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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 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 08.02.2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 21.20 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan 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 l’acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012 (Exp. núm. 
323/2012). 

2. Revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua (Exp. núm.309/2012). 
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 

(Exp. núm. 20/2013). 
4. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de 

la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013). 
5. Sol·licituds d’inclusió d’actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC) per al període 2013-2016 (Exp. núm. 316/2012). 
6. Ratificació del Decret 8/2013 pel qual s’aprova l’encàrrec de gestió a XALOC dels 

serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral (Exp. núm. 7/2013). 
7. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a 

l’escolarització de la llar d’infants corresponent al curs 2011-2012 (Exp. núm. 
202/2012). 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012 (Exp. núm. 
323/2012)  
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany  de l’acta de la sessió 
ordinària de 28 de desembre de 2012, 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. Revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua (Exp. núm.309/2012) 
 
PROPOSTA 
Sent necessària la revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua degut al dèficit d’explotació 
del servei, l’empresa gestora ha redactat l’estudi justificatiu de les noves tarifes, l’autorització de 
les quals s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el 
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte i l’informe d’Intervenció de 25.01.2013, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament  l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR l’estudi econòmic justificatiu de la revisió de tarifes del servei 
municipal d’aigua, redactat per l’empresa gestora.  
 
SEGON. SOL·LICITAR a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes 
següents:  
 
Consum d’aigua 
 
Ús domèstic 

• Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 m3/trimestre .......   0,2188 €m3 
• Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 m3/trimestre.....  0,2927 €/m3 
• Bloc 3 Per a consums superiors a 45 m3/trimestre ....................   0,9930 €/m3 

Ús industrial 
• Bloc únic......................................................................................     0,4678 €/m3 

 
Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament....................    0,4678 €/m3 
 
Quota fixa de servei 
Ús domèstic : 9 €/abonat/trimestre 
Ús industrial o provisional obres: 9 euros/abonat/trimestre 
 
Quota conservació de comptadors 
Ús domèstic 
Comptador de 13-15 mm:   1,99 €/trimestre 
Comptador 20 mm.: 3,33 €/trimestre 
Ús industrial o provisional obres: 3,33 €/trimestre 
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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. 
 
3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 
(Exp. núm. núm. 20/2013) 
 
PROPOSTA 
Vistos l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per subministrament d’aigua, l’estudi econòmic redactat per la 
Intervenció 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’Article 7è de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, el qual queda redactat així: 
 

“Art. 7è. Quota tributària. 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Epígraf/concepte   Tarifa 2013 
1. Drets de connexió a la xarxa 
   1.1  Per habitatge 
   1.2 Per local o establiment d'activitats innòcues  
   1.3 Per local o establiment d'activitats sotmeses 
         a la Llei 3/1998, per cada 100 m2 o fracció  
         de local o establiment 

  
229,00 
229,00 
344,00 

2. Comptadors, tapes i armaris, conservació i 
tall de subministrament 
  2.1 Comptador de 13mm (inclou instal·lació i  
         verificació)                                                                           
  2.2 Comptador de 20mm (inclou instal·lació i     
         verificació) 
  2.3 Porta i marc PVC de 25x35 
  2.4 Porta i marc PVC 30x45 
 2.5  Porta i marc d'alumini25x35 
 2.6 Porta i marc d'alumini 30x45 
 2.7  Armari comptador 25x35 amb aixetes 
 2.8  Conservació comptador  13 mm, ús 
domèstic. Per trimestre 
 2.9  Conservació comptador 20 mm, ús domèstic. 
Per trimestre  
210 Conservació de comptador ús industrial o 
provisional d’obres. Per trimestre                                                                        
2.11  Tall de subministrament 
2.12  Comptador 13 mm electrònic  amb opció 
telelectura                                    

  
 

140,03 
 

265,44 
 

31,47 
37,27 
39,73 
51,32 
103,26 

 
1,99 

 
3,33 

 
3,33 
51,69 

 
180,14 
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Quota fixa de servei  
Ús domèstic : 9 €/abonat/trimestre 
Ús industrial o provis. obres: 9 €/abonat/trimestre 
  
Consum d'aigua 
Ús Domèstic 
 Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 
m3/trimestre 
Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 
m3/trimestre 
Bloc 3. Per a consums superiors a 45 
m3/trimestre 
 
Ús industrial 
Bloc únic 

  
 
 
 
 
 
 
 

0,2188 
 

0,2927 
 

0,9930 
 

0,4678 
 
El bloc de consum industrial s’aplicarà als usos industrials, comercials o de serveis prèvia 
sol·licitud, i tindrà efectes a partir del trimestre següent al de la seva concessió.  

    
    Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament                       0,4678”  

 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, 
mitjançant un anunci que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que 
estimin pertinents. 
 
TERCER. Si no es presenten reclamacions l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu 
sense cap més tràmit i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació reglamentària  
 
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. 
 
4. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova 
de la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013) 
 
PROPOSTA  
Atès que resulta necessari realitzar la contractació de l'obra Arranjament de carres i soterrament 
de serveis a Vilanova de la Muga, segons el projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple de 
l'Ajuntament en data 7 d'octubre de 2010. Efectuat el replantejament i davant  la disponibilitat 
dels terrenys, s’incorpora el mateix a aquest expedient de contractació. 
  
Atès que donades les característiques de l’obra es considera com a procediment més adequat el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació. 
  
Atès que consta a l'expedient l'informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
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Atès que consta a l'expedient l'Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment 
a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte, que és el Ple, perquè el seu  
l'import  supera el 10% dels recursos ordinaris d'aquest Ajuntament.  
  
Atès que mitjançant Resolució de l'Alcaldia es va iniciar l'expedient per a la contractació de 
referència, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
  
Atès que  s'ha redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 
  
Atès que s'ha realitzat per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es va emetre Informe de 
fiscalització de l’expedient amb l'objecció següent: Abans de l'adjudicació del contracte, si 
escau, s'haurà de suplementar la consignació pressupostària amb la quantitat de 18.268,19 
euros per fer front a l'increment d'IVA  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,  oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, de l'obra Arranjament de 
carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga. 
 
SEGON. Autoritzar, amb la condició expressada en l'informe de fiscalització, en quantia de 
718.548,78 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de l'obra, a 
càrrec de la partida 1.15.619.08 de l’estat de despeses del Pressupost municipal d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2013.  
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 
contracte. 
  
QUART 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, 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. 
 
APROVACIÓ        
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
5. Sol·licituds d’inclusió d’actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2013-2016 (Exp. núm. 316/2012) 

 
PROPOSTA 
Atès que el Govern de la Generalitat va publicar al DOGC núm. 6263 del dia 28 de novembre 
de 2012 l’aprovació de les bases i la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2013-2016; 
 
Atès que la convocatòria inclou una línia de subvencions per a inversions en obres i serveis de 
competència municipal, preferentment les considerades com de caràcter mínim, i una altra 
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línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació que s’apliquin 
a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, i que es duguin a terme 
dins el període d’execució del PUOSC; 
 
Atès que la convocatòria inclou també la del Programa específic de cooperació municipal de 
la Diputació de Girona, que té per objecte subvencionar les inversions en edificis, cementiris i 
camins municipals, inclosa la seva construcció, reparació, rehabilitació o millora; 
 
Atès que l’òrgan competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds, les quals s’han de  
presentar pels mitjans telemàtics de la plataforma EACAT, en els formularis previstos en el 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, dins el termini que finalitza el 27 de febrer de 2013; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  Concórrer a la convocatòria única del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, oberta mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, i modificat pel 
Decret 162/2012, de 18 de desembre, i sol·licitar la inclusió de les actuacions que aprovi 
l’Alcaldia.  
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè realitzi totes les gestions i tràmits necessaris per formalitzar 
la demanda de l’Ajuntament de Peralada al Pla d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2013-2016.   
 
APROVACIÓ        
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
6. Ratificació del Decret 8/2013 pel qual s’aprova l’encàrrec de gestió a XALOC dels 
serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral (Exp. núm. 7/2013) 
 
PROPOSTA 

“ DECRET  núm. 8/2013 

Peralada, 11 de gener de 2013. 
 
Exp. núm. 7/2013 
Aprovació de l'encàrrec de gestió a XALOC dels serveis d’assistència i suport en la gestió 
cadastral.   
 
Les funcions de gestió cadastral són de gran importància per als municipis, a fi de mantenir tant 
actualitzada com sigui possible la informació sobre els béns immobles. 
 
Les competències en aquest àmbit estan repartides entre el propi ajuntament i l’Estat, a través 
de la Direcció General del Cadastre, que les exerceix sovint mitjançant fórmules de 
col·laboració amb altres administracions, entitats i corporacions públiques. 
 
La Diputació de Girona té establert un acord amb la Direcció General del Cadastre per 
col·laborar, a través del seu organisme autònom XALOC, en la gestió cadastral dels immobles 
ubicats en els municipis que han delegat a XALOC la gestió tributària de l’IBI. A més, XALOC 
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també ofereix a aquests municipis altres actuacions no contemplades en l’acord entre Direcció 
General del Cadastre i Diputació-Xaloc. 
 
Amb la finalitat d’assistir als ajuntaments amb les eines necessàries per realitzar aquesta tasca, 
l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla de gestió cadastral 
que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu l’article 36 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
L’Ajuntament de Peralada està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en l’àmbit 
de l’assistència i el suport en gestió cadastral. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, segons el qual la realització d’activitats de 
competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a una altra administració per 
raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i que l’encàrrec s’ha 
de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
Resulta urgent adoptar la resolució per tal que els treballs es  realitzin en temps de ser 
incorporats, si escau,  al padró fiscal del pròxim exercici, sense perjudici de donar compte al Ple 
de l'Ajuntament.    
 
En virtut del que s’ha exposat, vistos el informes de Secretaria i d'Intervenció units a l'expedient,  
 

RESOLC 
 
Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) 
de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral dels béns 
immobles del terme municipal de l’Ajuntament de Peralada, que inclou la realització de les 
tasques d’actualització cadastral i de les activitats complementàries o derivades que 
expressament es detallin en el conveni a subscriure. 
 
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme 
autònom XALOC són els seleccionats per l’ajuntament dels relacionats en el pacte tercer del 
conveni tipus transcrit. 
 
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis 
Gironins de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que tingui 
lloc, a efectes de la seva ratificació.” 
 
Atesa la transcrita resolució, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
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Únic. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 8/2013 de 11 de gener de 2013, pel qual s’aprova  
l’encàrrec de gestió a XALOC dels serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral.   

APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
 
7. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a 
l’escolarització de la llar d’infants  corresponent  al curs 2011-2012 (Exp. 202/2012) 
 
PROPOSTA 
Vist el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Peralada per al sosteniment del funcionament 
de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 
2011-2012, mitjançant el qual s’atorga a l’Ajuntament de Peralada una subvenció per import 
de 61.100,00 € destinada a l’escolarització de la llar d’infants corresponent al curs 2011-2012, 
a raó de 1.300 euros per alumne equivalent.  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Peralada per al sosteniment del 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal 
per al curs 2011-2012, que s’uneix com a annex.  
 
Segon. Acceptar la subvenció de seixanta-u mil cent euros (61.100,00) prevista en el conveni 
per al funcionament del Centre 17009412 Llar d’infants Orlina, corresponent al curs 2010-
2011. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde-president per a formalitzar el conveni i fer tots els tràmits 
necessaris  per a la justificació i percepció de la subvenció.     
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat, sense debat. 
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ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 08.02.2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 21.20 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan 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 l’acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012 (Exp. núm. 
323/2012). 

2. Revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua (Exp. núm.309/2012). 
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 

(Exp. núm. 20/2013). 
4. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova de 

la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013). 
5. Sol·licituds d’inclusió d’actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC) per al període 2013-2016 (Exp. núm. 316/2012). 
6. Ratificació del Decret 8/2013 pel qual s’aprova l’encàrrec de gestió a XALOC dels 

serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral (Exp. núm. 7/2013). 
7. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a 

l’escolarització de la llar d’infants corresponent al curs 2011-2012 (Exp. núm. 
202/2012). 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012 (Exp. núm. 
323/2012)  
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany  de l’acta de la sessió 
ordinària de 28 de desembre de 2012, 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. Revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua (Exp. núm.309/2012) 
 
PROPOSTA 
Sent necessària la revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua degut al dèficit d’explotació 
del servei, l’empresa gestora ha redactat l’estudi justificatiu de les noves tarifes, l’autorització de 
les quals s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el 
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte i l’informe d’Intervenció de 25.01.2013, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament  l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR l’estudi econòmic justificatiu de la revisió de tarifes del servei 
municipal d’aigua, redactat per l’empresa gestora.  
 
SEGON. SOL·LICITAR a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes 
següents:  
 
Consum d’aigua 
 
Ús domèstic 

• Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 m3/trimestre .......   0,2188 €m3 
• Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 m3/trimestre.....  0,2927 €/m3 
• Bloc 3 Per a consums superiors a 45 m3/trimestre ....................   0,9930 €/m3 

Ús industrial 
• Bloc únic......................................................................................     0,4678 €/m3 

 
Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament....................    0,4678 €/m3 
 
Quota fixa de servei 
Ús domèstic : 9 €/abonat/trimestre 
Ús industrial o provisional obres: 9 euros/abonat/trimestre 
 
Quota conservació de comptadors 
Ús domèstic 
Comptador de 13-15 mm:   1,99 €/trimestre 
Comptador 20 mm.: 3,33 €/trimestre 
Ús industrial o provisional obres: 3,33 €/trimestre 



 
. 
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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. 
 
3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua 
(Exp. núm. núm. 20/2013) 
 
PROPOSTA 
Vistos l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per subministrament d’aigua, l’estudi econòmic redactat per la 
Intervenció 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’Article 7è de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, el qual queda redactat així: 
 

“Art. 7è. Quota tributària. 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Epígraf/concepte   Tarifa 2013 
1. Drets de connexió a la xarxa 
   1.1  Per habitatge 
   1.2 Per local o establiment d'activitats innòcues  
   1.3 Per local o establiment d'activitats sotmeses 
         a la Llei 3/1998, per cada 100 m2 o fracció  
         de local o establiment 

  
229,00 
229,00 
344,00 

2. Comptadors, tapes i armaris, conservació i 
tall de subministrament 
  2.1 Comptador de 13mm (inclou instal·lació i  
         verificació)                                                                           
  2.2 Comptador de 20mm (inclou instal·lació i     
         verificació) 
  2.3 Porta i marc PVC de 25x35 
  2.4 Porta i marc PVC 30x45 
 2.5  Porta i marc d'alumini25x35 
 2.6 Porta i marc d'alumini 30x45 
 2.7  Armari comptador 25x35 amb aixetes 
 2.8  Conservació comptador  13 mm, ús 
domèstic. Per trimestre 
 2.9  Conservació comptador 20 mm, ús domèstic. 
Per trimestre  
210 Conservació de comptador ús industrial o 
provisional d’obres. Per trimestre                                                                        
2.11  Tall de subministrament 
2.12  Comptador 13 mm electrònic  amb opció 
telelectura                                    

  
 

140,03 
 

265,44 
 

31,47 
37,27 
39,73 
51,32 
103,26 

 
1,99 

 
3,33 

 
3,33 
51,69 

 
180,14 



 
. 
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Quota fixa de servei  
Ús domèstic : 9 €/abonat/trimestre 
Ús industrial o provis. obres: 9 €/abonat/trimestre 
  
Consum d'aigua 
Ús Domèstic 
 Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 
m3/trimestre 
Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 
m3/trimestre 
Bloc 3. Per a consums superiors a 45 
m3/trimestre 
 
Ús industrial 
Bloc únic 

  
 
 
 
 
 
 
 

0,2188 
 

0,2927 
 

0,9930 
 

0,4678 
 
El bloc de consum industrial s’aplicarà als usos industrials, comercials o de serveis prèvia 
sol·licitud, i tindrà efectes a partir del trimestre següent al de la seva concessió.  

    
    Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament                       0,4678”  

 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, 
mitjançant un anunci que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que 
estimin pertinents. 
 
TERCER. Si no es presenten reclamacions l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu 
sense cap més tràmit i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació reglamentària  
 
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. 
 
4. Contractació de l’obra “Arranjament de carrers i soterrament de serveis a Vilanova 
de la Muga” per procediment obert (Exp. núm. 25/2013) 
 
PROPOSTA  
Atès que resulta necessari realitzar la contractació de l'obra Arranjament de carres i soterrament 
de serveis a Vilanova de la Muga, segons el projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple de 
l'Ajuntament en data 7 d'octubre de 2010. Efectuat el replantejament i davant  la disponibilitat 
dels terrenys, s’incorpora el mateix a aquest expedient de contractació. 
  
Atès que donades les característiques de l’obra es considera com a procediment més adequat el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació. 
  
Atès que consta a l'expedient l'informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
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Atès que consta a l'expedient l'Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment 
a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte, que és el Ple, perquè el seu  
l'import  supera el 10% dels recursos ordinaris d'aquest Ajuntament.  
  
Atès que mitjançant Resolució de l'Alcaldia es va iniciar l'expedient per a la contractació de 
referència, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
  
Atès que  s'ha redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 
  
Atès que s'ha realitzat per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es va emetre Informe de 
fiscalització de l’expedient amb l'objecció següent: Abans de l'adjudicació del contracte, si 
escau, s'haurà de suplementar la consignació pressupostària amb la quantitat de 18.268,19 
euros per fer front a l'increment d'IVA  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,  oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, de l'obra Arranjament de 
carrers i soterrament de serveis a Vilanova de la Muga. 
 
SEGON. Autoritzar, amb la condició expressada en l'informe de fiscalització, en quantia de 
718.548,78 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de l'obra, a 
càrrec de la partida 1.15.619.08 de l’estat de despeses del Pressupost municipal d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2013.  
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 
contracte. 
  
QUART 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, 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. 
 
APROVACIÓ        
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
5. Sol·licituds d’inclusió d’actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2013-2016 (Exp. núm. 316/2012) 

 
PROPOSTA 
Atès que el Govern de la Generalitat va publicar al DOGC núm. 6263 del dia 28 de novembre 
de 2012 l’aprovació de les bases i la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2013-2016; 
 
Atès que la convocatòria inclou una línia de subvencions per a inversions en obres i serveis de 
competència municipal, preferentment les considerades com de caràcter mínim, i una altra 
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línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació que s’apliquin 
a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, i que es duguin a terme 
dins el període d’execució del PUOSC; 
 
Atès que la convocatòria inclou també la del Programa específic de cooperació municipal de 
la Diputació de Girona, que té per objecte subvencionar les inversions en edificis, cementiris i 
camins municipals, inclosa la seva construcció, reparació, rehabilitació o millora; 
 
Atès que l’òrgan competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds, les quals s’han de  
presentar pels mitjans telemàtics de la plataforma EACAT, en els formularis previstos en el 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, dins el termini que finalitza el 27 de febrer de 2013; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  Concórrer a la convocatòria única del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, oberta mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, i modificat pel 
Decret 162/2012, de 18 de desembre, i sol·licitar la inclusió de les actuacions que aprovi 
l’Alcaldia.  
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè realitzi totes les gestions i tràmits necessaris per formalitzar 
la demanda de l’Ajuntament de Peralada al Pla d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2013-2016.   
 
APROVACIÓ        
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
6. Ratificació del Decret 8/2013 pel qual s’aprova l’encàrrec de gestió a XALOC dels 
serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral (Exp. núm. 7/2013) 
 
PROPOSTA 

“ DECRET  núm. 8/2013 

Peralada, 11 de gener de 2013. 
 
Exp. núm. 7/2013 
Aprovació de l'encàrrec de gestió a XALOC dels serveis d’assistència i suport en la gestió 
cadastral.   
 
Les funcions de gestió cadastral són de gran importància per als municipis, a fi de mantenir tant 
actualitzada com sigui possible la informació sobre els béns immobles. 
 
Les competències en aquest àmbit estan repartides entre el propi ajuntament i l’Estat, a través 
de la Direcció General del Cadastre, que les exerceix sovint mitjançant fórmules de 
col·laboració amb altres administracions, entitats i corporacions públiques. 
 
La Diputació de Girona té establert un acord amb la Direcció General del Cadastre per 
col·laborar, a través del seu organisme autònom XALOC, en la gestió cadastral dels immobles 
ubicats en els municipis que han delegat a XALOC la gestió tributària de l’IBI. A més, XALOC 
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també ofereix a aquests municipis altres actuacions no contemplades en l’acord entre Direcció 
General del Cadastre i Diputació-Xaloc. 
 
Amb la finalitat d’assistir als ajuntaments amb les eines necessàries per realitzar aquesta tasca, 
l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla de gestió cadastral 
que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu l’article 36 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
L’Ajuntament de Peralada està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en l’àmbit 
de l’assistència i el suport en gestió cadastral. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, segons el qual la realització d’activitats de 
competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a una altra administració per 
raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i que l’encàrrec s’ha 
de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
Resulta urgent adoptar la resolució per tal que els treballs es  realitzin en temps de ser 
incorporats, si escau,  al padró fiscal del pròxim exercici, sense perjudici de donar compte al Ple 
de l'Ajuntament.    
 
En virtut del que s’ha exposat, vistos el informes de Secretaria i d'Intervenció units a l'expedient,  
 

RESOLC 
 
Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) 
de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral dels béns 
immobles del terme municipal de l’Ajuntament de Peralada, que inclou la realització de les 
tasques d’actualització cadastral i de les activitats complementàries o derivades que 
expressament es detallin en el conveni a subscriure. 
 
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme 
autònom XALOC són els seleccionats per l’ajuntament dels relacionats en el pacte tercer del 
conveni tipus transcrit. 
 
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis 
Gironins de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que tingui 
lloc, a efectes de la seva ratificació.” 
 
Atesa la transcrita resolució, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
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Únic. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 8/2013 de 11 de gener de 2013, pel qual s’aprova  
l’encàrrec de gestió a XALOC dels serveis d’assistència i suport en la gestió cadastral.   

APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat. 
 
 
7. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a 
l’escolarització de la llar d’infants  corresponent  al curs 2011-2012 (Exp. 202/2012) 
 
PROPOSTA 
Vist el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Peralada per al sosteniment del funcionament 
de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 
2011-2012, mitjançant el qual s’atorga a l’Ajuntament de Peralada una subvenció per import 
de 61.100,00 € destinada a l’escolarització de la llar d’infants corresponent al curs 2011-2012, 
a raó de 1.300 euros per alumne equivalent.  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Peralada per al sosteniment del 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal 
per al curs 2011-2012, que s’uneix com a annex.  
 
Segon. Acceptar la subvenció de seixanta-u mil cent euros (61.100,00) prevista en el conveni 
per al funcionament del Centre 17009412 Llar d’infants Orlina, corresponent al curs 2010-
2011. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde-president per a formalitzar el conveni i fer tots els tràmits 
necessaris  per a la justificació i percepció de la subvenció.     
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat, sense debat. 
 
   
   


