pagat per la quota d’inscripció de juliol només matí) i de 115 € 

(quota del servei de menjador no utilitzat) del casal d’estiu 2013. 
87/2013 

239/2013 10/09/2013 Pel qual s’aprova el Padró fiscal del mes de setembre de 2013 de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar 
d’infants. 

166/2013 

240/2013 12/09/2013 Pel s’autoritza la cancel·lació de la fiança de 5.992 euros dipositada per Argon Informàtica, SA com a garantia del 
compliment del contracte d’execució de l’obra Reforma i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament (fase II, etapa I. Acabats 
ampliació cos posterior). 

57/2013 

241/2013 12/09/2013 Pel s’autoritza la cancel·lació de la fiança de 3.405,17 euros dipositada per Argon Informàtica, SA com a garantia del 
compliment del contracte d’execució de l’obra Adequació de les escoles velles com a centre d’equipaments d’atenció 
social. 

18/2013 
287/2009 

242/2013 13/09/2013 Pel s’autoritza la cancel·lació de la fiança de 8.200 euros dipositada per Argon Informàtica, SA com a garantia del 
compliment del contracte d’execució de l’obra Adequació de les escoles velles com a centre de recursos sociosanitaris. 

20/2013 
105/2012 

243/2013 13/09/2013 Pel qual s’aprova el Projecte d’activitats de joventut 2013 i se sol·licita a la Direcció General de Joventut una subvenció 
de 18.839,57 euros per al seu finançament. 

199/2013 
229/2012 

244/2013 16/09/2013 Pel qual s’aproven factures per un import total de 25.850,10 euros. 30/2013 

245/2013 16/09/2013 Pel qual es delega l’assistència de l’alcalde al Consell d’Alcaldes del dia 16 de setembre de 2013 al regidor Juan Itxart 
Romagosa. 

 

246/2013 16/09/2013 Pel qual es concedeix a Laura Delgado Llanta llicència de 1a. ocupació de l’habitatge unifamiliar amb piscina situat al c. 
Rosselló, núm. 9 (urb. Peralada Residencial). 

183/2013 
307/2010 
54/2004 
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247/2013 16/09/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de gestió de terres i runes i d’una altra de reposició d’elements urbanístics a 
Jordi Pons Martí (obres al c. Rosselló, núm. 9 – urb. Peralada Residencial). 

307/2010 
183/2013 
54/2004 

248/2013 17/09/2013 Pel qual s’aprova el canvi de titularitat a favor de José Juan Xatart Espuny de les boques A i B del cementiri de Peralada. 23/2000 

249/2013 17/09/2013 Pel qual s’autoritza la devolució d’una fiança de reposició d’elements urbanístics a Montserrat Boix Pujol (obres al c. del 
Carme, núm. 5) 

119/2012 

250/2013 17/09/2013 Pel qual se suspèn el procediment de tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres promogut per Estel 
Motjer Xifreu per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Aragó, núm. 4 (urb. Peralada Residencial). 

187/2013 

251/2013 17/092013 Pel qual s’anul·la el rebut núm. 3247331 de la taxa d’escombraries de l’exercici 2013 de l’habitatge de l’Av. de la 
Constitució, núm. 3, 2n. (urb. Nova Peralada) a nom de Núria Llobet Martí i se genera una nova liquidació a nom d’Ester 
Comas Clotas. 

18/2013 

252/2013 17/09/2013 Pel qual es concedeix a Jordi Carbó Bordas una subvenció per rehabilitar la façana de la casa núm. 19 del c. de 
l’Hospital. 

 203/2013 
160/2013 

253/2013 17/09/2013 Pel qual s’anul·la el rebut núm. 3246838 de la taxa d’escombraries de l’exercici 2013 de l’habitatge del carrer Eduard 
Pujol, núm. 2 (Vilanova de la Muga), a nom d’Albera Salut, SLP. 

18/2013 

254/2013 18/09/2013 Pel qual es concedeix a Carmen Gibert Ponsí llicència d’obra per substituir la banyera per un plat de dutxa i enrajolar el 
bany de la casa núm. 13 del carrer de l’Hospital. 

204/2013 

255/2013 19/09/2013 Pel qual es concedeix a Maria Rosa i Ramon Fusté Tubau llicència de segregació en dues finques independents de la 
finca del passatge de la Barceloneta, núm. 1-5/carrer de la Barceloneta, núm. 6  

212/2013 

256/2013 19/09/2013 Pel qual es concedeix a Endesa Distribución Eléctrica, SL llicència d’obra per substituir una línia elèctrica aèria de mitja 
tensió i dos suports de fusta per uns altres de formigó, a la parc. 103 del pol. 14 i la llera i la ribera del riu Muga (paratge 
els Colangres de Vilanova de la Muga). 

75/2013 

257/2013 19/09/2013 Pel qual es concedeix a Antònia Casas Brugat llicència d’obra per a la reforma parcial dels forjats i la reforma interior de 
l’habitatge del carrer Nou, núm. 2 de Vilanova de la Muga. 

 165/2013 

258/2013 20/09/2013 Pel qual es porta a terme i es practica el que exigeix la Sentència 71/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona en relació amb el recurs contenciós administratiu núm. 190/2012, interposat per Jordi Bonal Solà pels danys 
causats en el teulat de casa seva per les branques d’un arbre de la plaça Ramon Muntaner. 

187/2011 

259/2013 20/09/2013 Pel qual es concedeix a Josep M. Jané Cornellà llicència d’obra per a l’adaptació del bany per a minusvàlids i la 
ignifugació del local situat al c. del Forn, núm. 16. 

191/2013 

260/2013 20/09/2013 Pel qual s’aprova la devolució de 260 euros a Esther Rojo Ruiz en concepte de menjador i de 25 euros a Matilde Erdei en 
concepte d’acollida fixa del mes de setembre de 2013 de la llar d’infants municipal Orlina, serveis pagats i no utilitzats.  

166/2013 

261/2013 20/09/2013 Pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2013. 215/2013 

 
—De la segona tinent d’alcalde, el núm. 1/2013. 
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DECRET 
núm. DATA ASSUMPTE NÚM. 

EXP. 
1/2013 04/07/2013 Pel qual es concedeix la Comissió de Festes del Parc de la 

Coromina autorització per a la celebració de la XI Festa del Parc i 
es concreta l’ajut logístic i econòmic de l’Ajuntament. 

76/2013 

 
Es transcriu a continuació la part dispositiva de les resolucions anteriors on consta que cal 
donar-ne compte al Ple: 
 
Decret núm. 190/2013 de 3.7.2013 
“Primer. Concórrer a la convocatòria d’ajuts a què fa referència la Resolució GRI/1402/2013 de 21 de 
juny, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013, per a la retribució a Pere 
Torrent Martín amb càrrec d’Alcalde i un règim de dedicació parcial del 50%. 
Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que tingui lloc.” 
 
Decret núm. 212/2013 de 19.7.2013 
“Primer. Aprovar el què disposa el Pla de tresoreria.de l'Ajuntament de Peralada per a l'exercici 2013. 
Segon. Publicar l'anunci de l'aprovació del Pla de tresoreria de Peralada per a l'exerici 2013 en el 
Butlletí Oficial de la Província deGirona 
Tercer. 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. 231/2013 de 20.8.2013 
“Primer. Concórrer a la convocatòria d’ajuts a què fan referència les bases reguladores i la 
convocatòria de subvenció de Dipsalut dirigida als Ajuntaments de la Demarcació de Girona per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes, i sol·licitar una subvenció per import de sis mil dos-cents 
dos euros amb noranta-un cèntims (6.202,91 €), amb un pressupost total de set mil set-cents cinquanta-
tres euros amb seixanta-quatre cèntims (7.753,64 €), IVA inclòs.  
Segon. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que tingui lloc. 
 
Decret núm. 232/2013 de 21.8.2013 
“Primer. Delegar al regidor Joan Itxart Romagosa, primer tinent d'alcalde d’aquest Ajuntament, la 
totalitat de las funcions de l’Alcaldia, en els termes de l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, durant el període comprès entre el 27 i el 31 d’agost de 2013, 
ambdós inclosos, en què estaré fora del municipi per vacances. 
Segon. La delegació comprèn las facultades de direcció i de gestió, així com les de resoldre els 
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afectin tercers.  
Tercer. L’òrgan delegat ha d’informar aquesta Alcaldia a posteriori, i en qualsevol cas quan se li 
requereixi que ho faci, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i 
amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com preveu l’article 115 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
Quart. La delegació conferida en aquest decret requereix per a la seva eficàcia l’acceptació de l’òrgan 
delegat, i s’entén que està atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Alcaldia manifestació 
expressa de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà en 
què li sigui notificada aquesta resolució. 
Cinquè. La present resolució s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i haurà de 
donar-se compte del seu contingut al Ple de la corporació en la primera sessió que tingui lloc. 



 
. 
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Sisè. En tot allò no previst expressament en aquesta resolució, s’aplicaran directament les previsions de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, quant a les regles que per a la delegació s’estableixen en les normes esmentades.” 
 
Decret núm. 243/2013 de 13.9.2013 
“Primer.  Aprovar el Projecte d'activitats de joventut d'aquest 2013, que figura a l’expedient. 
Segon. Concórrer a la convocatòria de subvencions esmentada i sol·licitar a la Direcció General de 
Joventut un ajut de 18.839,57 euros per al finançament del Programa d’activitats 2013. 
Tercer. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que tingui lloc.” 
 
Decret núm. 252/2013 de 17.9.2013 
“Primer.  Concedir al senyor Jordi Carbó Bordas una subvenció per un import de dos-centes trenta-set 
euros (237,00 €) per finançar les actuacions de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat a carrer 
Hospital, núm. 19; i tornar-li trenta-tres euros amb divuit cèntims (33,18 €), corresponents a l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres d’aquestes rehabilitacions, subjecte al compliment de la següent 
condició: 

a) Caldrà grapar a la façana de l'habitatge les diferents conduccions dels serveis urbanístics 
preexistents que actualment penjen sobre el vol de la via pública ”. 

Segon. Autoritzar la despesa de 237,00 euros i ordenar-ne el pagament a la persona beneficiària, amb 
càrrec a la partida 1 15 780 00 del pressupost vigent. 
Tercer. Autoritzar la devolució de 33,18 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. 1/2013 de 4.7.2013 (2a. tinent d’alcalde) 
“Primer.  Concedir a la Comissió de Festes del Parc de la Coromina autorització per a la celebració de 
l’XI Festa del Parc de la Coromina els propers 5 i 6 de juliol de 2013.  
Segon. Concretar l’ajut sol·licitat per la Comissió de Festes del Parc de la Coromina en: 
—Aportació per part de l’Ajuntament del suport logístic i material necessaris per a l’organització de la 
festa. 
—Assumpció de la festa per part de l’Ajuntament com a pròpia a efectes de incloure-la dins 
l’assegurança de responsabilitat civil contractada per aquest. 
—Atorgament d’una subvenció de 300 euros amb càrrec a la partida 2.33 481 02 del Pressupost 
municipal de l’exercici de 2013, que haurà de justificar-se un cop realitzada l’activitat amb l’aportació 
dels justificants de la despesa. 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 
 
2.2 Assabentats 
L’alcalde assabenta el Ple de la Sentència 235 de 26.3.2013 de la Sala Contenciosa 
Administrativa secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
202/2008, interposat per la societat Club de Golf Peralada, SA contra la desestimació per 
silenci pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques del recurs d’alçada contra l’acord 
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’aprovació definitiva del Pla 
d’ordenació urbanística del municipi de Peralada, publicat al DOGC de 10.7.2007. La Sala ha 
decidit: 1r. Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora. 2n. No 
fer especial pronunciament sobre les costes causades. El Ple acorda donar-se’n per assabentat. 
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3. Informe d’Intervenció sobre el compliment des terminis previstos en la Llei 15/2010 
en relació al pagament a proveïdors (Exp. núm. 130/2013) 

 
A proposta de l’alcalde-president, el Ple es dóna per assabentat de l’informe següent:  
 
“En virtut del que estableix Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
adjunt remet l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i la quantia 
global de les obligacions pendents en les que s'està incomplint el termini. 
 
Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010 
Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l’Entitat  
 

2013 Informe corresponent a l’exercici: 
Trimestre: segon 
  

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 

38,95 119,70 338  189.099,70 7  28.447,84 

Inversions reals 27,33 0,00 4  22.195,77 0  0,00 
Altres pagaments 28,00 0,00 1 262,00 0 0,00 

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

Total 37,87 119,70 343  211.557,47 7  28.447,84 

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 

53,80 82,81 41  38.726,29 3  29.925,21 
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Inversions reals 0,00 0,00 0 0,00 0  0,00 
Altres pagaments 19,00 0,00 1 264,00 0 0,00 
Sense desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total 53,67 82,81 42  38.990,29 3  29.925,21 
  
Peralada,  22 de juliol de 2013 
L’interventor, Marcià Hernández Campos” 
 
4. Informe del certificat de la relació d’obligacions pendents de pagament, de 
conformitat amb el Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny (Exp. 175/2013) 
 
A proposta de l’alcalde-president, el Ple es dóna per assabentat del certificat següent:  

  
“CERTIFICAT DE LA RELACIÓ D'OBLIGACIONS PENDENTS DE  PAGAMENT,  

DE CONFORMITAT AMB EL REIAL DECRET-LLEI 8/2013, DE 28 DE JUNY 
  

Marcià Hernández Campos, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Peralada, 
 

CERTIFICO 
 
La següent relació d'obligacions pendents de pagament, en compliment de l'obligació de 
subministrament d'informació de les entitats locals establertes en el Reial Decret-llei 8/2013, de 
28 de juny. 

Relació de contractistes 
 
CIF/NIF: A2601992 
Denominació social: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA 
Domicili social: C. Federico Salmón, 13 28016 Madrid 
Dimensió del contractista: Altre 

 
Pagaments a contractistes (factures) 

 
 
CIF/NIF: A26019992 
Referència de la Factura: 0505-FAC-2013-000002 
Import principal: 24.379,77 euros 
Data d'entrada en registre:15-04-2013 
Data de reclamació: No reclamada 
Estat de comptabilització: Comptabilitzada i aplicada a pressupost 
Exercici de comptabilització: 2013 
Aplicació Pressupostària: 01.016.227 
Import pendent de pagament: 18.887,54 euros 

CIF/NIF: A26019992 
Referència de la Factura: 0505-FAC-2013-000003 
Import principal:6.631,19 euros 
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Data d'entrada en registre:15-04-2013 
Data de reclamació: No reclamada 
Estat de comptabilització: Comptabilitzada i aplicada a pressupost 
Exercici de comptabilització: 2013 
Aplicació Pressupostària: 01.016.227 
Import pendent de pagament: 6.631,18 € 

 
I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcalde. 
 
Peralada, 17 de juliol de 2013. Vist i plau. L’Alcalde. Pere Torrent Martin.” 
 
 
5. Informes de les regidories 
 
6. Aprovació del Compte general de l’exercici 2012 (Exp. núm. 118/2013) 
 
PROPOSTA 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2012, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes emès en data 3 de juliol de 2013. 
 
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o 
observacions, i que durant el termini reglamentari  no s’hi han presentat al·legacions, segons 
consta en el certificat de Secretaria de data 9 de setembre de 2013.  
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 24 de setembre de 2013 sobre la discrepància existent 
entre el deute viu a 31 de desembre de 2012 que hi figura en la Memòria del Compte General 
i la publicada  en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2012, integrat pel compte de l’Ajuntament i 
el la societat mercantil municipal Serveis Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA. 
 
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en 
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb els sis vots a favor del Grup CIU i els tres 
en contra del Grup ALM 
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7. Fixació de  festes locals per a l’any 2014 
 
PROPOSTA 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues 
seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals 
seran fixades per Ordre del conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del Reial 
decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Proposar com a festes locals per l’any 2014 les següents: 
Peralada: 02/05/2014 i 10/11/2014  
Vilanova de la Muga: 10/12/2014 i 13/12/2014 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 
escaients. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense debat. 
 
8. Propostes urgents 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta urgent i ningú no pren la paraula. 
 
9. Precs i preguntes 
 
 


