AJUNTAMENT DE VILADAMAT
(Alt Empordà)
Plaça de la Vila, 1. C.P. 17137. Tel 972.788.082. Fax 972.765.031

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2014
A Viladamat, a 5 de desembre de 2014, essent les 21’30 h. i prèvia convocatòria
es reuneixen a la sala d'actes de l'Ajuntament els regidors que es relacionen a
continuació, sota la presidència de l'Alcalde, Sr. Robert Sabater Costa, i amb
l’assistència de la Secretària-Interventora Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
Regidors presents:
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE
ACTIU (CUP-PA)
SR. ROBERT SABATER COSTA
CUP-PA
SR. JOSEP Mª ROCAS GURI
CUP-PA
SR. XAVIER CARRERAS FERRAN
CUP-PA
GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS
MUNICIPAL (IpV-PM)
SR. MIQUEL PLANAS ARNAY
SRA. GEMMA LLANES TÚRIAS

PER

VILADAMAT-PROGRÉS
IPV-PM
IPV-PM

Han excusat la seva absència els Regidors Xavier Peraferrer Ferran, d’IPV-PM, i
Marc Alabau Roura, de la CUP-PA.
Seguidament, es van adoptar els acords que figuren a continuació:
01.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
Es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 9
d’octubre de 2014.
Revisada l’acta, queda aprovada amb el vot favorable de tots els regidors presents,
acordant-se igualment la seva remissió a la Subdelegació del Govern a Girona i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a
través del servei Eacat.
02.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA
DE
LA
TAXA
PER
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances
fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la
potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles
12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta,
apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal de la taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general, aprovada definitivament el 19/12/2011, amb entrada en vigor a 1 de
gener de 2012, en els següents termes:
Article 2 queda redactat:
“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa,
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes
que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que
ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès
general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA
els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la
taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les
empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia
mòbil.”
Article 3 queda redactat:
“Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis
les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat
anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions.
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4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable
el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”
Segon.- Derogar els articles de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general, aprovada definitivament el 19/12/2011, amb entrada en vigor a 1 de gener de
2012, següents:
· L’article 5, titulat “Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota
tributària”.
· L’apartat 5è de l’article 7, titulat – “Règim de declaració i d’ingrés”.
· L’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia
mòbil”.
· El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat “Règim de declaració i
d’ingrés.
Altres serveis.
· La Disposició addicional primera titulada “Actualització dels paràmetres de
l'article 5”
Tercer.- DEROGAR l’Ordenança que en aquest acte es modifica amb efectes
31/12/2014 i APROVAR l'Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general amb els seus annexos ( model TA-1 i model TA-10) amb efectes 1 de gener de
2015 en els termes següents:
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a
la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa,
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
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municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes
que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que
ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès
general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA
els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la
taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les
empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia
mòbil.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis
les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat
anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
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3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable
el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als
partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c)

Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les
obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per
la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el
terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta
Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per
l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
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a)
b)

c)

d)
e)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament
o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços
a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte
passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la
facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a
ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia
susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
1.- Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
2.- Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en
els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
3.- Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
4.- Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
5.- Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.
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Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per
a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà
als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què
s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en
els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament
especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament,
que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats
en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de
finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia
del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a
l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i
els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2
d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
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3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es
refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu
import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici
següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que
preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han
delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta
de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix
una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels 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 addicional primera. –Modificació dels 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
La present Ordenança fiscal, juntament amb els annexos que l’acompanyen,
aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en aquesta sessió, regirà des del dia
1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.“
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini
de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
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Cinquè.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a la modificació i derogació de l’Ordenança fiscal aprovada el
15/12/2010 i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2015 serà objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu del
recurs contenciós administratiu núm. 258/2011 i 312/2011 interposat contra l'Ordenança
Fiscal aprovada 15/12/2010 adaptant les seves disposicions als termes que disposa el
“Auto del Tribunal de Justícia Europeu” de 30 de gener de 2014.
03.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT:
Es proposa l’aprovació del conveni amb Salut Pública del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis mínims de salut pública de
competència local, consistents en activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i
d’inspecció en activitats de risc per a la salut en establiments públics, o derivades de
productes alimentaris, o derivades de la contaminació del medi, o d’educació sanitària
en l’àmbit de la protecció de la salut.
Bàsicament la funció principal d’aquest conveni és el control sanitari dels
establiments públics. A l’efecte, s’han introduït els nous establiments oberts a
Viladamat en els darrers anys.
El conveni, amb una vigència de cinc anys des de la data de la seva signatura, no
comporta cap contraprestació econòmica a càrrec de l’Ajuntament.
Vista la proposta de conveni formulada des del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de
salut pública de competència municipal amb el Departament de Salut.
Segon.- facultar al Sr. alcalde per a la formalització del present conveni.
04.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ,
EN RÈGIM DE LLOGUER, D’UN HABITATGE MUNICIPAL :
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 d’octubre de 2014, va aprovar la
convocatòria per a l’adjudicació, en règim de lloguer, de l’habitatge de titularitat
municipal ubicat en el c/. Escoles, 5. Aquesta convocatòria, juntament amb les bases
reguladores, es van publicar en el BOP de Girona número 204, de 24 d’octubre de 2014,
fixant-se un termini de vint dies hàbils per a la presentació de proposicions de
participació.
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Durant el termini establert es va presentar una única sol·licitud en data 17 de
novembre de 2014, número de registre d’entrada 553, a nom de la Sra. Manuela
Cabrerizo Morales.
Revisada la documentació aportada, la Sra. Cabrerizo compleix els requisits
generals fixats a les bases particulars, pel que es pot procedir a la corresponent
formalització del contracte de lloguer.
Revisat l’expedient, s’acorda, amb el vot favorable de tots els Regidors presents:
Primer.- formalitzar el contracte de lloguer de l’habitatge de titularitat municipal
ubicat en el c/. Escoles, 5 a favor de la Sra. Manuela Cabrerizo Morales, amb efectes a
data 1 de gener de 2015 i una durada de cinc anys, amb una renda mensual de 275,00€
mensuals.
Segon.- facultar al Sr. alcalde per a la formalització i signatura del contracte
esmentat.
05.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PLA
ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES 2014:
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 22 de juliol de
2014, va aprovar les subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles per a
l’anualitat 2014. En aquest programa, es va aprovar l’expedient AC/11830, que inclou
les actuacions seguidament detallades:
· Senyalització i millora de l’accés al municipi per la Carretera de L’Armentera:
PRESSUPOST: VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (8.750,00€).
SUBVENCIÓ: SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS (7.875,00€).
· Reparació del Camí del Mas de Sant Feliu de la Garriga: anivellament i compactació
del ferm i reparació dels trencaaigües:
PRESSUPOST: VUIT MIL DOS-CENTS EUROS (8.200,00€).
SUBVENCIÓ: SET MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS (7.380,00€).
· Millora de l’enllumenat públic: adequació de l’enllumenat per a l’estalvi energètic:
PRESSUPOST: CINC MIL CIN-CENTS EUROS (5.500,00€).
SUBVENCIÓ: QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS (4.921,00€).
Consultades diferents empreses sobre els diferents treballs que comporten les
actuacions subvencionades, estudiats els pressupostos aportats i atenent, entre d’altres, a
criteris de disponibilitat i proximitat a Viladamat, es proposa l’adjudicació de les obres
detallades a les empreses següents:
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- Senyalització i millora de l’accés al municipi per la Carretera de L’Armentera:
· col·locació d’una barana de protecció dels vianants: actuació adjudicada a
Rafel Callol Baguer (NIF núm. 40.446.315X), amb domicili a Viladamat.
· construcció de guals reductors i senyalització: actuació adjudicada a
l’empresa Rubau-Tarrés, SAU (NIF núm. A17018813), amb domicili a
Verges.
- Reparació del Camí del Mas de Sant Feliu de la Garriga: anivellament i
compactació del ferm i reparació dels trencaaigües: actuació adjudicada a
Excavacions Jordi Fàbrega, SL (NIF núm. B17968025), amb domicili a
Viladamat.
- Millora de l’enllumenat públic: adequació de l’enllumenat per a l’estalvi
energètic: actuació adjudicada a Lluís Torrent Casademont (NIF núm.
77913411Z), amb domicili a L’Armentera.
Portada a terme la votació, amb el vot favorable de la totalitat dels regidors
presents, s’acorda:
Primer.- aprovar l’adjudicació de les obres incloses en el Pla Especial d’Inversions
Sostenibles de la Diputació de Girona a les empreses a dalt detallades, pels imports
fixats en les memòries valorades.
Segon.- aprovar la despesa corresponent i la seva aplicació a les partides
pressupostàries del pressupost de l’excercici 2014 següents:
- 14.1.155.61900 Millora accés Ctra. L’Armentera.
- 14.1.454.61900 Reparació Camí Sant Feliu.
- 14.1.165.68900 Millora enllumenat públic.
Tercer.- notificar el present acord a les empreses adjudicatàries per tal de
formalitzar el corresponent contracte.
Quart.- notificar el present acord d’adjudicació de les actuacions incloses en el Pla
Especial d’Inversions Sostenibles a l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de
la Diputació de Girona.
06.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE MANTENIMENT DE DIFERENTS
ZONES PÚBLIQUES D’ESBARJO:
Per part de l’equip de govern i en aquest mateix ple, s’han rebut queixes sobre el
manteniment de diferents zones públiques d’esbarjo del municipi, com el parc infantil
de darrera l’església o el parc urbà de salut.
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Ateses les demandes rebudes i davant l’obligació de l’Ajuntament de mantenir els
espais públics en òptimes condicions i evitar possibles riscos als seus usuaris, s’ha
demanat l’assessorament d’una empresa especialitzada com Dabau, Aplicacions i
Manteniments. Aquesta empresa aplicarà tractaments especials i garantirà la protecció
legal que requereixen els espais destinats principalment als nens. Cal tenir en compte
que la brigada municipal no té ni formació especialitzada ni material adient.
Dabau, Aplicacions i Manteniments ha presentat dos pressupostos:
- Un primer pressupost per a la posada a punt del parc infantil. Comporta, entre
d’altres, la inspecció visual del parc, la revisió de la tanca i la superfície, la
comprovació de l’estabilitat i la seguretat dels jocs, el repàs de les peces,
airejar el sorral. Import total: 767,82€.
- Un segon pressupost per al manteniment trimestral de la zona infantil del c/.
Mar, de la zona infantil de la Plaça Tramuntana i del parc urbà de salut. Apart
de les tasques anteriors, es recolliran els residus que pugui haver-hi en els
espais i s’aplicaran herbicides especials per a zones infantils. Import total:
968,00€ anuals.
Vistos els pressupostos formulats es proposa la seva aprovació per al correcte
manteniment dels espais detallats, concretament el parc infantil del c/. Mar, la zona
infantil de la Plaça Tramuntana i el parc urbà de salut de la zona del Jardí del Rei.
Els Regidors presents per unanimitat acorden:
Primer.- aprovar els pressupostos presentats per l’empresa Dabau, Aplicacions i
Manteniments per a la posada a punt del parc infantil (767,82€) i per al manteniment
anual del parc infantil i del parc urbà de salut (968,00€ anuals).
Segon.- notificar l’aprovació dels pressupostos a l’empresa Dabau.
Tercer.- aprovar les despeses corresponents amb càrrec a les partides del
pressupost de l’exercici 2015.
Quart.- facultar al Sr. alcalde per a la formalització dels contractes o convenis que
determini l’empresa en aplicació d’aquest encàrrec.
07.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE
QUALITAT A L’ABS DE L’ESCALA:
El Ple de l’Ajuntament de Viladamat vol expressar la seva preocupació davant el
nou procés de licitació de la gestió sanitària de l’Àrea Bàsica de l’Escala. L’ABS de
l’Escala inclou a més els municipis d’Albons, l’Armentera, Bellcaire d’Empordà, Sant
Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum. Els representants municipals
d’aquestes poblacions lamentem que fins avui ningú del Departament de Salut de la
Generalitat s’hagi adreçat a nosaltres per tal de donar-nos a conèixer quina és la voluntat
del departament pel que fa a un tema tan delicat.
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Després de la mala experiència del procés de licitació anterior, no entenem com es
pot reiniciar novament un procés de licitació d’un servei tan estratègic per a la gent dels
nostres pobles sense que se’ns hagi fet arribar cap informació. Ens preguntem el perquè
d’aquest secretisme. És que tornem a estar a les portes d’un nou procés que, com
l’anterior, pot recaure en una empresa multinacional sense experiència en el sector?
És per això que els Regidors presents, per unanimitat, acordem:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Viladamat està en contra que el nou procés de
licitació pugui representar una retallada en la qualitat assistencial dels usuaris de l’ABS.
Segon.- Exigim que es garanteixi per escrit que els programes assistencials que
regeixen el dia a dia dels ambulatoris que depenen directament de la sanitat pública
(ICS) seran els mateixos per als nostres ciutadans.
Tercer.- Sabem per la premsa que l’oferta econòmica segueix essent la part
determinant a les noves bases del nou concurs. Ens preguntem legítimament, de quina
manera es garantirà la qualitat assistencial si tenim en compte que el que marcarà la
puntuació és la baixa en l’oferta econòmica. Creiem que no és cap casualitat que a les
bases d’adjudicació del concurs iniciat no sigui condició imprescindible l’acreditació
d’experiència en el sector la qual cosa dóna peu a l’entrada d’empreses del perfil que
van concórrer a l’anterior concurs.
Quart.- Exigim garanties a la Generalitat que tindrem assegurats els serveis
essencials que es presten als usuaris de la xarxa pública de la Generalitat, sense pèrdua
d’equitat en l’accés ni sense una disminució en la qualitat dels mateixos, com ara els
serveis d’urgències, l’assistència domiciliària, els serveis d’especialitats i que la
medicació dels pacients no es reduirà seguint criteris d’estalvi econòmic.
Cinquè.- Exigim garanties que no es rebaixarà la qualitat assistencial dels
professionals adscrits a l’ABS de l’Escala i que no es produiran retallades ni d’horaris
d’atenció ni de personal sanitari.
Sisè.- Exigim que s’excloguin del procediment les empreses amb afany de lucre, i
al govern de la Generalitat que abandoni el camí de la privatització de la sanitat pública,
ni a l’ABS de l’Escala ni enlloc.
Setè.- En cas que el servei recaigui en una empresa privada amb ànim de lucre,
l’Ajuntament de Viladamat en compliment de la normativa municipal estudiarà la
possibilitat de cobrar a l’empresa una quota per ús d’espai municipal.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de l’Escala demana que mentre no
tinguem garanties de tot el que plantegem anteriorment, s’aturi el procés d’adjudicació
de la gestió de l’ABS de l’Escala. També demanem al Parlament de Catalunya que,
aprofitant el que passa al nostre ABS, els diferents grups polítics debatin i actualitzin
quin model d’assistència sanitària per a tot el país plantegen en els seus programes.
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Pensem que el que passa a l’Escala no és una anècdota ni un accident, tal com
planteja el Conseller Ruiz. Ens preguntem si la situació que és dóna a l’Escala
representa un canvi de model i si estem davant l’inici d’un procés de privatització de
l’assistència primària sense pal·liatius.
08.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N:
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta
van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la
Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que,
finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses
pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat,
cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de
dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya
van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per
la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es
deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van
destinar aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures
tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
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La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts
a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta els
següents acords:
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
09.- ACORD DE DONAR SUPORT A LA SOL·LICITUD DE LA CREU DE
SANT JORDI PEL MOSSÈN ENRIC SALA I VILLEGAS:
Instància presentada pel Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont
informant de l’acord adoptat, per unanimitat, de proposar a Mossèn Enric Sala com a
candidat al guardó de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
L’acord es va adoptar en base als següents mèrits:
- Defensor de la llengua i la cultura catalanes, mitjançant la recuperació de la
figura i obra de mossèn Jacint Vedaguer. Impulsor d’una fe religiosa que està
plenament inserida en el món actual, per tant, derivada d’una renovació
constant basada en el Concili Vaticà II.
- Renovador del Santuari de la Mare de Déu del Mont fins al punt d’erigir-lo com
a referent de trobada, de manifestació dels fidels; una manifestació que
transcendeix l’estricte geografia local per esdevenir un símbol d’identitat del
nostre país.
- Posseïdor de profunda cultura, de generosa sensibilitat i amplíssima espiritualitat
és, a la vegada, home d’acció i de reflexió, capaç d’aplegar sota el seu mantell
la renovació del moviment de joves cristians, com de no oblidar els més febles,
els més desemparats, mitjançant la seva estreta col·laboració amb Càrites.
- Persona que ha fet entendre que la fe religiosa no pot ser únicament un aspecte
viscut personalment, privadament, del creient, sinó que per tenir sentit li cal la
comunió amb els altres, amb la terra, amb el país, amb la llengua que ens
agermana, tal i com sempre ha predicat l’església catalana.
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El Regidor Miquel Planas explica que personalment en té un record molt bonic de
quan mossèn Enric Sala va estar a Viladamat, en ple franquisme. Recorda que amb les
seves reunions clandestines a la rectoria, en les que participava gran part del jovent, va
fer bullir l’interès per la política i la cultura. Va obrir el poble a nous móns polítics i
culturals. Destaca igualment la seva mentalitat renovadora i la seva solidaritat i dóna ple
suport a la proposta.
Vista la proposta formulada pel Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont,
els regidors presents, per unanimitat acorden:
Primer.- donar suport a la proposta del Patronat de sol·licitar el guardó de la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per a mossèn Enric Sala i Villegas en base
als mèrits exposats.
Segon.- notificar l’aprovació del present acord al Patronat del Santuari de la Mare
de Déu del Mont.
10.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA GIROPLAGUES
MEDIAMBIENTAL, SC:
El Regidor Xavier Carreras exposa que recentment s’han rebut queixes de
diferents veïns sobre l’existència de rates a les clavegueres, sobretot amb els darrers
episodis de pluges. Des de l’Ajuntament s’ha parlat amb l’empresa encarregada del
manteniment del clavegueram, Sorea, i s’ha acordat procedir a la contractació d’una
empresa especialitzada en el control de plagues i repartir els costos per meitats.
La proposta més convenient prové de l’empresa Giroplagues Mediambiental, SC,
amb seu a Sarrià de Ter, que es compromet a realitzar sis tractaments a l’any amb la
periodicitat adequada contra les rates del clavegueram. El cost total és de 867,50€ més
IVA anuals, dels què l’ajuntament n’assumirà el 50%.
Els regidors presents acorden ratificar el contracte signat per l’alcalde, en
representació de l’ajuntament, amb l’empresa Giroplagues Mediambiental, SC, per al
control de la plaga de rates existent actualment al municipi.
11.- ASSUMPTES URGENTS :
No hi ha assumptes urgents per sotmetre a consideració del Ple.
12.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:
Primera.- El Sr. alcalde informa al Ple que el dia 9 van tenir reunió amb
representants de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre el POUM i que,
per a la seva aprovació, demanen la reducció del sòl urbanitzable, reduint-se
considerablement el Sector Ponent i el PMU1, que quedaran com a sòl rústic. Es faran
reunions informatives amb tots els propietaris afectats.
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Segona.- Igualment informa que s’han adjudicat les obres de construcció del
Magatzem Municipal annex a l’edifici de vestidors de la zona esportives, incloses en el
PUOSC a Lluís Maspoch, mitjançant el procediment negociat sense publicitat. Es van
sol·licitar tres pressupostos (Àngel Parramon, Aquilino Velarde i Lluís Maspoch) dels
que es va ponderar el pressupost d’execució i altres criteris com la proximitat i la
disponibilitat en l’execució de les obres.
L’acord d’adjudicació es publicarà en el BOP de Girona a efectes de publicitat.
Tercera.- El dia 12 es constituirà el Tribunal Qualificador que resoldrà sobre el
concurs per a la provisió d’una plaça de dinamitzador/a cultural. Dins de termini es van
presentar un total de 31 propostes de les que 12 han estat admeses en una primera
puntuació. D’aquests 6 són de Viladamat. El Tribunal valorarà de forma independent i
atenent a les bases als candidats que es presentin a l’entrevista.
El candidat escollit començarà a treballar el dia 1 de gener per període inicial d’un
any renovable.
Quarta.- Es posa en coneixement del Ple la sentència de la Sala Contenciós
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs número
108/2014, interposat per la Subdelegació del Govern contra aquest Ajuntament per
l’aprovació de l’acord d’insubmissió fiscal. D’acord amb la sentència, no s’admet a
tràmit el recurs formulat per la Subdelegació i se’ls condemna en costes judicials.
Cinquena.- El Sr. alcalde vol informar que el proper divendres, 12 de desembre, a
les 20h, es presenta el pressupost municipal per a l’exercici 2015 i el Pla Anual de
Participació. Està convidat tot el poble.
Sisena.- S’informa que, com a conseqüència de la caiguda d’una senyora, s’ha
decidit posar una barana a la Carretera de Figueres, en un tram on la vorera queda en
desnivell respecte a la carretera. Es va fer la pertinent consulta al director del Servei de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, que ha informat favorablement el projecte.
Setena.- Des de l’escola s’ha comunicat que hi ha una gotera en una de les aules.
A instàncies a l’Ajuntament el paleta l’ha revisat i creu que podria venir del vàter de la
biblioteca. Es revisarà durant els dies de festa escolar a veure si s’asseca, es mira d’on
prové i es pot arreglar.
Vuitena.- El Sr. alcalde comunica que s’ha suspès els actes organitzats per la
Marató de TV3 per raons personals de l’organització.
Novena.- El Regidor Josep Mª Rocas Guri explica que s’ha renovat el conveni
amb el Juvenils del Club Esportiu Empordanet, amb més protecció de responsabilitats.
Desena.- El Regidor Xavier Carreras informa dels següents aspectes:
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- Finalment el projecte de parc eòlic de Ventalló no s’executarà. L’empresa ha
retirat el projecte per aspectes econòmics. Es tracta d’una bona notícia doncs
molta gent hi estava en contra. Conseqüentment, el recurs judicial queda suspès.
- S’inicien els treballs per fer el registre d’animals domèstics de Viladamat. Es
tracta d’una formalitat que ha de permetre controlar i conèixer els animals
domèstics existents a Viladamat.
- Des de l’ajuntament s’han contractat serveis de seguretat per a la festa petita i
pel dia de la quina eròtica. Són serveis molt professionals amb una funció
dissuasòria, per evitar problemes de forma inicial. Igualment es col·locaran
vàters per evitar majors molèsties als veïns.
- Passat el pont de la Puríssima s’instal·laran els llums de Nadal en els carrers.
- El contenidor d’oli funciona de forma òptima, amb molts usuaris.
- Es contractaran puntualment els serveis del Sr. Josep Alabau per donar suport als
agutzils municipals en els treballs de poda en el local social i a l’escola.
Onzena.- El Regidor Marc Alabau no va poder assistir al Consell Escolar per
raons personals i vol demanar expressament disculpes per la seva absència.
13.- PRECS I PREGUNTES:
No hi ha precs ni preguntes.

I no havent-hi cap més assumpte, es dóna per acabada la sessió essent les vint-idues hores i trenta minuts del dia d’avui. Es dóna possibilitat de prendre la paraula als
assistents com a públic a la sessió.
Vist i plau
L’alcalde,

En dono fe,
La Secretària,

