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

 A Viladamat, a 11 
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 9 d’abril de 2018, número de sessió 0
 
 Llegida l’acta per part dels 
tots els presents, acordant-se igualment la seva remissió al 
Públiques a través de Portal de Entidades Locale
Administraciones Públicas,
de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.  
 
 02.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DELS POLÍGONS D’AC
PALAUBORRELL: 
 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 
inicialment el Projecte d’Urbanitzaci
redactat per l’arquitecte Enric Bayona Prats. 

 
L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número 20, de 29 de gener 

de 2018, en el diari El Punt Avui de data 25 de gener de 2018, i a la pàg
l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termi
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
8 

 
11 de juny 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 L’ACTA ANTERIOR: 

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 

, número de sessió 02/18.  

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.   

PROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i PA6, SECTOR CAMÍ DE 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 11 de desembre de 201
Projecte d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, 

Enric Bayona Prats.  

L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número 20, de 29 de gener 
de 2018, en el diari El Punt Avui de data 25 de gener de 2018, i a la pàg
l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termini d’un mes. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 11 

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 

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

PROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
PA4, PA5 i PA6, SECTOR CAMÍ DE 

de 2017, va aprovar 
dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, 

L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número 20, de 29 de gener 
de 2018, en el diari El Punt Avui de data 25 de gener de 2018, i a la pàgina web de 

ni d’un mes.  
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Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

reclamacions.  
 

A l’efecte, es proposa 
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
 

Primer.- aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat per l’arquitecte 
N’Enric Bayona Prats.  

 
Segon.- publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

l’ajuntament per al seu públic coneixement. 
 
Tercer.- iniciar els tràmits 

del projecte aprovat.  
               

 03.- APROVACIÓ 
CIÓ URBANÍSTICA DELS POLÍGONS 
SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL
  

 El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 
definitivament el Projecte d
PA5 i PA6, redactat en data gener de 2018 

 
L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número

de 2018, en el diari El Punt Avui de d
l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termini d’un mes. 

 
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

reclamacions.  
 

A l’efecte, es proposa l’aprovació 
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
 

Primer.- aprovar definitivament el Projecte d
Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat 
gener de 2018 per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats. 

 
Segon.- publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

l’ajuntament per al seu públic coneixe
 
Tercer.- iniciar els tràmits 

del projecte aprovat.  
 

04.- APROVACIÓ 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PALAUBORRELL
  

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

A l’efecte, es proposa l’aprovació definitiva del projecte. 

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

aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat per l’arquitecte 

ublicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 
l’ajuntament per al seu públic coneixement.  

iniciar els tràmits administratius corresponents per al desenvolupament 

IÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LA
DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i

SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL: 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 201
ament el Projecte de Reparcel·lació Urbanística dels Polígons d’Actuació PA4, 

en data gener de 2018 per l’arquitecte Enric Bayona Prats. 

L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número 51
, en el diari El Punt Avui de data 8 de març de 2018, i a la pàg

l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termini d’un mes. 

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

A l’efecte, es proposa l’aprovació definitiva del projecte. 

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

aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació 
Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat 

per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats.  

publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 
l’ajuntament per al seu públic coneixement.  

iniciar els tràmits administratius corresponents per al desenvolupament 

ACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE DELIMITACIÓ 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PALAUBORRELL

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

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

aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat per l’arquitecte 

ublicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

per al desenvolupament 

DEL PROJECTE DE REPARCEL·LA-
D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i PA6, 

de 2018, va aprovar 
dels Polígons d’Actuació PA4, 

per l’arquitecte Enric Bayona Prats.  

51, de 13 de març 
i a la pàgina web de 

l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termini d’un mes.  

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

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

e Reparcel·lació Urbanística dels 
Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, sector Camí de Palauborrell, redactat en data 

publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

per al desenvolupament 

PROJECTE DE DELIMITACIÓ 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PALAUBORRELL:  
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El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 
definitivament el Projecte d
Palauborrell, Sector Sud SUNC
gener de 2018 per l’arquitecte Enric Bayona Prats. 

 
L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número

de 2018, en el diari El Punt Avui de data 8 de març de 2018,
l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació púb

 
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

reclamacions.  
 

A l’efecte, es proposa l’aprovació definitiva del projecte.
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, 
 

Primer.- aprovar definitivament el Projecte d
d’Actuació Urbanística Palauborrell, Sector Sus SUNC
SUC, redactat en data gener de 2018 

 
Segon.- publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

l’ajuntament per al seu públic coneixement. 
 
Tercer.- iniciar els tràmits 

del projecte aprovat.  
 
 05.- MODIFICACIÓ 
I TÈCNIQUES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
  

 El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va aprovar 
l’incoació de l’expedient de contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, es van aprovar el Plec de 
Clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la 
contractació.  

 
Consultats els Plecs de Clàusules administratives i de Prescripcions Tècniques 

per part de les empreses licitadores
Plecs.  

 
Revisades les al·legacions formulades per part dels tècnics de l’empresa Suno, 

Enginyeria, proposen modificar els següents punts:
 
1.- excloure del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 

contractació del subministrament d’energ
les penalitzacions corresponents a la interrupció o suspensió del subministrament sense 
els requisits legalment o reglamentàriament establerts. 
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El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 201
ament el Projecte de Delimitació del Polígon d’Actuació 

Palauborrell, Sector Sud SUNC-PA4, PA5 i PA6, i Sector Nord SUC, 
per l’arquitecte Enric Bayona Prats.  

L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP número 51
, en el diari El Punt Avui de data 8 de març de 2018, i a la pàg

l’ajuntament, restant l’expedient sotmès a informació pública per termini d’un mes. 

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

A l’efecte, es proposa l’aprovació definitiva del projecte. 

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

aprovar definitivament el Projecte de Delimitació 
Palauborrell, Sector Sus SUNC-PA4, PA5 i PA6, i S

en data gener de 2018 per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats. 

publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 
l’ajuntament per al seu públic coneixement.  

iniciar els tràmits administratius corresponents per al desenvolupament 

MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
I TÈCNIQUES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA:  

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va aprovar 
l’incoació de l’expedient de contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, es van aprovar el Plec de 

administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la 

ats els Plecs de Clàusules administratives i de Prescripcions Tècniques 
per part de les empreses licitadores, sol·liciten la modificació puntual de dos punts d

Revisades les al·legacions formulades per part dels tècnics de l’empresa Suno, 
Enginyeria, proposen modificar els següents punts: 

excloure del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió el punt referent a 
les penalitzacions corresponents a la interrupció o suspensió del subministrament sense 
els requisits legalment o reglamentàriament establerts.  

de 2018, va aprovar 
del Polígon d’Actuació Urbanística 

i Sector Nord SUC, redactat en data 

51, de 13 de març 
i a la pàgina web de 

lica per termini d’un mes.  

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni 

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

e Delimitació del Polígon 
PA4, PA5 i PA6, i Sector Nord 

per l’arquitecte N’Enric Bayona Prats.  

publicar el present acord en el BOP de Girona i a la pàgina web de 

per al desenvolupament 

ULES ADMINISTRATIVES 
I TÈCNIQUES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va aprovar 
l’incoació de l’expedient de contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable amb destinació a l’enllumenat públic. Igualment, es van aprovar el Plec de 

administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la 

ats els Plecs de Clàusules administratives i de Prescripcions Tècniques 
, sol·liciten la modificació puntual de dos punts dels 

Revisades les al·legacions formulades per part dels tècnics de l’empresa Suno, 

excloure del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 
ia elèctrica en baixa tensió el punt referent a 

les penalitzacions corresponents a la interrupció o suspensió del subministrament sense 
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Les empreses al·leguen que no tenen competència en el control 

interrupció o la suspensió del subministrament
comercialitzadores. La qualitat del servei en xarxa i les interrupcions son responsabilitat 
de la distribuïdora. A l’efecte, no és justificable aplicar penalitzacions a la 
comercialitzadora per responsabilitats que corresponen a la distribuïdora. 
 
 2.- excloure del Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica el punt referent a la descripció 
tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica
facilitar la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, amb un 

esquema de la seva instal·lació, que s’obliga a muntar en cada punt de consum per a 

obtenir la informació necessària que permeti la correcta administració del contracte, 

durant la seva vigència, amb indicació dels elements requerits en cada punt de consum

 
  Les empreses al·leguen que no disposen de la informació sol·licitada, de la que 
únicament en disposa la distribuïdora. 
 
 Vistes les modificacions proposades i d’acord amb el vistiplau de Suno, 
Enginyeria, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 
 
 Primer.- modificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió en el sentit 
d’excloure les penalitzacions corresponents a 
subministrament sense els req
 
 Segon.- modificar el Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica amb l’exclusió del punt referent a 
la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, per no disposar les 
empreses comercialitzadores de la informació sol· licitada. 
 
 Tercer.- informar del present acord a les empreses participants a la licitació per 
al seu coneixement.  
    

 06.- ACORD DE NOMENAMENT DE MONITORS/ES PEL CASAL 
D’ESTIU 2018:  

 
 El Ple de l’ajuntament, 
concurs per a la selecció de les places de
contracte per tasca determinada i crear una borsa de treball.
amb les bases reguladores, es van publicar en el BOP núm. 87, de 7 de maig de 2018. 
 
 Durant el termini establert per a la presentació de propostes de participació, es 
van presentar els aspirants següents:
 

- Laura Gasull Serra 
- Salvador Portillo Prats
- Raquel Maspoch Geli
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Les empreses al·leguen que no tenen competència en el control 
interrupció o la suspensió del subministrament atès que únicament 
comercialitzadores. La qualitat del servei en xarxa i les interrupcions son responsabilitat 

A l’efecte, no és justificable aplicar penalitzacions a la 
comercialitzadora per responsabilitats que corresponen a la distribuïdora. 

excloure del Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
subministrament d’energia elèctrica el punt referent a la descripció 

tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica (l’adjudicatari es compromet a 

facilitar la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, amb un 

seva instal·lació, que s’obliga a muntar en cada punt de consum per a 

obtenir la informació necessària que permeti la correcta administració del contracte, 

durant la seva vigència, amb indicació dels elements requerits en cada punt de consum

es al·leguen que no disposen de la informació sol·licitada, de la que 
únicament en disposa la distribuïdora.  

Vistes les modificacions proposades i d’acord amb el vistiplau de Suno, 
Enginyeria, els regidors presents, per unanimitat, acorden:  

modificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió en el sentit 
d’excloure les penalitzacions corresponents a la interrupció o suspensió del 
subministrament sense els requisits legalment o reglamentàriament establerts.

modificar el Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica amb l’exclusió del punt referent a 
la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, per no disposar les 

eses comercialitzadores de la informació sol· licitada.  

informar del present acord a les empreses participants a la licitació per 

ORD DE NOMENAMENT DE MONITORS/ES PEL CASAL 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 d’abril de 2018, va acordar convocar 
concurs per a la selecció de les places de monitors/es del casal d’estiu 2018 mitjançant 
contracte per tasca determinada i crear una borsa de treball. La convocatòria, juntame
amb les bases reguladores, es van publicar en el BOP núm. 87, de 7 de maig de 2018. 

Durant el termini establert per a la presentació de propostes de participació, es 
van presentar els aspirants següents: 

 
Salvador Portillo Prats 
Raquel Maspoch Geli  

Les empreses al·leguen que no tenen competència en el control o previsió de la 
únicament són empreses 

comercialitzadores. La qualitat del servei en xarxa i les interrupcions son responsabilitat 
A l’efecte, no és justificable aplicar penalitzacions a la 

comercialitzadora per responsabilitats que corresponen a la distribuïdora.   

excloure del Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
subministrament d’energia elèctrica el punt referent a la descripció 

l’adjudicatari es compromet a 

facilitar la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, amb un 

seva instal·lació, que s’obliga a muntar en cada punt de consum per a 

obtenir la informació necessària que permeti la correcta administració del contracte, 

durant la seva vigència, amb indicació dels elements requerits en cada punt de consum) 

es al·leguen que no disposen de la informació sol·licitada, de la que 

Vistes les modificacions proposades i d’acord amb el vistiplau de Suno, 

modificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió en el sentit 

la interrupció o suspensió del 
uisits legalment o reglamentàriament establerts. 

modificar el Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica amb l’exclusió del punt referent a 
la descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica, per no disposar les 

informar del present acord a les empreses participants a la licitació per 

ORD DE NOMENAMENT DE MONITORS/ES PEL CASAL 

en sessió de data 9 d’abril de 2018, va acordar convocar 
monitors/es del casal d’estiu 2018 mitjançant 

La convocatòria, juntament 
amb les bases reguladores, es van publicar en el BOP núm. 87, de 7 de maig de 2018.  

Durant el termini establert per a la presentació de propostes de participació, es 
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Revisada la documentació aportada amb la sol·licitud, els tres aspirants 
complien amb els requisits establerts a les bases reguladores de la contractació. 

  
Convocats tots els aspirants per a la celebració de la entrevista personal amb la 

mesa de contractació, mitjançant correu electrònic de data 30 de maig de 2018 en 
Salvador Portillo Prats va comunicar que renunciava a la plaça per disposar d’una altra 
feina.   
  

  A l’efecte, es proposa la contractació de la Laura Gasull Serra i la Raquel 
Maspoch Geli com a monitores del casal d’estiu 2018, que s’iniciarà el dia 1 de juliol 
fins al 31 d’agost. Les tasques de direcció i supervisió les portarà a terme el 
dinamitzador cultural de l’ajuntament, Goran Mínic. 
 

Vista la proposta formulada per la regidora 
Pons, els regidors presents 
 

Primer.- aprovar la 
com a monitores del casal d’estiu de Viladamat 2018. 

 
Segon.- formalitzar el corresponent contracte de treball per a tasca determinada, 

amb inici el dia 1 de juliol de 2018 i finalització el 31 d’ag
 

Tercer.- facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura dels contractes 
de treball.  

 
07.- ASSUMPTES 

 
 No existeixen assumptes urgents. 
 
 08.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
 
 Es dóna compte al Ple dels decrets d’alcaldia seguidament detallats: 
 
 1.- decret d’alcaldia de data 24 d’abril de 2018 mitjançant el qual, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la llicència ambiental per a la legalització de la 
clínica podològica a nom de la Sra. Cristina Rocas Guri (Expedient X2018000025). 
 
 2.- decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2018 mitjançant, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la sol· licitud formulada pel Sr. Josep Coll 
Vilardell per a la segregació  de part de la Parcel·la 2 del Polígon 2, d’acord amb la 
documentació tècnica aportada (Expedient X2018000047). 
 
 3.- decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2018 aprovant
tècnic municipal, el canvi en la llicència ambiental a nom de Centre Mèdic Francesc 
Martí, SL, que dóna de baixa 
activitat hotelera (Expedient X2018000049). 
 
 Altres informacions de l’equip de govern: 
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Revisada la documentació aportada amb la sol·licitud, els tres aspirants 
complien amb els requisits establerts a les bases reguladores de la contractació. 

Convocats tots els aspirants per a la celebració de la entrevista personal amb la 
mesa de contractació, mitjançant correu electrònic de data 30 de maig de 2018 en 
Salvador Portillo Prats va comunicar que renunciava a la plaça per disposar d’una altra 

proposa la contractació de la Laura Gasull Serra i la Raquel 
Maspoch Geli com a monitores del casal d’estiu 2018, que s’iniciarà el dia 1 de juliol 
fins al 31 d’agost. Les tasques de direcció i supervisió les portarà a terme el 

itzador cultural de l’ajuntament, Goran Mínic.  

Vista la proposta formulada per la regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors 
Pons, els regidors presents acorden:  

aprovar la contractació de Laura Gasull Serra i Raquel Maspoch Geli 
com a monitores del casal d’estiu de Viladamat 2018.  

formalitzar el corresponent contracte de treball per a tasca determinada, 
amb inici el dia 1 de juliol de 2018 i finalització el 31 d’agost de 2018. 

facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura dels contractes 

 URGENTS: 

No existeixen assumptes urgents.   

INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN: 

Es dóna compte al Ple dels decrets d’alcaldia seguidament detallats: 

decret d’alcaldia de data 24 d’abril de 2018 mitjançant el qual, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la llicència ambiental per a la legalització de la 
clínica podològica a nom de la Sra. Cristina Rocas Guri (Expedient X2018000025). 

decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2018 mitjançant, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la sol· licitud formulada pel Sr. Josep Coll 
Vilardell per a la segregació  de part de la Parcel·la 2 del Polígon 2, d’acord amb la 

ntació tècnica aportada (Expedient X2018000047).  

decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2018 aprovant, previ vistiplau del 
el canvi en la llicència ambiental a nom de Centre Mèdic Francesc 

Martí, SL, que dóna de baixa com a turisme rural l’Hotel Can Dispès 
(Expedient X2018000049).  

Altres informacions de l’equip de govern:  

Revisada la documentació aportada amb la sol·licitud, els tres aspirants 
complien amb els requisits establerts a les bases reguladores de la contractació.  

Convocats tots els aspirants per a la celebració de la entrevista personal amb la 
mesa de contractació, mitjançant correu electrònic de data 30 de maig de 2018 en 
Salvador Portillo Prats va comunicar que renunciava a la plaça per disposar d’una altra 

proposa la contractació de la Laura Gasull Serra i la Raquel 
Maspoch Geli com a monitores del casal d’estiu 2018, que s’iniciarà el dia 1 de juliol 
fins al 31 d’agost. Les tasques de direcció i supervisió les portarà a terme el 

de Cultura i Afers Socials, Dolors 

contractació de Laura Gasull Serra i Raquel Maspoch Geli 

formalitzar el corresponent contracte de treball per a tasca determinada, 
 

facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura dels contractes 

Es dóna compte al Ple dels decrets d’alcaldia seguidament detallats:  

decret d’alcaldia de data 24 d’abril de 2018 mitjançant el qual, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la llicència ambiental per a la legalització de la 
clínica podològica a nom de la Sra. Cristina Rocas Guri (Expedient X2018000025).  

decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2018 mitjançant, previ informe 
favorable del tècnic municipal, s’aprova la sol· licitud formulada pel Sr. Josep Coll 
Vilardell per a la segregació  de part de la Parcel·la 2 del Polígon 2, d’acord amb la 

, previ vistiplau del 
el canvi en la llicència ambiental a nom de Centre Mèdic Francesc 

l’Hotel Can Dispès per passar a 
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Primera.- Per part de l’alcalde s’informa dels següents punts:

 
1.- abans de la festa major es repartirà a tots els 

revista Terra de Lluerts i es penjarà a la pàgina
tothom  la pugui consultar. 

  
2.- per seguretat, s’han instal·lat unes plaques de metacrilat a la barana de 

l’escala de l’ajuntament. La 
que determinen que les barres han de ser verticals
 

3.- s’està tramitant l’obertura d’un compte a la Caixa d’Enginyers per a la gestió 
dels recursos de l’ajuntamen

 
Segona.- el Regidor d’E
 
Continuen els treballs de l’

procediment per a la licitació de la segona fase. 
 
Tercera.- El Regidor de 

coneixement del Ple els següents te
 

1.- en resposta al requeriment d’alguns veïns , s’ha col·locat un senyal de stop a 
la Verneda, a l’encreuament de Can Daunis, per als que venen dels horts

 
2.- s’ha enderrocat 

en un estat ruïnós i estava en desús
 
3.- s’ha instal·lat un filtre de carboni en el co

fums per tal d’acabar de reduir les olors.
 
4.- durant els mesos d

recollida de matèria orgànica al costat del compostador per casos d’urgència en dies en 
que no hi hagi recollida domiciliària. D’aquesta manera es continua treballant en la 
millora del servei.  

 
5.- s’ha portat a terme el desbrossament de les parcel·les urbanes no edificades i 

s’ha començat a treballar en la reparació dels camins rurals. Entre d’altres, es treballarà 
en el camí de Palauborrell i en el de l’Ateneu.

 
Quarta.- La Regidora 

següents informacions: 
 

1.- per  part d’alguns veïns hi ha hagut queixes sobre el servei de la nova doctora 
del dispensari de Viladamat, sobretot en relació a la sol·licitud d’hores de visita. S’han 
notificat les queixes a la Dra. Pedrerol, directora del CAP de L’Escala, i ha respòs 
la lentitud deriva de que la doctora és nova i realitza un estudi complet a tots els 
pacients, revisant analítiques i medicació, destinant uns vint minuts de mitjana a cada 
visita. Amb el temps, anirà coneixent als pacients i s’anirà normalitzant el se
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Per part de l’alcalde s’informa dels següents punts: 

abans de la festa major es repartirà a tots els habitatges de Viladamat 
revista Terra de Lluerts i es penjarà a la pàgina web de l’ajuntament per tal de que 
tothom  la pugui consultar.   

per seguretat, s’han instal·lat unes plaques de metacrilat a la barana de 
l’escala de l’ajuntament. La barana no complia amb les normatives de seguretat vigents 
que determinen que les barres han de ser verticals i amb una determinada distància. 

s’està tramitant l’obertura d’un compte a la Caixa d’Enginyers per a la gestió 
dels recursos de l’ajuntament.  

l Regidor d’Ensenyament, Narcís Font Lloveras, informa

Continuen els treballs de l’escola dins del termini establert. En breu s’iniciarà el 
procediment per a la licitació de la segona fase.  

El Regidor de Medi Ambient, Josep Mª Gasull Perpiñà, 
coneixement del Ple els següents temes: 

en resposta al requeriment d’alguns veïns , s’ha col·locat un senyal de stop a 
la Verneda, a l’encreuament de Can Daunis, per als que venen dels horts

s’ha enderrocat la caseta del pou vell de la carretera de Figueres, que estava 
en un estat ruïnós i estava en desús.  

s’ha instal·lat un filtre de carboni en el compostador i s’ha canviat e
fums per tal d’acabar de reduir les olors.  

durant els mesos d’estiu, principalment, es col·locarà un contenidor de 
recollida de matèria orgànica al costat del compostador per casos d’urgència en dies en 
que no hi hagi recollida domiciliària. D’aquesta manera es continua treballant en la 

s’ha portat a terme el desbrossament de les parcel·les urbanes no edificades i 
s’ha començat a treballar en la reparació dels camins rurals. Entre d’altres, es treballarà 
en el camí de Palauborrell i en el de l’Ateneu. 

La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons Sais

per  part d’alguns veïns hi ha hagut queixes sobre el servei de la nova doctora 
del dispensari de Viladamat, sobretot en relació a la sol·licitud d’hores de visita. S’han 
notificat les queixes a la Dra. Pedrerol, directora del CAP de L’Escala, i ha respòs 
la lentitud deriva de que la doctora és nova i realitza un estudi complet a tots els 
pacients, revisant analítiques i medicació, destinant uns vint minuts de mitjana a cada 
visita. Amb el temps, anirà coneixent als pacients i s’anirà normalitzant el se

de Viladamat la 
web de l’ajuntament per tal de que 

per seguretat, s’han instal·lat unes plaques de metacrilat a la barana de 
barana no complia amb les normatives de seguretat vigents 

i amb una determinada distància.   

s’està tramitant l’obertura d’un compte a la Caixa d’Enginyers per a la gestió 

informa: 

escola dins del termini establert. En breu s’iniciarà el 

Josep Mª Gasull Perpiñà, posa en 

en resposta al requeriment d’alguns veïns , s’ha col·locat un senyal de stop a 
la Verneda, a l’encreuament de Can Daunis, per als que venen dels horts.      

la caseta del pou vell de la carretera de Figueres, que estava 

i s’ha canviat el tub dels 

’estiu, principalment, es col·locarà un contenidor de 
recollida de matèria orgànica al costat del compostador per casos d’urgència en dies en 
que no hi hagi recollida domiciliària. D’aquesta manera es continua treballant en la 

s’ha portat a terme el desbrossament de les parcel·les urbanes no edificades i 
s’ha començat a treballar en la reparació dels camins rurals. Entre d’altres, es treballarà 

Sais, comunica les 

per  part d’alguns veïns hi ha hagut queixes sobre el servei de la nova doctora 
del dispensari de Viladamat, sobretot en relació a la sol·licitud d’hores de visita. S’han 
notificat les queixes a la Dra. Pedrerol, directora del CAP de L’Escala, i ha respòs que 
la lentitud deriva de que la doctora és nova i realitza un estudi complet a tots els 
pacients, revisant analítiques i medicació, destinant uns vint minuts de mitjana a cada 
visita. Amb el temps, anirà coneixent als pacients i s’anirà normalitzant el servei.  
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D’altra banda, consultada sobre  les urgències, la Dra. Pedrerol confirma que el 

dispensari de Viladamat no pot atendre urgències, que, en tot cas, seran ateses 24 hores 
al CAP de L’Escala.  

 
2.- pròximament es col·locaran les banderoles del 

L’Escala. Com cada any han cedit a l’ajuntament 12 entrades que seran sortejades entre 
tots aquells habitants de Viladamat que vulguin participar en el sorteig i s’apuntin a 
l’ajuntament.    

 
3.- ja està tot a punt per a una nova 

canvia d’ubicació i es realitzarà a la Plaça de la Vila.  
 
4.- des de l’ajuntament d’Albons s’ha aconseguit una subvenció per import de 

2000€ per al transport adaptat col·lectiu
entre els ajuntament que participen del servei en relació amb el seu pressupost i els 
viatges realitzats durant el darrer exercici. 

 
5.- també està a punt la revetlla de Sant Joan. La Flama del Canigó arribarà a les 

18:30h i es conservarà per 
haurà petards, coca i cava per a tots aquells que hi assisteixin. 

 
Cinquena.- El Regidor de Festes
 
1.- s’han canviat les xarxes de la pista poliesportiva, que estaven molt 

deteriorades.  
 
2.- igualment, s’han realitzat alguns treballs de millora en el camp de futbol, 

principalment de la gespa.  
 
3.- a finals de maig una bona representació de Viladamat va 

d’agermanament amb el poble de Berriatua
que hi van assistir es van sentir molt ben tractats. Quan vinguin ells aquí, els dies de 
festa major, s’intentarà que es sentin igual de bé.

 
4.- aquesta temporada vindran a entrenar i jugar categories més petites del Club 

de L’Empordanet. Ells mateixos portaran i instal·laran porteries de futbol 7.  
 
09.- PRECS I PREGUNTES

 
 La Regidora Cristina Vila pregunta sobre la neteja del solar de davant de Can 
Marcó, on s’ha netejat una part però la que toca al domicili no s’ha desbrossat. D’altra 
banda pregunta si es netejarà la riera en el tros del Jardí del Rei perquè hi ha molta 
vegetació.  
 
 El Sr. Alcalde respon que regularment es neteja el parc urbà de salut del Jardí 
del Rei però no el terreny de davant de Can Marcó, on hi ha una part privada. 
Recentment es va netejar un tros del solar per iniciativa privada, per habilitar
aparcament.  L’ajuntament sol netejar la parcel·la un cop a l’any per a mantenir
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D’altra banda, consultada sobre  les urgències, la Dra. Pedrerol confirma que el 
dispensari de Viladamat no pot atendre urgències, que, en tot cas, seran ateses 24 hores 

pròximament es col·locaran les banderoles del festival Portal Blau de 
Com cada any han cedit a l’ajuntament 12 entrades que seran sortejades entre 

tots aquells habitants de Viladamat que vulguin participar en el sorteig i s’apuntin a 

ja està tot a punt per a una nova edició de la Fira del Vermut
canvia d’ubicació i es realitzarà a la Plaça de la Vila.    

des de l’ajuntament d’Albons s’ha aconseguit una subvenció per import de 
€ per al transport adaptat col·lectiu. La subvenció es repartirà propo

entre els ajuntament que participen del servei en relació amb el seu pressupost i els 
viatges realitzats durant el darrer exercici.  

també està a punt la revetlla de Sant Joan. La Flama del Canigó arribarà a les 
18:30h i es conservarà per encendre més tard la foguera. Es farà un sopar al carrer i hi 
haurà petards, coca i cava per a tots aquells que hi assisteixin.    

El Regidor de Festes, Daniel Armengol Garcia, informa

s’han canviat les xarxes de la pista poliesportiva, que estaven molt 

igualment, s’han realitzat alguns treballs de millora en el camp de futbol, 
 

a finals de maig una bona representació de Viladamat va assistir als actes 
d’agermanament amb el poble de Berriatua. Van ser uns dies molt celebrats i tots els 
que hi van assistir es van sentir molt ben tractats. Quan vinguin ells aquí, els dies de 
festa major, s’intentarà que es sentin igual de bé. 

a temporada vindran a entrenar i jugar categories més petites del Club 
de L’Empordanet. Ells mateixos portaran i instal·laran porteries de futbol 7.  

PRECS I PREGUNTES: 

La Regidora Cristina Vila pregunta sobre la neteja del solar de davant de Can 
Marcó, on s’ha netejat una part però la que toca al domicili no s’ha desbrossat. D’altra 
banda pregunta si es netejarà la riera en el tros del Jardí del Rei perquè hi ha molta 

El Sr. Alcalde respon que regularment es neteja el parc urbà de salut del Jardí 
del Rei però no el terreny de davant de Can Marcó, on hi ha una part privada. 
Recentment es va netejar un tros del solar per iniciativa privada, per habilitar
aparcament.  L’ajuntament sol netejar la parcel·la un cop a l’any per a mantenir

D’altra banda, consultada sobre  les urgències, la Dra. Pedrerol confirma que el 
dispensari de Viladamat no pot atendre urgències, que, en tot cas, seran ateses 24 hores 

festival Portal Blau de 
Com cada any han cedit a l’ajuntament 12 entrades que seran sortejades entre 

tots aquells habitants de Viladamat que vulguin participar en el sorteig i s’apuntin a 

edició de la Fira del Vermut. Aquest any es 

des de l’ajuntament d’Albons s’ha aconseguit una subvenció per import de 
La subvenció es repartirà proporcionalment 

entre els ajuntament que participen del servei en relació amb el seu pressupost i els 

també està a punt la revetlla de Sant Joan. La Flama del Canigó arribarà a les 
encendre més tard la foguera. Es farà un sopar al carrer i hi 

informa:  

s’han canviat les xarxes de la pista poliesportiva, que estaven molt 

igualment, s’han realitzat alguns treballs de millora en el camp de futbol, 

assistir als actes 
Van ser uns dies molt celebrats i tots els 

que hi van assistir es van sentir molt ben tractats. Quan vinguin ells aquí, els dies de 

a temporada vindran a entrenar i jugar categories més petites del Club 
de L’Empordanet. Ells mateixos portaran i instal·laran porteries de futbol 7.     

La Regidora Cristina Vila pregunta sobre la neteja del solar de davant de Can 
Marcó, on s’ha netejat una part però la que toca al domicili no s’ha desbrossat. D’altra 
banda pregunta si es netejarà la riera en el tros del Jardí del Rei perquè hi ha molta 

El Sr. Alcalde respon que regularment es neteja el parc urbà de salut del Jardí 
del Rei però no el terreny de davant de Can Marcó, on hi ha una part privada. 
Recentment es va netejar un tros del solar per iniciativa privada, per habilitar-lo com a 
aparcament.  L’ajuntament sol netejar la parcel·la un cop a l’any per a mantenir-la.  
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 Pel que fa a la riera, es va netejar fa un parell d’anys i no s’ha netejat més. Es 
revisarà i, si cal, es farà netejar adequadament. 
 
 La Regidora Dolors Pons vol
violència de gènere. Condemna aquestes morts i demana el canvi del comportament 
d’alguns homes i la desaparició del masclisme. 
 
 La Regidora Cristina Vila exposa que es podria buscar alguna fórmula des d
l’ajuntament per tal d’escenificar el maltractament, com un dia al mes fer una lectura en 
contra del masclisme.  
 
 L’alcalde afirma que 
buscar alguna activitat que conscienciés a
patint cal que ho denunciïn. 
que es pot fer per lluitar contra el masclisme. 
 
  
 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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Pel que fa a la riera, es va netejar fa un parell d’anys i no s’ha netejat més. Es 
revisarà i, si cal, es farà netejar adequadament.  

La Regidora Dolors Pons vol denunciar les morts violentes de dones fruit de la 
violència de gènere. Condemna aquestes morts i demana el canvi del comportament 
d’alguns homes i la desaparició del masclisme.  

La Regidora Cristina Vila exposa que es podria buscar alguna fórmula des d
l’ajuntament per tal d’escenificar el maltractament, com un dia al mes fer una lectura en 

L’alcalde afirma que efectivament s’ha de condemnar i que alhora 
buscar alguna activitat que conscienciés a les possibles víctimes de que el que estan 
patint cal que ho denunciïn. De cares al futur, cal posar fil a l’agulla i buscar entre tots 
que es pot fer per lluitar contra el masclisme.  

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

Pel que fa a la riera, es va netejar fa un parell d’anys i no s’ha netejat més. Es 

denunciar les morts violentes de dones fruit de la 
violència de gènere. Condemna aquestes morts i demana el canvi del comportament 

La Regidora Cristina Vila exposa que es podria buscar alguna fórmula des de 
l’ajuntament per tal d’escenificar el maltractament, com un dia al mes fer una lectura en 

alhora es podria 
s de que el que estan 

De cares al futur, cal posar fil a l’agulla i buscar entre tots 

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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