
 
. 

 

 
 

 

1 

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 14 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 7/2013 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 14-11-2013 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20,30 
Hora d’acabament: 22,15 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
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  amb excusa: 
Sr. Juan Itxart Romagosa, regidor; 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació del projecte de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Peralada i la Federació catalana de pessebristes. (Ex. 241/2013) 
3. Modificació d’ordenances fiscals per a 2014 
• Modificació de la Relació de carrers del municipi , annexa a l’Ordenança General  

de Gestió, Inspecció i Recaptació (Exp. 237/2013) 
• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques (Ex. 220/2013) 
• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres (Exp. 2252013) 
• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 

(Exp. 230(2013) 
• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica (Exp. 235/2013 
• Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa sobre escombreries (Exp. 

253/2013) 
4.Acord per al compliment  de la Sentència núm. 461 de 7.6.2013 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a., en 
relació amb el POUM (Exp. 213/2013) 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 27 de setembre de 2013, distribuït amb la convocatòria. El senyor Serra Planas  
diu que el seu grup no l’aprova  perquè no recull una part del debat. 
 
El senyor alcalde pregunta quina és la  part del debat no recolida i el senyor Josep Maria 
Oliver diu que, per exemple,  aquella on ell, amb motiu de la  resposta a la pregunta número 1, 
va fer referència a la llicència de primera ocupació dels pisos de la carretera de Mollet, la qual 
va ser concedida  amb l’informe favorable dels servis tècnics, malgrat que l’alçada reguladora 
de l’edifici s’havia sobrepassat clarament. 
 
Acte seguit, es continua parlant sobre la  manifestació feta pel senyor Oliver en la sessió de 
referència, de que  quan va entrar en aquesta sala per primera vegada va sentir en aquests 
bancs un cert retuf de corrupció que creia que ja havia desaparegut, afirmant els membres de  
l’equip de govern  que aquesta velada acusació de corrupció havia sobrepassat els límits de 
l’educació i de la lògica i normal  confrontació verbal entre persones que veuen les coses de 
manera diferent, i havia segut clarament  ofensiva per a tots ells, que es consideren persones 
honestes i que fan les coses el millor que saben. Els membres de l’oposició, per la seva part,  
van  restar importància a la frase,  dient que es tractava d’una forma de parlar.   
 
El senyor Llauró va dir que las actes recullen el que us convé, manifestació que va ocasionar  
que el secretari li preguntés si el que volia dir amb això és que el secretari redacta les actes a 
conveniència de l’equip de govern, ja que, si és així, es tracta d’una acusació molt greu contra 
la seva persona. El senyor Llauró va respondre que ell havia  dit el que havia dit i  va tornar a 
demanar que es gravessin els Plens. 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta, va ser aprovada amb els cinc vots a favor dels 
membres assistents de CIU i els  tres en contra dels membres d’ALM.     
 
2. Aprovació del projecte de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i 
la Federació catalana de Pessebristes (Exp. núm. 241/2013) 
 
PROPOSTA 
 
Vist el projecte de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i la Federació 
Catalana de Pessebristes, que té per objecte desenvolupar accions conjuntes que afavoreixin 
un major coneixement i difusió del pessebrisme, com a manifestació de la cultura popular, es 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i la Federació 
Catalana de Pessebristes, en els termes que figura a l’expedient. 
 
Segon. Facultar la regidora Ana María Poch Pujol per a la signatura del conveni i per 
desenvolupar les accions a càrrec de l’Ajuntament que hi són previstes.  
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APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat sense debat 
 
3. Modificació d’ordenances fiscals per a 2014 

• Modificació de la Relació de carrers del municipi, annexa a l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació (Exp. núm. 237/2013). 

• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats 
Econòmiques (Exp. núm. 220/2013). 

• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (Exp. núm. 225/2013). 

• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (Exp. 
núm. 230/2013). 

• Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica (Exp. núm. 235/2013). 

• Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre escombraries (Exp. núm. 
253/2013) 

 
PROPOSTA 
 
Vistos els expedients tramitats  per a l’aprovació de la modificació d’ordenances fiscals per a 
2014, 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 la Relació de carrers de l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 237/2013. 
 
Segon. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost  
sobre activitats econòmiques en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 220/2013. 
 
Tercer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 
225/2013. 
 
Quart . Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre béns immobles en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 230/2013. 
 
Cinquè. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 
235/2013. 
 
Sisè. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei de recollida d’escombraries en els termes que consten a l’expedient tramitat núm. 
253/2013. 
 
Setè. Sotmetre els expedients 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 
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Província, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que estimin 
pertinents. 
 
Vuitè. Si no es presenten reclamacions, els acords provisionals s’entendran elevats a 
definitius sense cap més tràmit el dia següent al de la finalització de la informació pública, i 
entraran en vigor l’1 de gener de 2014. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els cincs vots a favor dels regidors assistents 
del grup  CIU i els tres en contra del grup ALM. 
 
4. Acord per al compliment de la Sentència núm. 461 de 7.6.2013 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a., en relació amb el 
POUM (Exp. núm. 213/2013)  
 
Atès que l’Ajuntament de Peralada ha tingut coneixement, i s’ha adonat per assabentat, de la 
Sentència núm. 461 de data 7 de juny de 2013, dictada en el recurs contenciós administratiu 
144/2008, interposat per la senyora ANNA SOLER AGULLÓ, la part dispositiva o veredicte 
de la qual és el següent: 
 
 “1º ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte 
actora, contra los acuerdos adoptados en sesiones de fechas 15 de marzo y 20 de abril de 2007 por la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de aprobación definitiva y de conformidad con el texto 
refundido, respectivamente, del Plan de Ordenación Urbanística del municipio de Peralada, y contra 
la resolución del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
dictada en fecha 14 de octubre de 2009, desestimatoria del recurso de alzada formulado por la 
primera, contra aquellos acuerdos, DECLARANDO LA NULIDAD de todos ellos, que alcanza al 
acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el pleno municipal en fecha 1 de diciembre de 
2006. 
  
2º ORDENAR LA RETROACCIÓN del expediente administrativo, al momento anterior a la adopción 
del mencionado acuerdo de aprobación provisional, debiendo llevarse a cabo, cuanto menos, las 
actuaciones a que se contrae el FJ 5º de esta Sentencia”  
 
Atès que el fonament jurídic cinquè de la sentència assenyala, entre altres aspectes, el 
següent: 
 
“Pues bien. En ausencia, en el caso del POUM de Peralada de la referida Memoria 
ambiental, como documento preceptivo, diferenciado del informe ambiental, a tenor de las 
anteriores previsiones de la Directiva  2001/42/CE y de la ley 9/2006 que la traspuso, es 
patente que dicho plan general no pudo ser aprobado definitivamente.. 
 Como quiera que, tal como se ha puesto de manifiesto, el informe ambiental debe estimarse 
suficiente con los datos en presencia y también las consultas y la información pública 
efectuadas  respecto de aquél, cabe considerar, a la vista del transcrito art. 13 de la Ley 
9/2006, que la obligada y necesaria retroacción del procedimiento de tramitación del POUM, 
para hacer posible la incorporación al mismo de la Memoria ambiental y con ella, cumplir 
las determinaciones formales y sustantivas de la evaluación ambiental estratégica, dicha 
retroacción decimos, procede acordarla – y así se hará en el fallo de esta Sentencia, con 
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estimación parcial  de la pretensión formulada al respecto por la parte actora-, al momento 
anterior a la aprobación provisional del POUM, siendo así que el Ayuntamiento, órgano 
promotor, no pudo adoptar válidamente dicho acuerdo, en ausencia de aquél documento 
legalmente preceptivo. 
 Todo lo cual resulta acorde con el art. 115 (“Procedimiento de evaluación ambiental de los 
planes urbanísticos”) del RLUC: 
 “…d) El plan objeto del siguiente acuerdo de aprobación tiene que incorporar una memoria 
ambiental, en la cual, teniendo en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental y el 
resultado de las consultas realizadas, se debe valorar la integración de los aspectos 
ambientales en la propuesta de ordenación.” 
 Entiende el Tribunal, por último, que la plenitud de la publicidad del plan y de la 
participación ciudadana en su elaboración, también en los que se refiere a la evaluación 
ambiental estratégica, a que se contraen  el art. 9.1 de la Directiva 2001/42/CE, el art. 7.1.a) 
de la Ley 9/2006 y el art. 83.6, en relación con la D.T Sexta. 3 del TRLUC, requerirá en este 
caso, un nuevo trámite de información pública, una vez aprobada la Memoria ambiental.” 
 
Atès que no consta a l’Ajuntament que contra la sentència mateixa s’hagi preparat recurs de 
cassació; 
 
Atès que amb posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM, l’Ajuntament va procedir a 
promoure les següents modificacions puntuals: 
 
1a. Modificació. Regulació dels usos ramaders en sòl no urbanitzable 
Expedient: 275/2008. 
Aprovació definitiva per CTU amb prescripcions: 01.04.2009 
Verificació text refós per l’Ajuntament: 29.05.2009 
Conformitat del text refós per la CTU: 15.07.2009 
Publicació al DOGC núm. 5477 de data 05.10.2009 
 
2a. Modificació. Adaptació als usos previstos pel Pla especial i Catàleg de masies i cases 
rurals. 
Expedient: 332/2008. 
Aprovació definitiva per CTU amb prescripcions: 17.06.2009 
Verificació text refós per l’Ajuntament: 27.12.2010 
Conformitat del text refós per la CTU: 09.02.2011 
Publicació al DOGC núm. 5828 de data 01.03.2011 
 
3a. Modificació. Regulació d’usos, construccions i activitats en sòl no urbanitzable. 
Expedient: 134/2009. 
Aprovació definitiva per CTU amb prescripcions: 09.02.2011 
Verificació Text refós per l’Ajuntament: 01.03.2011 
Conformitat del Text refós per la CTU: 16.03.2011 
Publicació al DOGC: núm. 5862 de data 20.04.2011 
 
Atès que en la tramitació d’aquestes modificacions es van complir els tràmits ambientals 
pertinents; 
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Atès que contra aquests acords d’aprovació definitiva no consta que s’hagi interposat recurs 
contenciós administratiu; 
 
Atès que la Sentència ordena la retroacció de l’expedient al moment anterior a l’acord 
d’aprovació provisional, però s’han de tenir en compte les modificacions esmentades, així 
com el fet que en l’acord d’aprovació definitiva, la nul·litat del qual ha declarat la Sala, es van 
efectuar unes prescripcions que foren incorporades al text refós, que igualment fou aprovat 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona; 
 
Atès que, per tot el que s’ha exposat, i als efectes que la Memòria ambiental que s’ha de 
redactar respongui realment a la situació administrativa del planejament general, es considera 
procedent que dita Memòria ambiental procedeixi a l’avaluació del text refós verificat en el 
seu dia per la Comissió Territorial d’Urbanisme, així com les modificacions puntuals del 
POUM abans esmentades, als efectes, per tant, de confeccionar i aprovar, si escau, un 
document unitari del planejament general del municipi; 
 
Atès que aquest plantejament té en compte l’especial rellevància que la Sentència dóna a la 
participació ciutadana, i en aquest sentit els ciutadans i ciutadanes disposaran d’un text 
complet, als efectes de contrastar-lo amb la Memòria ambiental a redactar i aprovar; 
Atès que a l’apartat 2 de la part dispositiva de la Sentència, es diu expressament que “cuanto 
menos” es portaran a terme les actuacions que s’assenyalen en el fonament jurídic cinquè i, 
per tant, evidents raons d’eficàcia, transparència i economia processal aconsellen procedir de 
la forma que s’ha consignat; 
 
Atès que l’article 104.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa disposa: 

 “1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que 
hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la 
comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y 
practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el 
mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.” 

Atès que en l’apartat primer de la decisió, la Sentència indica que la nul·litat també afecta  
l’acord del Ple de data 1 de desembre de 2006, d’aprovació provisional del POUM, i, en 
conseqüència, la retroacció d’actuacions es produeix “al momento anterior a la adopción del 
mencionado acuerdo de aprobación provisional”; 

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

Primer.  Donar-se per assabentat de la Sentència núm. 461, dictada en el recurs contenciós 
administratiu 144/2008 per part de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la decisió de la qual consta transcrita en els 
antecedents de l’acord i, en conseqüència, donar compliment a aquesta. 

Segon. Tenir per retrocedit l’expedient al moment anterior a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional. 

Tercer. Procedir, de conformitat amb el que es consigna a la Sentència, a contractar la 
redacció de la Memòria ambiental, la qual haurà de tenir en compte el text refós del POUM, la 



 
. 

 

 
 

 

7 

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

AJUNTAMENT DE PERALADA 

conformitat amb el qual fou aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de 
20 d’abril de 2007, així com les modificacions puntuals aprovades definitivament per la  
Comissió esmentada, i que consten detallades en els antecedents del present acord. Incorporar, 
per tant, a l’expedient el text refós esmentat i l’expedient complet de les modificacions 
puntuals.  

Quart. Un cop redactada la Memòria, traslladar-la al Departament de Territori i Sostenibilitat 
als efectes de la seva aprovació. 

Cinquè. Un cop aprovada la Memòria ambiental, acordar l’obertura d’un període d’exposició 
al públic de 45 dies de la Memòria ambiental i de la documentació que integra el POUM, 
mitjançant la publicació al BOP, al DOGC, a dos diaris, a la pàgina web municipal i tauler 
d’anuncis. 

Sisè. Esgotat el termini d’exposició al públic i analitzades les al·legacions presentades, 
procedir a adequar la Memòria ambiental, si escau, i presentar-la al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la seva verificació i emissió dels informes previstos a la Llei d’urbanisme, 
adoptar amb posterioritat l’acord d’aprovació provisional i la remissió de l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a l’aprovació definitiva. 

Setè. Traslladar el present acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia. Amb aquests efectes, s’acorda comparèixer en el recurs 
144/208, i designar la procuradora dels tribunals senyora Elisabeth Hernández Vilagrasa i el 
lletrat senyor Narcís Pérez Moratones per a la representació i defensa de l’Ajuntament de 
Peralada. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els cincs vots a favor dels regidors assistents 
del grup  CIU i els tres en contra del grup ALM. 
 
 
I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, de la qual, 
jo, el secretari, dono fe amb la meva signatura. 


