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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
FEBRER DE 2018

 A Viladamat, a 5 d
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 
secretària-interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, 
 
 Regidors presents:   
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
POBLE ACTIU (CUP

 SR. ROBERT SABATER COSTA
 SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                       
 SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP
 SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP
 SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNÓ (CiU)
 SRA. MARIA CRISTINA VILA URZANQUI                                                CiU
 
 Ha excusat la seva absència el
 
 Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
 
 01.- APROVACIÓ DE L
 
 D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari celebrat el 
dia 11 de desembre de 2017, número de sessió 08/17. 
 
 Llegida l’acta per part dels 
tots els presents, acordant-se igualment la seva remissió al 
Públiques a través de Portal de Entidades 
Administraciones Públicas,
de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.  
 
 02.- ACORD DE CONVOCATÒRIA I TRAMITACIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRA
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de maig de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, va aprovar el Plec de Clàusules 
administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació. 

 
Al procediment de contractació, mitjançant tramitació ordinària i procediment 

obert, es van presentar quatre empreses
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
8 

 
de febrer de 2018, essent les 20h. 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 

interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe. 

:    

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
POBLE ACTIU (CUP-PA): 
SR. ROBERT SABATER COSTA                                                           
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                                                         
SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNÓ (CiU): 
SRA. MARIA CRISTINA VILA URZANQUI                                                CiU

Ha excusat la seva absència el Regidor Marc Alabau. 

Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats: 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: 

D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari celebrat el 

desembre de 2017, número de sessió 08/17.  

r part dels Regidors, queda aprovada amb el vot favorable de 
se igualment la seva remissió al Ministeri d’Administracions 

Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de 
, i al Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.   

CORD DE CONVOCATÒRIA I TRAMITACIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA: 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de maig de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, va aprovar el Plec de Clàusules 

articulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació. 

Al procediment de contractació, mitjançant tramitació ordinària i procediment 
obert, es van presentar quatre empreses.  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 5 DE 

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 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR- 

                                                           CUP-PA 
                                  CUP-PA 

SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP-PA 
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP-PA 
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP-PA  

SRA. MARIA CRISTINA VILA URZANQUI                                                CiU 

D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari celebrat el 

amb el vot favorable de 
Ministeri d’Administracions 

Locales de la Secretaría de Estado de 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals 

CORD DE CONVOCATÒRIA I TRAMITACIÓ DEL 
CTACIÓ DEL SERVEI DE 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de maig de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació per al subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, va aprovar el Plec de Clàusules 

articulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació.  

Al procediment de contractació, mitjançant tramitació ordinària i procediment 
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Per tal de valorar les propostes formulades, es va comptar amb

assessorament de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL, que a 
l’efecte va elaborar un informe tècnic de valoració dels resultats del concurs per al 
subministrament d’energia elèctrica 100% renovable per a l’enllumenat públi
de titularitat municipal de Viladamat. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès, es va adjudicar el 

l’empresa Aura Energia, SL, 
subministrament en data u d’octubre de dos

 
En data 1 de febrer de 2018

notificació signada pel Sr. Jordi Soler Vilaclara, en representació 
Energia, SL, notificant formalment a l’ajuntament 
realització de la pròrroga del contracte de subministrament. 

 
A l’efecte, es proposa iniciar novament 

subministrament d’energia elèctrica, d’acord amb la vigent Llei de Contractes del Sector 
Públic. La licitació es realitzarà mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
fixant com a criteri per a l’adjudicació del contracte, apart del preu del subministrament, 
que l’empresa tingui majoritàriament capital social català i criteris socials
com que l’origen de l’energia sigui 100% renovable certificada
constituïda en forma de cooperativa. 
 

El criteri de valorar la procedència 100% renovable de l’energia respon a
l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldess

eina per lluitar contra el canvi climàti
comprometre a reduir les emissions de diòxid de carboni i a promoure l’ús d’energies 
renovables. L’objectiu de la contractació és 
provingui d’energies renovables, contribuint 
de sostenibilitat energètica 
substitució de faroles o en la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 
l’ajuntament. 
 

La durada del contracte s’estableix per un any, a comptar des de la data de 
signatura del contracte, i es podrà prorrogar per períodes de dotze mesos fins a un
màxim de dues anualitats més

 
Per a la tramitació del procediment de contractació i sobretot per a la valoració 

de les propostes formulades per les empreses que hi participin, es proposa demanar 
l’assistència de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics.
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
 

Primer.- aprovar la convocatòria del 
procediment obert i tramitació ordinària, 
elèctrica 100% renovable certificada per l’enllumenat públic i els edificis de titularitat 
municipal.  

 
 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

Per tal de valorar les propostes formulades, es va comptar amb
assessorament de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL, que a 
l’efecte va elaborar un informe tècnic de valoració dels resultats del concurs per al 
subministrament d’energia elèctrica 100% renovable per a l’enllumenat públi
de titularitat municipal de Viladamat.  

D’acord amb l’informe tècnic emès, es va adjudicar el contracte de 
, SL, amb CIF núm. B65552432, formalitzant-se el contracte 

en data u d’octubre de dos mil setze.  

En data 1 de febrer de 2018, amb número de Registre d’Entrada 66,
. Jordi Soler Vilaclara, en representació de l’empresa Aura 

notificant formalment a l’ajuntament que no estan interessats en la 
pròrroga del contracte de subministrament.  

A l’efecte, es proposa iniciar novament l’expedient de contractació del 
subministrament d’energia elèctrica, d’acord amb la vigent Llei de Contractes del Sector 

úblic. La licitació es realitzarà mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
fixant com a criteri per a l’adjudicació del contracte, apart del preu del subministrament, 
que l’empresa tingui majoritàriament capital social català i criteris socials
com que l’origen de l’energia sigui 100% renovable certificada, o que l’empresa estigui 
constituïda en forma de cooperativa.  

iteri de valorar la procedència 100% renovable de l’energia respon a
Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Comissió Europea com a 

eina per lluitar contra el canvi climàtic, a través del qual aquest Ajuntament es va 
comprometre a reduir les emissions de diòxid de carboni i a promoure l’ús d’energies 

’objectiu de la contractació és doncs que tota l’electricitat consumida 
provingui d’energies renovables, contribuint així a divulgar entre la ciutadania un model 

 que l’ajuntament aplica en altres aspectes com en la millora i 
bstitució de faroles o en la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 

La durada del contracte s’estableix per un any, a comptar des de la data de 
signatura del contracte, i es podrà prorrogar per períodes de dotze mesos fins a un

més, sempre que existeixi acord entre les parts.

Per a la tramitació del procediment de contractació i sobretot per a la valoració 
de les propostes formulades per les empreses que hi participin, es proposa demanar 

e l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics. 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:

aprovar la convocatòria del procediment de contractació, 
procediment obert i tramitació ordinària, del servei de subministrament d’energia 
elèctrica 100% renovable certificada per l’enllumenat públic i els edificis de titularitat 

Per tal de valorar les propostes formulades, es va comptar amb l’assistència i 
assessorament de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL, que a 
l’efecte va elaborar un informe tècnic de valoració dels resultats del concurs per al 
subministrament d’energia elèctrica 100% renovable per a l’enllumenat públic i edificis 

contracte de servei a 
se el contracte de 

, amb número de Registre d’Entrada 66, s’ha rebut 
de l’empresa Aura 

que no estan interessats en la 

expedient de contractació del 
subministrament d’energia elèctrica, d’acord amb la vigent Llei de Contractes del Sector 

úblic. La licitació es realitzarà mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
fixant com a criteri per a l’adjudicació del contracte, apart del preu del subministrament, 
que l’empresa tingui majoritàriament capital social català i criteris socials i ecològics, 

o que l’empresa estigui 

iteri de valorar la procedència 100% renovable de l’energia respon a 
promogut per la Comissió Europea com a 

Ajuntament es va 
comprometre a reduir les emissions de diòxid de carboni i a promoure l’ús d’energies 

que tota l’electricitat consumida 
a divulgar entre la ciutadania un model 

que l’ajuntament aplica en altres aspectes com en la millora i 
bstitució de faroles o en la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 

La durada del contracte s’estableix per un any, a comptar des de la data de 
signatura del contracte, i es podrà prorrogar per períodes de dotze mesos fins a un 

, sempre que existeixi acord entre les parts. 

Per a la tramitació del procediment de contractació i sobretot per a la valoració 
de les propostes formulades per les empreses que hi participin, es proposa demanar 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

contractació, mitjançant 
subministrament d’energia 

elèctrica 100% renovable certificada per l’enllumenat públic i els edificis de titularitat 
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Segon.- aprovar el Pl

contractació i el Plec de prescripcions tècniques. 
 
Tercer.- publicar la convocatòria del procediment i el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars per a la contractació en el Butlletí Oficial de l
Girona, atorgant a les empreses interessades el termini de quinze dies naturals per a la 
presentació de propostes.  

 
Quart.- sol·licitar a l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energ

seva assistència i assessorament per a la tramitació de l’expedient de contractació, 
principalment en la valoració de les propostes formulades per les diferents empreses que 
participin en la licitació.  

               
 03.- APROVACIÓ 
DELS POLÍGONS PA4, PA5 I PA6
  

Es proposa l’aprovació inicial del Projecte d
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb 
el projecte redactat per l’arqu
projecte afecta a les parcel·les cadastrals núm. 17231A00400311 (PA4), 
6047702EG0664N (PA5), 6047702EG0664N (PA6) i 6048706EG0664N, totes de 
titularitat privada. El promotor del projecte és l’Ajuntament
 

El projecte estableix l’adjudicació de les parc
desenvolupats els polígons detallats, així com les cessions a favor de l’ajuntament del 
sòl qualificat de sistemes. L’expedient incorpora les condicions de gestió i e
estableix la cessió de sòl corresponent al 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic. 

 
 Fonaments jurídics: 
 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
d’Urbanisme. 
 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme.  

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 

A l’efecte, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 
 
Primer.- aprovar inicialment el Projecte d

d’Actuació PA4, PA5 i PA6
Bayona Prats.   
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aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació i el Plec de prescripcions tècniques.  

publicar la convocatòria del procediment i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars per a la contractació en el Butlletí Oficial de l

, atorgant a les empreses interessades el termini de quinze dies naturals per a la 

sol·licitar a l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energ
seva assistència i assessorament per a la tramitació de l’expedient de contractació, 
principalment en la valoració de les propostes formulades per les diferents empreses que 

IÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DELS POLÍGONS PA4, PA5 I PA6: 

l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb 
el projecte redactat per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats en data gener de 2018
projecte afecta a les parcel·les cadastrals núm. 17231A00400311 (PA4), 
6047702EG0664N (PA5), 6047702EG0664N (PA6) i 6048706EG0664N, totes de 
titularitat privada. El promotor del projecte és l’Ajuntament de Viladamat.  

estableix l’adjudicació de les parcel·les resultants un cop 
desenvolupats els polígons detallats, així com les cessions a favor de l’ajuntament del 
sòl qualificat de sistemes. L’expedient incorpora les condicions de gestió i e
estableix la cessió de sòl corresponent al 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic. 

:  

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

A l’efecte, els regidors presents, per unanimitat, acorden:  

aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació 
4, PA5 i PA6, d’acord amb el projecte redactat per l’a

ec de clàusules administratives particulars per a la 

publicar la convocatòria del procediment i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars per a la contractació en el Butlletí Oficial de la Província de 

, atorgant a les empreses interessades el termini de quinze dies naturals per a la 

sol·licitar a l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP la 
seva assistència i assessorament per a la tramitació de l’expedient de contractació, 
principalment en la valoració de les propostes formulades per les diferents empreses que 

DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 

e Reparcel·lació dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb 

N’Enric Bayona Prats en data gener de 2018. El 
projecte afecta a les parcel·les cadastrals núm. 17231A00400311 (PA4), 
6047702EG0664N (PA5), 6047702EG0664N (PA6) i 6048706EG0664N, totes de 

de Viladamat.   

l·les resultants un cop 
desenvolupats els polígons detallats, així com les cessions a favor de l’ajuntament del 
sòl qualificat de sistemes. L’expedient incorpora les condicions de gestió i execució, i 
estableix la cessió de sòl corresponent al 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic.  

’aprova el Text Refós de la Llei 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 

e Reparcel·lació dels Polígons 
l’arquitecte Enric 
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Segon.- sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a 

comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 
Tauler d’anuncis de la Corp
d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.  

 
Tercer.- notificar el present acord als pro

projecte per al seu coneixement. 
 

04.- APROVACIÓ 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PALAUBORRELL
  

Es proposa l’aprovació del Projecte de 
PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats en data gener de 2018. 

 
Les finques que formen aquest Polígon d’Actuació estan afectades pel

planejament general urbanístic vigent a Viladamat, aprovat en data 22 de novembre de 
2016 i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017. 

 
El projecte afecta a les parcel·les 
 

- PA4.- Ref. cadastral 17231A00400311
- PA5.- Ref. cadastral 
- PA6.- Ref. cadastral 
- Ref. cadastral 6048706EG0664N
- Ref. cadastral 6048707EG0664N0001TT, 
 

Superfície total: 22.238,89m
 Vialitat existent: 862,01m
 Titularitat privada 
 

El Polígon d’Actuació es delimita amb la finalitat d’estructurar i executar l’obra 
d’urbanització pendent i formalitzar 
espais lliures.  

 
 Fonaments jurídics: 
 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
d’Urbanisme. 
 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme.  

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 

A l’efecte, els regidors presents, per unani
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el projecte a informació pública per termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 
Tauler d’anuncis de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament, a efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.   

notificar el present acord als propietaris de les finques afectades p
projecte per al seu coneixement.  

ACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DELIMITACIÓ DEL 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PALAUBORRELL:  

l’aprovació del Projecte de Delimitació dels Polígons d’Actuació 
PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats en data gener de 2018.  

Les finques que formen aquest Polígon d’Actuació estan afectades pel
planejament general urbanístic vigent a Viladamat, aprovat en data 22 de novembre de 
2016 i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017.  

El projecte afecta a les parcel·les seguidament detallades:  

cadastral 17231A004003110000JY, superfície 3.117,80m
Ref. cadastral 6047701EG0664N0001GT, superfície 2.244,20m
Ref. cadastral 6047702EG0664N0001QT, superfície 5.278,89m

6048706EG0664N0001LT, superfície 7.016,00m2

Ref. cadastral 6048707EG0664N0001TT, superfície 4.582,00m2

Superfície total: 22.238,89m2 
Vialitat existent: 862,01m2 

Polígon d’Actuació es delimita amb la finalitat d’estructurar i executar l’obra 
d’urbanització pendent i formalitzar les cessions de sòl destinat a sistemes de vialitat i 

:  

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

A l’efecte, els regidors presents, per unanimitat, acorden:  

el projecte a informació pública per termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 

oració així com a la pàgina web de l’ajuntament, a efectes 

pietaris de les finques afectades pel 

PROJECTE DE DELIMITACIÓ DEL 

ació dels Polígons d’Actuació 
PA4, PA5 i PA6, corresponents al Sector Camí de Palauborrell, d’acord amb el projecte 

Les finques que formen aquest Polígon d’Actuació estan afectades pel 
planejament general urbanístic vigent a Viladamat, aprovat en data 22 de novembre de 

uperfície 3.117,80m2 
0001GT, superfície 2.244,20m2 
0001QT, superfície 5.278,89m2  

2 
2 

Polígon d’Actuació es delimita amb la finalitat d’estructurar i executar l’obra 
destinat a sistemes de vialitat i 

’aprova el Text Refós de la Llei 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei 
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Primer.- aprovar el Projecte d

Palauborrell, Sector Sud SUNC
projecte redactat per l’arquitecte

 
Segon.- sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a 

comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 
Tauler d’anuncis de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament, a efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.  

 
Tercer.- notificar el present acord als pro

projecte per al seu coneixement. 
 
 05.- ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
  
 Atesa la convocatòria de diferents subvencions per al present exercici 2018, es 
proposa acordar la sol·licitud de les mateixes d’acord amb les bases específiques 
reguladores que s’aprovin i publiquin. 
 
 Es proposa l’aprovació de la sol·licitud de les subvencions seguidament 
detallades: 
 

- Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
Convocatòria de subvencions per al suport econòmic per finançar les despeses 
derivades del funcionament dels c
Despeses subvencionables entre 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.

 Import màxim 2.000’00
 

- Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
Convocatòria de subvencions per al 
de promoció de la salut i hàbits saludables, PM07. 
Despeses subvencionables entre 1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018.

 Import màxim 10.000’00
 

- Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018. Inclou les 
línies següents:  
·  Fons de Cooperació Econòmica, per a despeses corrents obligatòries
   o Inversions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.888’00

 · Fons de Cooperació, despeses culturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ·  Accés a la informació . . . . . . . . . .
 ·  Actuacions en camins municipals 
 

- Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient. Convocatòria de la campanya “Del 
Pla a l’acció” per a inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 Import màxim 15.000’00
 

- Diputació de Girona, Àrea de Promoció Econòmica. Subvenció per a despeses 
d’organització d’esdeveniments de caràcter firal. 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
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aprovar el Projecte de Delimitació del Polígon d’Actuació 
Palauborrell, Sector Sud SUNC-PA4-PA5-PA6 i Sector Nord SUC, d’acord amb el 

rquitecte Enric Bayona Prats.   

sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 

s de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament, a efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.   

notificar el present acord als propietaris de les finques afectades p
projecte per al seu coneixement.  

DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS:  

la convocatòria de diferents subvencions per al present exercici 2018, es 
proposa acordar la sol·licitud de les mateixes d’acord amb les bases específiques 
reguladores que s’aprovin i publiquin.  

l’aprovació de la sol·licitud de les subvencions seguidament 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
Convocatòria de subvencions per al suport econòmic per finançar les despeses 
derivades del funcionament dels consultoris locals.  
Despeses subvencionables entre 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
Import màxim 2.000’00€ i 100% de  la despesa.  

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
Convocatòria de subvencions per al suport econòmic a la realització d’activitats 
de promoció de la salut i hàbits saludables, PM07.  
Despeses subvencionables entre 1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018.
Import màxim 10.000’00€ i 90% de  la despesa.  

Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018. Inclou les 

·  Fons de Cooperació Econòmica, per a despeses corrents obligatòries
o Inversions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.888’00

· Fons de Cooperació, despeses culturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·  Accés a la informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704’05
· Actuacions en camins municipals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100’00

Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient. Convocatòria de la campanya “Del 
ió” per a inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 

emissions de gasos amb efecte hivernacle.  
Import màxim 15.000’00€ i 75% de  la despesa.  

de Girona, Àrea de Promoció Econòmica. Subvenció per a despeses 
deveniments de caràcter firal.  

ació del Polígon d’Actuació Urbanística 
, d’acord amb el 

sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 
Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al 

s de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament, a efectes 

pietaris de les finques afectades pel 

la convocatòria de diferents subvencions per al present exercici 2018, es 
proposa acordar la sol·licitud de les mateixes d’acord amb les bases específiques 

l’aprovació de la sol·licitud de les subvencions seguidament 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
Convocatòria de subvencions per al suport econòmic per finançar les despeses 

Despeses subvencionables entre 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.  

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
suport econòmic a la realització d’activitats 

Despeses subvencionables entre 1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018.  

Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018. Inclou les 

·  Fons de Cooperació Econòmica, per a despeses corrents obligatòries 
o Inversions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.888’00€ 

· Fons de Cooperació, despeses culturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.804’00€ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704’05€  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100’00€ 

Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient. Convocatòria de la campanya “Del 
ió” per a inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 

de Girona, Àrea de Promoció Econòmica. Subvenció per a despeses 
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Import màxim 12.000’00
 

- Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Subvenció per al 
funcionament dels Jutjats de Pau, anualitat 2018. 
 
Import adjudicat: 700’00
 

- Direcció General 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, anualitat 2018.
Import aprovat: 6.199’44

   
 Vistes les subvencions detallades, els Regidors presents, per unanimitat, acorden 
acollir-se a la seva convocatòria i sol·licitar
destinades, d’acord amb les bases específiques reguladores que es vagin aprovant
d’acord amb el modelatge establert en cada cas
    

 06.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 
OBRES DE CONDICIONAMENT 
FASE:  

 
El Ple de l’Ajuntament

adjudicar l’execució de les obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria 
municipal, 1a fase, a l’empresa Lluís Maspoch Font, per import de TRENTA MIL 
NOU-CENTS VUITANT
l’aprovació de la despesa amb càrrec a la partida
l’exercici 2017. 

 
Per al finançament de les obres executades es compta amb la subvenció 

aprovada dins el Programa Específic
Serveis de la Generalitat de Catalunya

 
A l’efecte, es proposa l’aprovació de la factura núm. 1

de 2018, corresponent a l’execució dels treballs descrits en el projecte corresponent a les 
obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase. L’import
de la factura, corresponent a la certificació d’obres núm. 1, és de TRENTA MIL NOU
CENTS VUITANTA-SET AMB TRENTA EUROS (30.987’30

 
  A l’efecte, els regidors presents,
treballs definits en el projecte,
 

Primer.- aprovar la factura núm. 1
Font corresponent a la certificació d’obres núm. 1 dels treballs de condicionament i 
ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase, per import de 30

 
Segon.- aprovar el pagament de la factura detallada amb càrrec a la partida 

pressupostària 17.1.1621.62200 del pressupost de l’exercici 
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Import màxim 12.000’00€ i 50% de la despesa.  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Subvenció per al 
funcionament dels Jutjats de Pau, anualitat 2018.  

Import adjudicat: 700’00€.  

Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, anualitat 2018. 
mport aprovat: 6.199’44€, corresponent a una dedicació del 50% d’un regidor. 

Vistes les subvencions detallades, els Regidors presents, per unanimitat, acorden 
se a la seva convocatòria i sol·licitar-les per a les diferents finalitats a què van

destinades, d’acord amb les bases específiques reguladores que es vagin aprovant
d’acord amb el modelatge establert en cada cas.  

PROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 
CONDICIONAMENT DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, 1a 

Ajuntament, en sessió de data 11 de desembre de 2017, va acordar 
adjudicar l’execució de les obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria 
municipal, 1a fase, a l’empresa Lluís Maspoch Font, per import de TRENTA MIL 

CENTS VUITANTA-SET EUROS (30.987’00€). Igualment, va acordar 
la despesa amb càrrec a la partida  17.1.1621.62200 del pressupost

Per al finançament de les obres executades es compta amb la subvenció 
aprovada dins el Programa Específic de la Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat de Catalunya, expedient 6380/2016.  

A l’efecte, es proposa l’aprovació de la factura núm. 1-2018, de data 1 de febrer 
de 2018, corresponent a l’execució dels treballs descrits en el projecte corresponent a les 
obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase. L’import
de la factura, corresponent a la certificació d’obres núm. 1, és de TRENTA MIL NOU

SET AMB TRENTA EUROS (30.987’30€).  

A l’efecte, els regidors presents, revisada la factura i verificada l’execució dels 
ecte, per unanimitat, acorden:  

aprovar la factura núm. 1-2018 emesa per l’empresa Lluís Maspoch 
Font corresponent a la certificació d’obres núm. 1 dels treballs de condicionament i 
ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase, per import de 30.987’30€ 

aprovar el pagament de la factura detallada amb càrrec a la partida 
pressupostària 17.1.1621.62200 del pressupost de l’exercici 2017. 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Subvenció per al 

d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

 
€, corresponent a una dedicació del 50% d’un regidor.  

Vistes les subvencions detallades, els Regidors presents, per unanimitat, acorden 
les per a les diferents finalitats a què van 

destinades, d’acord amb les bases específiques reguladores que es vagin aprovant i 

NÚM. 1 DE LES 
DEIXALLERIA MUNICIPAL, 1a 

, en sessió de data 11 de desembre de 2017, va acordar  
adjudicar l’execució de les obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria 
municipal, 1a fase, a l’empresa Lluís Maspoch Font, per import de TRENTA MIL 

€). Igualment, va acordar 
del pressupost de 

Per al finançament de les obres executades es compta amb la subvenció 
del Pla Únic d’Obres i 

2018, de data 1 de febrer 
de 2018, corresponent a l’execució dels treballs descrits en el projecte corresponent a les 
obres de Condicionament i ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase. L’import total 
de la factura, corresponent a la certificació d’obres núm. 1, és de TRENTA MIL NOU-

revisada la factura i verificada l’execució dels 

2018 emesa per l’empresa Lluís Maspoch 
Font corresponent a la certificació d’obres núm. 1 dels treballs de condicionament i 

€  

aprovar el pagament de la factura detallada amb càrrec a la partida 
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Tercer.- remetre la certificació aprovada juntament amb el compte justificatiu a 
l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputaci
Programa Específic de Cooperació Municipal del Pla Únic d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya, anualitat 2017, núm. 6380/2016

 
07.- ASSUMPTES 

 
 En data 1 de febrer de 2018
es va notificar a l’ajuntament la sentència 
interposat per la Subdelegació del Govern a Catalunya contra aquest Ajuntament de 
Viladamat per la no col·locació de l
 
 La sentència número 19/18, de data 22 de gener de 2018, acorda: 
 
 Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

la Subdelegación del Gobierno en Girona condenando al mismo a que cese en el 

incumplimiento de la legalidad vigente en materia de bandera, condenándola a colocar 

la bandera española en el exterior de su edificio consistorial en los términos 

establecidos en la Ley 39/1981, de 28 de octubre. 

 

 Se hace expresa condena en costas a la demandada

euros.  

 

 Notifíquese esta sentencia a las partes, informándoles

no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación e interponer 

ante este mismo Juzgado para su resolución por la Ilma. Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de

siguientes al de su notificación a las partes; en cuyo caso será preceptivo a tal fin 

consignar como depósito, al tiempo de interponer el recurso, la cantidad de 50

(CINCUENTA EUROS) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este J

conformidad con la Disp. Ad. 15ª de la LOPJ de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, salvo que concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos 

en el apartado 5º de dicha disposición adicional.  

 
Vista la sentencia rebuda i atesa la brevetat dels terminis fixats a la mateixa, es 

proposa incloure aquest punt a l’ordre del dia amb caràcter d’urgència i adoptar els 
acords que s’estimi necessari per a la seva tramitació. 

 
A l’efecte, els Regidors presents, per unanimit

 
Primer.- Aprovar la inclusió en l’ordre del dia

present punt referent a la tramitació de la sentència corresponent al recurs ordinari 
376/2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona en data 22 
de 2018.  

 
Segon.-  Nomenar el Sr. Benet Salellas com a advocat representant d’aquest 

Ajuntament de Viladamat en el procediment, atorgant
que siguin necessaris per a personar
convenients per a la representació i defensa de l’ajuntament. 
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remetre la certificació aprovada juntament amb el compte justificatiu a 
Municipal de la Diputació de Girona per a la tramit

Programa Específic de Cooperació Municipal del Pla Únic d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya, anualitat 2017, núm. 6380/2016. 

 URGENTS: 

data 1 de febrer de 2018, des del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona 
es va notificar a l’ajuntament la sentència corresponent al recurs ordinari 376/2016, 
interposat per la Subdelegació del Govern a Catalunya contra aquest Ajuntament de 
Viladamat per la no col·locació de la bandera espanyola a la façana de l’ajuntament. 

La sentència número 19/18, de data 22 de gener de 2018, acorda: 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

la Subdelegación del Gobierno en Girona condenando al mismo a que cese en el 

incumplimiento de la legalidad vigente en materia de bandera, condenándola a colocar 

añola en el exterior de su edificio consistorial en los términos 

establecidos en la Ley 39/1981, de 28 de octubre.  

Se hace expresa condena en costas a la demandada con la limitación de 300 

Notifíquese esta sentencia a las partes, informándoles que la presente resolución 

no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación e interponer 

ante este mismo Juzgado para su resolución por la Ilma. Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, dentro de los 15 días 

notificación a las partes; en cuyo caso será preceptivo a tal fin 

consignar como depósito, al tiempo de interponer el recurso, la cantidad de 50

(CINCUENTA EUROS) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este J

conformidad con la Disp. Ad. 15ª de la LOPJ de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, salvo que concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos 

en el apartado 5º de dicha disposición adicional.      

rebuda i atesa la brevetat dels terminis fixats a la mateixa, es 
proposa incloure aquest punt a l’ordre del dia amb caràcter d’urgència i adoptar els 
acords que s’estimi necessari per a la seva tramitació.  

A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

Aprovar la inclusió en l’ordre del dia, amb caràcter d’urgència, 
referent a la tramitació de la sentència corresponent al recurs ordinari 

376/2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona en data 22 

Nomenar el Sr. Benet Salellas com a advocat representant d’aquest 
Ajuntament de Viladamat en el procediment, atorgant-li a l’efecte els poders judicials 
que siguin necessaris per a personar-se i portar a terme els tràmits judic
convenients per a la representació i defensa de l’ajuntament.  

remetre la certificació aprovada juntament amb el compte justificatiu a 
de Girona per a la tramitació del 

Programa Específic de Cooperació Municipal del Pla Únic d’Obres i Serveis de la 

Administratiu 3 de Girona 
corresponent al recurs ordinari 376/2016, 

interposat per la Subdelegació del Govern a Catalunya contra aquest Ajuntament de 
a bandera espanyola a la façana de l’ajuntament.  

La sentència número 19/18, de data 22 de gener de 2018, acorda:  

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

la Subdelegación del Gobierno en Girona condenando al mismo a que cese en el 

incumplimiento de la legalidad vigente en materia de bandera, condenándola a colocar 

añola en el exterior de su edificio consistorial en los términos 

con la limitación de 300 

que la presente resolución 

no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación e interponer 

ante este mismo Juzgado para su resolución por la Ilma. Sala de lo Contencioso-

ntro de los 15 días 

notificación a las partes; en cuyo caso será preceptivo a tal fin 

consignar como depósito, al tiempo de interponer el recurso, la cantidad de 50€ 

(CINCUENTA EUROS) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado de 

conformidad con la Disp. Ad. 15ª de la LOPJ de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, salvo que concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos 

rebuda i atesa la brevetat dels terminis fixats a la mateixa, es 
proposa incloure aquest punt a l’ordre del dia amb caràcter d’urgència i adoptar els 

, amb caràcter d’urgència, del 
referent a la tramitació de la sentència corresponent al recurs ordinari 

376/2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona en data 22 de gener 

Nomenar el Sr. Benet Salellas com a advocat representant d’aquest 
li a l’efecte els poders judicials 

se i portar a terme els tràmits judicials que estimi 
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Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura de la 
documentació necessària per a la tramitació del procediment
 
 08.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
 

Primera.- Per part de l’alcalde s’informa dels següents punts:
 

1.- En relació amb la sentència del recurs 376/16, interposat per la Subdelegació 
del Govern contra aquest ajuntament, en la que es condemna a l’ajuntament a penjar la 
bandera espanyola, aquesta no es podrà col·locar a la façana perquè no hi ha mastelers
Es col·locarà una estelada a la Plaça de la Vila. 

  
2.- Els diners cobrats pels Regidors de la CUP per la seva assistència als plens 

durant l’any 2017 s’han repartit de la següent manera
- 95’00€ per la compra d’estelades pel masteler de l’entrada del poble
- la resta s’ha destinat a la compra del remolc per la colla gegantera

 
3.- En el Pla Anual de 

urbà per a la construcció d’habitatge assequible per a joves
tramitant l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. Un cop formalitzada la compravenda s’estudiarà la gent que p
interessada en l’adquisició d’habitatge i el procés per a la seva construcció i adjudicació

 
4.- Que s’han acabat les obres de condicionament de la deixalleria, finançades 

pel Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona d
Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segona.- el Regidor d’E
 
1.- El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat 

les obres de l’escola a l’empresa Aglomerats Girona. Informen que començaran 
l’execució de les obres en aproximadament tres setmanes. 

 
2.- Pròximament començaran també les obres de construcció de la tanca de 

l’escola i l’adequació del solar. Les obres estan finançades amb una subvenció del 
Departament de Presidència de la Diputació de Girona. La primera actuació que es 
realitzarà serà tirar la tanca actual.  

 
3.- El Departament d’Ensenyament ha notificat que el manteniment del teulat del 

porxo de l’escola correspon a l’ajuntament i que no tenen previst fer
que no s’executin les obres projectades a l’edifici. Per evitar
nenes de l’escola, s’està col·locant una xarxa de protecció.

 
4.- S’ha formalitzat un nou conveni d’usos del Local Social per a la celebració 

dels balls per part del Sr. Josep Tramuleda. 
 
5.- En el parc infantil s’ha pavi

instal·lat el multijoc. Està pendent de col·locar
correspon amb el que es va aprovar en el Pla de Participació Ciutadana de l’any 2017.
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Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura de la 
documentació necessària per a la tramitació del procediment.  

INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN: 

Per part de l’alcalde s’informa dels següents punts: 

En relació amb la sentència del recurs 376/16, interposat per la Subdelegació 
del Govern contra aquest ajuntament, en la que es condemna a l’ajuntament a penjar la 

aquesta no es podrà col·locar a la façana perquè no hi ha mastelers
Es col·locarà una estelada a la Plaça de la Vila.  

Els diners cobrats pels Regidors de la CUP per la seva assistència als plens 
durant l’any 2017 s’han repartit de la següent manera:  

€ per la compra d’estelades pel masteler de l’entrada del poble
la resta s’ha destinat a la compra del remolc per la colla gegantera

En el Pla Anual de Participació Ciutadana es va acordar la compra d’un solar 
urbà per a la construcció d’habitatge assequible per a joves. Administrativament
tramitant l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. Un cop formalitzada la compravenda s’estudiarà la gent que p
interessada en l’adquisició d’habitatge i el procés per a la seva construcció i adjudicació

Que s’han acabat les obres de condicionament de la deixalleria, finançades 
pel Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona d
Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.  

l Regidor d’Ensenyament, Narcís Font Lloveras, informa

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat 
les obres de l’escola a l’empresa Aglomerats Girona. Informen que començaran 
l’execució de les obres en aproximadament tres setmanes.  

Pròximament començaran també les obres de construcció de la tanca de 
l’escola i l’adequació del solar. Les obres estan finançades amb una subvenció del 
Departament de Presidència de la Diputació de Girona. La primera actuació que es 

r la tanca actual.   

El Departament d’Ensenyament ha notificat que el manteniment del teulat del 
porxo de l’escola correspon a l’ajuntament i que no tenen previst fer-hi cap actuació fins 
que no s’executin les obres projectades a l’edifici. Per evitar possibles perill pels nens i 
nenes de l’escola, s’està col·locant una xarxa de protecció. 

S’ha formalitzat un nou conveni d’usos del Local Social per a la celebració 
dels balls per part del Sr. Josep Tramuleda.      

En el parc infantil s’ha pavimentat el terra, s’han canviat els llum i s’ha 
instal·lat el multijoc. Està pendent de col·locar-se el terra de cautxú. El projecte es 
correspon amb el que es va aprovar en el Pla de Participació Ciutadana de l’any 2017.

Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura de la 

En relació amb la sentència del recurs 376/16, interposat per la Subdelegació 
del Govern contra aquest ajuntament, en la que es condemna a l’ajuntament a penjar la 

aquesta no es podrà col·locar a la façana perquè no hi ha mastelers. 

Els diners cobrats pels Regidors de la CUP per la seva assistència als plens 

€ per la compra d’estelades pel masteler de l’entrada del poble 
la resta s’ha destinat a la compra del remolc per la colla gegantera 

compra d’un solar 
. Administrativament, s’està 

tramitant l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. Un cop formalitzada la compravenda s’estudiarà la gent que pot estar 
interessada en l’adquisició d’habitatge i el procés per a la seva construcció i adjudicació. 

Que s’han acabat les obres de condicionament de la deixalleria, finançades 
pel Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla 

informa: 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat 
les obres de l’escola a l’empresa Aglomerats Girona. Informen que començaran 

Pròximament començaran també les obres de construcció de la tanca de 
l’escola i l’adequació del solar. Les obres estan finançades amb una subvenció del 
Departament de Presidència de la Diputació de Girona. La primera actuació que es 

El Departament d’Ensenyament ha notificat que el manteniment del teulat del 
hi cap actuació fins 

possibles perill pels nens i 

S’ha formalitzat un nou conveni d’usos del Local Social per a la celebració 

mentat el terra, s’han canviat els llum i s’ha 
se el terra de cautxú. El projecte es 

correspon amb el que es va aprovar en el Pla de Participació Ciutadana de l’any 2017. 
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Tercera.- El Regidor de 

coneixement del Ple els següents te
 

1.- Estan a punt d’acabar
deixarà una porta petita oberta per tal de poder
material caldrà demanar la clau a l’ajuntament, com s’ha vingut fent fins ara. 

 
2.- En relació amb els camins rurals, està previst que s’arregli el camí que va des 

del Castell de Sant Feliu de la Garriga fins a Palauborrell, i es netejarà la cuneta que hi 
ha sota la carretera C-31.  

 
3.- S’ha construït un cobert obert al costat del compos

apilonant el compost a disposició de qui en necessiti
recopilar el compost i facilitar l’accés de qui en vulgui disposar. 

 
4.- Es va celebrar una reunió informativa del col· lectiu solar per tal de 

la possibilitat de comprar plaques solars de forma conjunta per abaratir el cost. La 
proposta és comprar 500 unitats. Molta gent es va mostrar interessada. 

 
5.- L’ADF Puig Segalar sol·licitarà a la Diputació de Girona una subvenció per 

import de 1.500’00€ per a la neteja de camins. La proposta és netejar de pins la zona de 
Palauborrell. Igualment, es sol·licitarà una subvenció de 17.000’00
Catalunya per a l’adequació d’una franja de seguretat des de Palauborrell fins a 
Garrigoles.     

 
6.- Demà, 6 de febrer, vindran càrrecs electes i tècnics del Ripollès a fer una 

visita al compostador comunitari, juntament amb els serveis tècnics del Consel
Comarcal de l’Alt Empordà. 

 
Quarta.- La Regidora 

següents informacions: 
 

1.- El passat 19 de gener
l’últim llibre de l’escriptora Rosa Mª Cantó, amb l’assistènc

 
2.- També va assistir molta gent a la campanya de donació de sang del passat dia 

22 de gener. El Banc de Sang agraeix la participació. 
 
3.- El dia 17 de febrer es celebrarà el carnaval infantil de Viladamat. Es farà una 

cercavila amb el gegant i les gralles, i una batucada. Per la tarda es farà la festa, que 
estarà animada per un espectacle de màgia, i la xocolatada, tot al Local Social. 

 
4.- El diumenge 20 de maig es celebrarà la festa de la gent gran. S’està treballant 

en la seva preparació. S’anirà informant al ple. 
 
Cinquena.- El Regidor de Festes
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El Regidor de Medi Ambient, Josep Mª Gasull Perpiñà, 
coneixement del Ple els següents temes: 

Estan a punt d’acabar-se les obres de condicionament de la deixalleria
deixarà una porta petita oberta per tal de poder-hi accedir a peu. Per descarregar 

al caldrà demanar la clau a l’ajuntament, com s’ha vingut fent fins ara. 

En relació amb els camins rurals, està previst que s’arregli el camí que va des 
del Castell de Sant Feliu de la Garriga fins a Palauborrell, i es netejarà la cuneta que hi 

un cobert obert al costat del compostador, en el que s’anirà 
apilonant el compost a disposició de qui en necessiti. Es col·locarà un contenidor per 
recopilar el compost i facilitar l’accés de qui en vulgui disposar.  

Es va celebrar una reunió informativa del col· lectiu solar per tal de 
la possibilitat de comprar plaques solars de forma conjunta per abaratir el cost. La 
proposta és comprar 500 unitats. Molta gent es va mostrar interessada.  

L’ADF Puig Segalar sol·licitarà a la Diputació de Girona una subvenció per 
€ per a la neteja de camins. La proposta és netejar de pins la zona de 

Palauborrell. Igualment, es sol·licitarà una subvenció de 17.000’00€ a la Generalitat de 
Catalunya per a l’adequació d’una franja de seguretat des de Palauborrell fins a 

Demà, 6 de febrer, vindran càrrecs electes i tècnics del Ripollès a fer una 
visita al compostador comunitari, juntament amb els serveis tècnics del Consel
Comarcal de l’Alt Empordà.  

La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons Sais

El passat 19 de gener, el Club de Lectura va organitzar la presentació de
llibre de l’escriptora Rosa Mª Cantó, amb l’assistència de molta gent. 

També va assistir molta gent a la campanya de donació de sang del passat dia 
22 de gener. El Banc de Sang agraeix la participació.   

El dia 17 de febrer es celebrarà el carnaval infantil de Viladamat. Es farà una 
cercavila amb el gegant i les gralles, i una batucada. Per la tarda es farà la festa, que 
estarà animada per un espectacle de màgia, i la xocolatada, tot al Local Social. 

El diumenge 20 de maig es celebrarà la festa de la gent gran. S’està treballant 
en la seva preparació. S’anirà informant al ple.   

El Regidor de Festes, Daniel Armengol Garcia, informa

Josep Mª Gasull Perpiñà, posa en 

se les obres de condicionament de la deixalleria. Es 
hi accedir a peu. Per descarregar 

al caldrà demanar la clau a l’ajuntament, com s’ha vingut fent fins ara.     

En relació amb els camins rurals, està previst que s’arregli el camí que va des 
del Castell de Sant Feliu de la Garriga fins a Palauborrell, i es netejarà la cuneta que hi 

tador, en el que s’anirà 
Es col·locarà un contenidor per 

Es va celebrar una reunió informativa del col· lectiu solar per tal de comentar 
la possibilitat de comprar plaques solars de forma conjunta per abaratir el cost. La 

 

L’ADF Puig Segalar sol·licitarà a la Diputació de Girona una subvenció per 
€ per a la neteja de camins. La proposta és netejar de pins la zona de 

€ a la Generalitat de 
Catalunya per a l’adequació d’una franja de seguretat des de Palauborrell fins a 

Demà, 6 de febrer, vindran càrrecs electes i tècnics del Ripollès a fer una 
visita al compostador comunitari, juntament amb els serveis tècnics del Consell 

Sais, comunica les 

la presentació de 
de molta gent.   

També va assistir molta gent a la campanya de donació de sang del passat dia 

El dia 17 de febrer es celebrarà el carnaval infantil de Viladamat. Es farà una 
cercavila amb el gegant i les gralles, i una batucada. Per la tarda es farà la festa, que 
estarà animada per un espectacle de màgia, i la xocolatada, tot al Local Social.  

El diumenge 20 de maig es celebrarà la festa de la gent gran. S’està treballant 

informa:  
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1.- La quina de les diades nadalenques va tenir un 

col·laboradors. Les entitats participants han decidit fer una donació de part dels 
beneficis per a la compra del remolc de la colla gegantera

 
2.- Els dies 11, 12 i 13 de maig es celebraran els actes d’agermanament amb 

Berriatua, poble del País Basc
hi vulgui assistir.  

 
3.- S’ha redactat un conveni d’ús del local municipal de la Plaça Catalunya amb 

el jovent de Viladamat. A canvi, 
En el conveni, signat pels pares dels joves responsables, e
que hi poden fer. Si hi ha queixes dels veïns, cessarà la concessió. L’ús del local serà 
controlat pels Regidors i pel dinamitzador. 

 
09.- PRECS I PREGUNTES

 
 No hi ha precs ni preguntes. 
  
 I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 2
minuts del dia d’avui. Es dóna la 
públic a la sessió.  
 
 L’alcalde,   
 Robert Sabater Costa 
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La quina de les diades nadalenques va tenir un èxit de participants i de 
col·laboradors. Les entitats participants han decidit fer una donació de part dels 
beneficis per a la compra del remolc de la colla gegantera. 

Els dies 11, 12 i 13 de maig es celebraran els actes d’agermanament amb 
poble del País Basc. S’està treballant en la contractació d’un autobús per qui 

S’ha redactat un conveni d’ús del local municipal de la Plaça Catalunya amb 
. A canvi, hauran de fer diferents activitats en ben

n el conveni, signat pels pares dels joves responsables, es limita l’horari 
que hi poden fer. Si hi ha queixes dels veïns, cessarà la concessió. L’ús del local serà 

pels Regidors i pel dinamitzador.   

PRECS I PREGUNTES: 

No hi ha precs ni preguntes.  

hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 2
minuts del dia d’avui. Es dóna la possibilitat de prendre la paraula als assistents com a 

     La secretària,
Robert Sabater Costa       Marta Claret

èxit de participants i de 
col·laboradors. Les entitats participants han decidit fer una donació de part dels 

Els dies 11, 12 i 13 de maig es celebraran els actes d’agermanament amb 
S’està treballant en la contractació d’un autobús per qui 

S’ha redactat un conveni d’ús del local municipal de la Plaça Catalunya amb 
n benefici del poble. 

s limita l’horari i les activitats 
que hi poden fer. Si hi ha queixes dels veïns, cessarà la concessió. L’ús del local serà 

hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 40 
als assistents com a 

La secretària, 
Marta Claret  
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