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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
D’AGOST DE 201

 A Viladamat, a 8 
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 juny 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 
Administraciones Públicas,
de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.  
 
 02.- APROVACIÓ DE
DEL CENTRE DE PRO
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
 
 Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a qui l’ajuntament, per acord 
de Ple de data 16 d’octubre de 2017, va delegar les tasques d’inspecció i vigilància dels 
animals de companyia i el control d’animals abandonats, proposa l’aprovació del 
conveni marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d’animals del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb el qual:  
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
DE 2018 

 
 d’agost 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 03/18.  

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 DEL CONVENI MARC PER A LA CONSTRUCCI
OTECCIÓ I ADOPCIÓ D’ANIMALS DEL CONSELL 

COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ (Expedient X2018000059): 

Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a qui l’ajuntament, per acord 
de Ple de data 16 d’octubre de 2017, va delegar les tasques d’inspecció i vigilància dels 
animals de companyia i el control d’animals abandonats, proposa l’aprovació del 

marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d’animals del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb el qual:   

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 8 

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 

L CONVENI MARC PER A LA CONSTRUCCIÓ 
I ADOPCIÓ D’ANIMALS DEL CONSELL 

Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a qui l’ajuntament, per acord 
de Ple de data 16 d’octubre de 2017, va delegar les tasques d’inspecció i vigilància dels 
animals de companyia i el control d’animals abandonats, proposa l’aprovació del 

marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d’animals del 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
 
El Consell Comarcal té previst construir un 
l'Alt Empordà d'acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pels serveis tècnics 
d’aquesta institució i aprovat pel plenari a la sessió de data 26 de setembre de 2017. 
L'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme 
municipal de Pedret i Marzà, la qual és idònia per aquest ús.
 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres cooperen en aquest projecte de 
construcció  i col·laboren econòmicament en el seu finançament.
 
Aquestes tres entitats signaran un conveni de cooperació per tal 
€ dels 814.014,77 € del total de l'obra de construcció del Centre de protecció i adopció 
d'animals a l'Alt Empordà d'acord amb el projecte bàsic i executiu.
 
La quarta pota sobre la que es suporta el projecte és l'adhesió dels 
Empordà al present conveni
construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, ens que són els 
majors beneficats per la construcció i posterior posada en funcionament
equipament enfocat a prestar un servei de competència municipal.
 
Mitjançant l’adhesió al present conveni els ajuntaments compleixen l’imperatiu legal 
que els obliga  a disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts 
adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei 
amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.
 

 
Primer.- Objecte i resultats obtinguts per causa del conveni:
 
La construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, segons el 
Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle i aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada el
dia 26 de setembre de 2017, destinat a 
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà el titular del Centre de protecció i adopció 
d'animals a l'Alt Empordà. 
 
Segon.- Competència: 

 
2.1.- La competència dels Ajuntaments adherits a la construcció del centre de protecció 
i adopció d'animals a l'Alt Empordà es fonamenta en l'article 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el 
que estableix els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats 
o perduts adequades i amb prou capacitat.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

El Consell Comarcal té previst construir un Centre de protecció i adopció d'animals a 
à d'acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pels serveis tècnics 

d’aquesta institució i aprovat pel plenari a la sessió de data 26 de setembre de 2017. 
L'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme 

t i Marzà, la qual és idònia per aquest ús. 

La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres cooperen en aquest projecte de 
construcció  i col·laboren econòmicament en el seu finançament. 

Aquestes tres entitats signaran un conveni de cooperació per tal de finançar
€ dels 814.014,77 € del total de l'obra de construcció del Centre de protecció i adopció 

dà d'acord amb el projecte bàsic i executiu. 

La quarta pota sobre la que es suporta el projecte és l'adhesió dels municipis de l'Alt 
Empordà al present conveni mitjançant el finançament d'una part de l'obra de 
construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, ens que són els 
majors beneficats per la construcció i posterior posada en funcionament
equipament enfocat a prestar un servei de competència municipal. 

Mitjançant l’adhesió al present conveni els ajuntaments compleixen l’imperatiu legal 
que els obliga  a disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts 

amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei 
amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis. 

PACTES 

Objecte i resultats obtinguts per causa del conveni: 

La construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, segons el 
Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle i aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada el
dia 26 de setembre de 2017, destinat a recollir i controlar els animals abandonats, perduts o 
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans. 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà el titular del Centre de protecció i adopció 
 

La competència dels Ajuntaments adherits a la construcció del centre de protecció 
i adopció d'animals a l'Alt Empordà es fonamenta en l'article 16.3 del  Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, 
que estableix els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats 
o perduts adequades i amb prou capacitat. 

Centre de protecció i adopció d'animals a 
à d'acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pels serveis tècnics 

d’aquesta institució i aprovat pel plenari a la sessió de data 26 de setembre de 2017. 
L'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme 

La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres cooperen en aquest projecte de 

de finançar 736.064,73 
€ dels 814.014,77 € del total de l'obra de construcció del Centre de protecció i adopció 

municipis de l'Alt 
mitjançant el finançament d'una part de l'obra de 

construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, ens que són els 
majors beneficats per la construcció i posterior posada en funcionament d’aquests 

Mitjançant l’adhesió al present conveni els ajuntaments compleixen l’imperatiu legal 
que els obliga  a disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts 

amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei 

La construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, segons el 
Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle i aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada el 

recollir i controlar els animals abandonats, perduts o 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà el titular del Centre de protecció i adopció 

La competència dels Ajuntaments adherits a la construcció del centre de protecció 
16.3 del  Decret Legislatiu 

Text refós de la llei de protecció dels animals, 
que estableix els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats 
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2.2.- La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta e
articles 28.1.d del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
 
Tercer.- Objectius: 

 

• Acollir els animals (gossos i gats) abandonats o perduts mentre no siguin retorn
• Garantir el benestar dels animals i les seves condicions de confort durant la seva estada al centre 

aplicant criteris professionals i etològics.
• Incrementar les sortides del centre d’acollida amb el foment d’adopcions i retorn dels animals 

perduts als propietaris. 
• Reduir les entrades d’animals abandonats a través de campanyes per a la generalització del cens, 

la identificació amb microxip, l’esterilització i la conscienciació dels propietaris.
• Promoure la formació de professionals i 

domèstics. 
• Assolir la transparència de gestió tant a nivell públic com per als usuaris dels serveis a través de 

la xarxa. 
• Detectar les necessitats comarcals i fomentar la posada en marxa de nous serveis i

funcionament del centre. 
 
Quart.- Definició dels partícips
 
Es consideren partícips del Conveni marc per a la construcció del 
adopció d'animals a l'Alt Empordà
 
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a impulsor del conveni marc i titular del  
Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà.
 
- La Diputació de Girona. 
 
- L'ajuntament de Figueres.
 
- La resta d'ajuntaments de la comarca de l'Alt 
 
Cinquè.- Pla de finançament
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la 
totalitat de les despeses de redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 
39.526,21 €. 
 
El Consell Comarcal de l'Alt
totalitat de les despeses per honoraris de la Direcció de les obres; Direcció d'Execució 
de les Obres i Coordinació de la Seguretat i Salut que es quantifiquen en 38.114,56 
 
El finançament de l'obra de construcció importa la quantitat de 814.014,77 
obres (Pressupost  Base de Licitació) 
d'IVA vigent a la data de signatura del present Conveni, es practicaran  de conformitat 
amb el desglossament en euros i per anualitats, que es detalla tot seguit:
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La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta e
articles 28.1.d del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 

Acollir els animals (gossos i gats) abandonats o perduts mentre no siguin retorn
Garantir el benestar dels animals i les seves condicions de confort durant la seva estada al centre 
aplicant criteris professionals i etològics. 
Incrementar les sortides del centre d’acollida amb el foment d’adopcions i retorn dels animals 

Reduir les entrades d’animals abandonats a través de campanyes per a la generalització del cens, 
la identificació amb microxip, l’esterilització i la conscienciació dels propietaris.
Promoure la formació de professionals i particulars vers la tinença i manipulació d’animals 

Assolir la transparència de gestió tant a nivell públic com per als usuaris dels serveis a través de 

Detectar les necessitats comarcals i fomentar la posada en marxa de nous serveis i

Definició dels partícips: 

Es consideren partícips del Conveni marc per a la construcció del Centre de protecció i 
adopció d'animals a l'Alt Empordà: 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a impulsor del conveni marc i titular del  
Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà. 

L'ajuntament de Figueres. 

La resta d'ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà. 

Pla de finançament: 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la 
totalitat de les despeses de redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà finançarà i abonarà,  també a fons perdut, la 
totalitat de les despeses per honoraris de la Direcció de les obres; Direcció d'Execució 
de les Obres i Coordinació de la Seguretat i Salut que es quantifiquen en 38.114,56 

de construcció importa la quantitat de 814.014,77 
Pressupost  Base de Licitació) i les aportacions, que inclouen la part proporcional 

d'IVA vigent a la data de signatura del present Conveni, es practicaran  de conformitat 
ent en euros i per anualitats, que es detalla tot seguit: 

La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en els 
articles 28.1.d del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text 

Acollir els animals (gossos i gats) abandonats o perduts mentre no siguin retornats o adoptats. 
Garantir el benestar dels animals i les seves condicions de confort durant la seva estada al centre 

Incrementar les sortides del centre d’acollida amb el foment d’adopcions i retorn dels animals 

Reduir les entrades d’animals abandonats a través de campanyes per a la generalització del cens, 
la identificació amb microxip, l’esterilització i la conscienciació dels propietaris. 

particulars vers la tinença i manipulació d’animals 

Assolir la transparència de gestió tant a nivell públic com per als usuaris dels serveis a través de 

Detectar les necessitats comarcals i fomentar la posada en marxa de nous serveis integrant-los al 

Centre de protecció i 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a impulsor del conveni marc i titular del  

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la 
totalitat de les despeses de redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 

Empordà finançarà i abonarà,  també a fons perdut, la 
totalitat de les despeses per honoraris de la Direcció de les obres; Direcció d'Execució 
de les Obres i Coordinació de la Seguretat i Salut que es quantifiquen en 38.114,56 €. 

de construcció importa la quantitat de 814.014,77 € de les 
i les aportacions, que inclouen la part proporcional 

d'IVA vigent a la data de signatura del present Conveni, es practicaran  de conformitat 
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Aportació Consell Comarcal 
Alt Empordà  
Aportació dels Ajuntaments  
 
Aportació de l’Ajuntament de 
Figueres 
Aportació de la Diputació de 
Girona 
Cost total del projecte 
 

 
Municipi 
Viladamat 

 

Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra 
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 
despeses per la realització dels projectes indicats degudament trami
normativa de contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades en 
proporció a les respectives aportacions fixades. En el cas que es produeixi una menor 
despesa es procedirà d’igual forma.
 
Sisè.- Compromisos del Consel
 
- Donar resposta a les demandes del municipis adherits al conveni marc.
 
- Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de  la Direcció d'Execució de les Obres 
i de la Coordinació de la Seguretat i Salut  i fer
 
- Contractar i executar l'obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de 
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, d'acord amb la normativa que regula la 
contractació del sector públic.
 
- Obtenir les llicències d’obres i d
l’execució de les obres i fer
 
- Finançar les obres  previstes al projecte bàsic i executiu, fins un import previst 
inicialment en 136.064,73 €, d'acord 
amb la salvetat continguda en l'últim incís de l'esmentat pacte cinquè i llevat l'existència 
d'increments econòmics. 
 
- Finançar, en el seu cas,  la part de cofinançament dels ajuntaments en el supòsit que
les quotes dels ajuntaments  adherits no arribi a sufragar l’import previst, sense 
perjudici de que pugui rescabalar
 
- Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot tipus.
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Any 2018 Any 2019 Total 

136.064,73€  136.064,73

38.975,02€ 38.975,02€ 77.950,04€

150.000,00€ 150.000,00€ 300.000,00

150.000,00€ 150.000,00€ 300.000,00

   

Aportació 2018 Aportació 2019
374,40€ 374,40€

Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra 
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la 
normativa de contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades en 
proporció a les respectives aportacions fixades. En el cas que es produeixi una menor 
despesa es procedirà d’igual forma. 

Compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: 

Donar resposta a les demandes del municipis adherits al conveni marc.

Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de  la Direcció d'Execució de les Obres 
i de la Coordinació de la Seguretat i Salut  i fer-se càrrec del seu cost. 

Contractar i executar l'obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de 
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, d'acord amb la normativa que regula la 
contractació del sector públic. 

Obtenir les llicències d’obres i demès autoritzacions que siguin preceptives per 
l’execució de les obres i fer-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.

Finançar les obres  previstes al projecte bàsic i executiu, fins un import previst 
€, d'acord amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè, 

amb la salvetat continguda en l'últim incís de l'esmentat pacte cinquè i llevat l'existència 

Finançar, en el seu cas,  la part de cofinançament dels ajuntaments en el supòsit que
les quotes dels ajuntaments  adherits no arribi a sufragar l’import previst, sense 
perjudici de que pugui rescabalar-se  si es demanen noves adhesions en el futur.

Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot tipus.

Aplicació 
pressupostària 

136.064,73€ 45.3131.62200 

€  

300.000,00€  

300.000,00€  

814.014,77€ 

Aportació 2019 
€ 

Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra 
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 

tades conforme a la 
normativa de contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades en 
proporció a les respectives aportacions fixades. En el cas que es produeixi una menor 

Donar resposta a les demandes del municipis adherits al conveni marc. 

Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de  la Direcció d'Execució de les Obres 

Contractar i executar l'obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de 
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, d'acord amb la normativa que regula la 

emès autoritzacions que siguin preceptives per a 
se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes. 

Finançar les obres  previstes al projecte bàsic i executiu, fins un import previst 
amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè, 

amb la salvetat continguda en l'últim incís de l'esmentat pacte cinquè i llevat l'existència 

Finançar, en el seu cas,  la part de cofinançament dels ajuntaments en el supòsit que 
les quotes dels ajuntaments  adherits no arribi a sufragar l’import previst, sense 

se  si es demanen noves adhesions en el futur. 

Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot tipus. 
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- Destinar l’aportació total realitzada per les administracions conveniades al 
finançament de l’actuació anteriorment esmentada.
 
Setè.- Compromisos dels ajuntaments
 
- Disposar d’un pressupost mínim per a garantir l’aportació acordada, d'acord amb el p
de finançament previst al pacte cinquè.
 
- Aportar la següent documentació:
contractació, els ajuntaments hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que 
cofinancen, en els exercicis pressupostaris
 
Aquesta documentació s'integrarà 
 
Vuitè.- Procediment d’adhesió
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convidarà a adherir
tots els ajuntaments de la comarca de
 
Així mateix, per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència, publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc obrint el 
termini de presentació de sol·licituds d’adhesió.
 
L’adhesió al conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i 
notificada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model de 
l’acord d’adhesió caldrà acreditar que es compleixen tots els compromisos que es 
recullen al pacte setè d’aquest conveni marc.
 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que 
només s’hi pot oposar si contravé les determinacions del present conveni marc o és 
incompatible amb aquestes. Si, a judici del Consell C
adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar un conveni singular.
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que els ens 
locals de la comarca trametin al llarg de la vigència del conveni marc.
 
L’adhesió, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest pacte, és un 
requisit indispensable per a poder gaudir dels serveis prestats pel Centre de protecció i 
adopció d'animals a l'Alt Empordà. 
 
Novè.- Vigència: 

 
El present conveni serà vigent des de la seva aprovació fins a la finalització de les 
aportacions econòmiques per part dels ajuntaments implicats previstes en el pacte 
cinquè, que en cap cas seran posteriors al 31 de desembre de 2019.
 
Desè.- Règim jurídic instrumental del conveni marc
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Destinar l’aportació total realitzada per les administracions conveniades al 
finançament de l’actuació anteriorment esmentada. 

Compromisos dels ajuntaments: 

Disposar d’un pressupost mínim per a garantir l’aportació acordada, d'acord amb el p
de finançament previst al pacte cinquè. 

Aportar la següent documentació: Prèviament a l’aprovació de l’expedient de 
contractació, els ajuntaments hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que 
cofinancen, en els exercicis pressupostaris corresponents. 

Aquesta documentació s'integrarà a l'expedient de contractació que aprovarà el CCAE.

Procediment d’adhesió: 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convidarà a adherir-se a aquest conveni marc a 
tots els ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà.  

Així mateix, per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència, publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc obrint el 
termini de presentació de sol·licituds d’adhesió. 

l conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i 
notificada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model de 
l’acord d’adhesió caldrà acreditar que es compleixen tots els compromisos que es 

pacte setè d’aquest conveni marc. 

L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que 
només s’hi pot oposar si contravé les determinacions del present conveni marc o és 
incompatible amb aquestes. Si, a judici del Consell Comarcal, les peculiaritats d’alguna 
adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar un conveni singular. 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que els ens 
locals de la comarca trametin al llarg de la vigència del conveni marc. 

L’adhesió, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest pacte, és un 
requisit indispensable per a poder gaudir dels serveis prestats pel Centre de protecció i 
adopció d'animals a l'Alt Empordà.  

vigent des de la seva aprovació fins a la finalització de les 
aportacions econòmiques per part dels ajuntaments implicats previstes en el pacte 
cinquè, que en cap cas seran posteriors al 31 de desembre de 2019. 

Règim jurídic instrumental del conveni marc: 

Destinar l’aportació total realitzada per les administracions conveniades al 

Disposar d’un pressupost mínim per a garantir l’aportació acordada, d'acord amb el pla 

Prèviament a l’aprovació de l’expedient de 
contractació, els ajuntaments hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que 

l'expedient de contractació que aprovarà el CCAE. 

se a aquest conveni marc a 

Així mateix, per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència, publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc obrint el 

l conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i 
notificada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model de l'annex 1. A 
l’acord d’adhesió caldrà acreditar que es compleixen tots els compromisos que es 

L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que 
només s’hi pot oposar si contravé les determinacions del present conveni marc o és 

omarcal, les peculiaritats d’alguna 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que els ens 

L’adhesió, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest pacte, és un 
requisit indispensable per a poder gaudir dels serveis prestats pel Centre de protecció i 

vigent des de la seva aprovació fins a la finalització de les 
aportacions econòmiques per part dels ajuntaments implicats previstes en el pacte 
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El present conveni marc es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 
previsions normatives següents:
 
- Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.
 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
 
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
públiques 

 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
- Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable
 
 Vist el conveni formulat pel Consell Co
presents, per unanimitat acorden: 
 

 Primer.- adherir-se al Conveni marc per a la 
i adopció d'animals a l'Alt Empordà.
 

Segon.- aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària a 
l’efecte recollida en el vigent pressupost així com garantir la previsió pressupostària 
adequada i suficient en els exercicis posteriors mentre 
conveni. 
 

Tercer.- Nomenar la secretària de l’ajuntament
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà. 
               

 03.- ACORD D’ADHES
L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA
  

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RCI), té per objecte el 
desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora 
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El present conveni marc es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 
previsions normatives següents: 

Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
de l’organització comarcal de Catalunya. 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable 

Vist el conveni formulat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els Regidors 
presents, per unanimitat acorden:  

al Conveni marc per a la construcció del Centre de protecció 
i adopció d'animals a l'Alt Empordà. 

aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària a 
l’efecte recollida en el vigent pressupost així com garantir la previsió pressupostària 
adequada i suficient en els exercicis posteriors mentre es mantingui l’objecte del 

la secretària de l’ajuntament com a interlocutora única de 
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.  

RD D’ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN 
L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS DE LA 

NA (Expedient X2018000005): 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RCI), té per objecte el 
desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora 

El present conveni marc es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 

Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

l procediment administratiu comú de les administracions 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

marcal de l’Alt Empordà, els Regidors 

construcció del Centre de protecció 

aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària a 
l’efecte recollida en el vigent pressupost així com garantir la previsió pressupostària 

es mantingui l’objecte del 

com a interlocutora única de 

Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient del Consell 

AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN 
L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS DE LA 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RCI), té per objecte el 
desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora 



                    AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT
                    Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT
                    Tel. 972788082   
 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvol
altres àmbits del sector públic.
 

L’article 6.4 del RCI estableix que els òrgans interventors podran demanar, a 
través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència 
municipal i dels òrgans competents de les
insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
 

L’informe de control permanent emès per l’òrgan interventor
ajuntament, de data 23 de juliol de 2018 
control intern a la Diputació de Girona.
 

A l’efecte, els regidors presents, per unanimitat
 

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació
específicament en els àmbits següents:
 

X Assistència en la definició i implantació del model de control intern de 
l’entitat local. 

X Subministrament d’una eina de gestió electrònica per a l’exercici del 
control intern, i assistència en l’ús i

X Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió.

X Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 
l’òrgan interventor en les actuacions d’auditoria pública.

X Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 
l’òrgan interventor en la supervisió de treballs d’auditoria pública.

X Consultes i alertes en relació a l’exercici del control intern.

X Formació en matèria de control intern.

 
Segon.- Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat 

econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i  40 
del RD 424/2017. 
 

Tercer.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos 
la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de 
la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes qu
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
 

Quart.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

es hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvol
altres àmbits del sector públic. 

L’article 6.4 del RCI estableix que els òrgans interventors podran demanar, a 
través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència 
municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos, consells 
insulars i comunitats autònomes uniprovincials. 

L’informe de control permanent emès per l’òrgan interventor
ajuntament, de data 23 de juliol de 2018 proposa sol·licitar assistència en l’exercici del 

ntrol intern a la Diputació de Girona. 

els regidors presents, per unanimitat, acorden: 

Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’entitat local al Servei d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació
específicament en els àmbits següents: 

Assistència en la definició i implantació del model de control intern de 

Subministrament d’una eina de gestió electrònica per a l’exercici del 
control intern, i assistència en l’ús i manteniment del programari.

Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió.

Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 
l’òrgan interventor en les actuacions d’auditoria pública. 

contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 
l’òrgan interventor en la supervisió de treballs d’auditoria pública.

Consultes i alertes en relació a l’exercici del control intern. 

Formació en matèria de control intern. 

l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat 
financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i  40 

Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos 
la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de 
la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes qu
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 

Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a 

es hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en 

L’article 6.4 del RCI estableix que els òrgans interventors podran demanar, a 
través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència 

diputacions provincials, cabildos, consells 

L’informe de control permanent emès per l’òrgan interventor d’aquest 
proposa sol·licitar assistència en l’exercici del 

Servei d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona, 

Assistència en la definició i implantació del model de control intern de 

Subministrament d’una eina de gestió electrònica per a l’exercici del 
manteniment del programari. 

Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió. 

Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 

contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradors de 
l’òrgan interventor en la supervisió de treballs d’auditoria pública. 

 

l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat 
financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i  40 

Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de 
la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de 
la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els 

Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a 
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l’entitat local i als seus ens dependen
preveu l’article 13 del RD 424/2017.
 

Cinquè.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 
(el qual s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al 
Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits
a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el 
citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligaci
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
 

Sisè.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
Viladamat, que contradigui
efectes immediats. 
 

Setè.- Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.

 
04.- ADJUDICACIÓ 

D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE AMB DESTINACIÓ A 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC I ELS EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL
  
 El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va acordar iniciar 
els tràmits per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
certificada per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, i va a
les bases administratives i tècniques reguladores del procés de licitació. 
 
 L’anunci es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
59, de data 23 de març de 2018 així com a la plataforma eTauler i al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament.  
 
 Durant el termini de presentació de pliques, es van presentar dues empreses: 
 

- Som Energia, SCCL, en data 6 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010342
- Aura Enegia, SL, en data 7 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010

    
En data 25 de juny de 2018, a les 19:00h., es va constituir la mesa de  

contractació que, revisada la documentació administrativa, va procedir a l’obertura de 
les propostes formulades per les empreses licitadores. 

 
Com a resultat de l’acte de l’obertura de les 

propostes formulades, es va emetre informe per part del Sr. Xavier Planas i Puigbert, 
representant de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, d’acord amb 
el qual:  

 
1. Antecedents: 
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l’entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, en els termes que 
preveu l’article 13 del RD 424/2017. 

Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 

s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al 
Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits
a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el 
citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes 
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia. 

Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a

Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona. 

CIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE AMB DESTINACIÓ A 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC I ELS EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va acordar iniciar 
els tràmits per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
certificada per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, i va a
les bases administratives i tècniques reguladores del procés de licitació. 

L’anunci es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
59, de data 23 de març de 2018 així com a la plataforma eTauler i al tauler d’anuncis de 

Durant el termini de presentació de pliques, es van presentar dues empreses: 

Som Energia, SCCL, en data 6 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010342
Aura Enegia, SL, en data 7 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010

a 25 de juny de 2018, a les 19:00h., es va constituir la mesa de  
contractació que, revisada la documentació administrativa, va procedir a l’obertura de 
les propostes formulades per les empreses licitadores.  

Com a resultat de l’acte de l’obertura de les pliques i la valoració de les 
propostes formulades, es va emetre informe per part del Sr. Xavier Planas i Puigbert, 
representant de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, d’acord amb 

ts amb pressupost limitatiu, en els termes que 

Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 

s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al 
Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics 
a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el 

ons amb efectes 
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 

Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
la normativa vigent en matèria de control intern, amb 

Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 

SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE AMB DESTINACIÓ A 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC I ELS EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL:  

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va acordar iniciar 
els tràmits per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
certificada per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, i va aprovar 
les bases administratives i tècniques reguladores del procés de licitació.  

L’anunci es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
59, de data 23 de març de 2018 així com a la plataforma eTauler i al tauler d’anuncis de 

Durant el termini de presentació de pliques, es van presentar dues empreses:  

Som Energia, SCCL, en data 6 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010342 
Aura Enegia, SL, en data 7 de juny de 2018, registre d’entrada E2018010352 

a 25 de juny de 2018, a les 19:00h., es va constituir la mesa de  
contractació que, revisada la documentació administrativa, va procedir a l’obertura de 

pliques i la valoració de les 
propostes formulades, es va emetre informe per part del Sr. Xavier Planas i Puigbert, 
representant de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, d’acord amb 
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L'ajuntament de Viladamat exposa

subministrament d'energia elèctrica 100% renovable certificada per a enllumenat 

públic i edificis de titularitat

la Llei de contractes del sector públic,

14 de novembre (en endavant TRLCSP).

 

Al concurs es presenten 2 propostes i l'Ajuntament sol·licita els serveis tècnics de 

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP per tal d'assessorar en la valoració de 

les dues propostes. 

 

2. Objectiu: 

 

L’objectiu d’aquest informe és avaluar de forma objectiva les dues propostes 

presentades per tal de definir quina és la més avantatjosa

 

3. Premisses de càlcul:

 

Per tal de comparar les dues propostes sobre la mateixa base de càlcul

considerat el consum i la distribució de preus de l'energia en els diferents períodes de 

facturació (tarifes 2.0DHA, 2.1DHA i 3.0A) segons el consum real històric de cada punt 

de subministrament de l’any 2017.

 

S'ha considerat la potència contractada

punts de subministrament amb tarifa 3.0A.

 

S'ha considerat les potències contractades actuals indicades en els plecs de 

condicions per tal de realitzar el càlcul del cost anual del terme de potència.

 

En tots els casos s'ha partit dels preus unitaris entregats i s'ha realitzat el càlcul de 

l'import final a partir de les premisses especificades.

 

4. Resultats de l’oferta econòmica

 

A continuació es presenten les taules amb els valors finals diferenciats per 

contracte, terme de potència, terme d'energia i valor total anual sense considerar 

Impost de l'energia ni IVA. 

 
Adreça de subministrament  
 
 
CEIP Puig Segalar, c/. Escoles, 3 
c/. Escoles, 5, PIS   
Camp de futbol, Foranes, s/n  
c/. Horts    
c/. Ventalló    
c/. Escoles    
Local social, c/. Escoles   
c/. Nou     
Plaça Catalunya    
Ajuntament, Plaça de la Vila, 1              
Zona vestidors, c/. Creu   
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L'ajuntament de Viladamat exposa a concurs públic la «Contractació del 

d'energia elèctrica 100% renovable certificada per a enllumenat 

públic i edificis de titularitat municipal» en compliment de l’article 9 del Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre (en endavant TRLCSP). 

Al concurs es presenten 2 propostes i l'Ajuntament sol·licita els serveis tècnics de 

Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP per tal d'assessorar en la valoració de 

L’objectiu d’aquest informe és avaluar de forma objectiva les dues propostes 

tal de definir quina és la més avantatjosa. 

Premisses de càlcul: 

Per tal de comparar les dues propostes sobre la mateixa base de càlcul

consum i la distribució de preus de l'energia en els diferents períodes de 

2.0DHA, 2.1DHA i 3.0A) segons el consum real històric de cada punt 

l’any 2017. 

S'ha considerat la potència contractada actual en els 3 períodes de facturació pels 

subministrament amb tarifa 3.0A. 

S'ha considerat les potències contractades actuals indicades en els plecs de 

de realitzar el càlcul del cost anual del terme de potència.

s casos s'ha partit dels preus unitaris entregats i s'ha realitzat el càlcul de 

a partir de les premisses especificades. 

4. Resultats de l’oferta econòmica: 

A continuació es presenten les taules amb els valors finals diferenciats per 

potència, terme d'energia i valor total anual sense considerar 

 

  CUPS       Tarifa           

CEIP Puig Segalar, c/. Escoles, 3          ES0031406050743001FT0F       2.0A             
       ES0031406050736001RS0F      2.0A             
       ES0031406050741001NR0F      2.0A             
       ES0031408441166001FH0F       2.0A             
       ES0031406266314001KG0F       2.0 DHA      
       ES0031406266313001TQ0F      2.0 DHA      
       ES0031408125483001RE0F       2.1 A          15 
       ES0031406056187001DS0F       2.1 DHA     15 
       ES0031406256188001FA0F       2.1 DHA     15 

             ES0031408200900001YE0F      3.0A            
       ES0031406379035002WY0F      3.0A            

a concurs públic la «Contractació del 

d'energia elèctrica 100% renovable certificada per a enllumenat 

municipal» en compliment de l’article 9 del Text refós de 

at pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

Al concurs es presenten 2 propostes i l'Ajuntament sol·licita els serveis tècnics de 

Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP per tal d'assessorar en la valoració de 

L’objectiu d’aquest informe és avaluar de forma objectiva les dues propostes 

Per tal de comparar les dues propostes sobre la mateixa base de càlcul s'ha 

consum i la distribució de preus de l'energia en els diferents períodes de 

2.0DHA, 2.1DHA i 3.0A) segons el consum real històric de cada punt 

actual en els 3 períodes de facturació pels 

S'ha considerat les potències contractades actuals indicades en els plecs de 

de realitzar el càlcul del cost anual del terme de potència. 

s casos s'ha partit dels preus unitaris entregats i s'ha realitzat el càlcul de 

A continuació es presenten les taules amb els valors finals diferenciats per 

potència, terme d'energia i valor total anual sense considerar 

          P1         P2     P3 

            4            -        - 
            2,2         -        - 
            8            -        - 
            4,6         -        - 

 6,928     -        - 
    6,928     -        -  

15            -        - 
15           -        - 
15           -        - 

           10          10    32 
           15          15      7 
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      Terme energia (kWh/any) 
 
 

                  P1                 
 

2.0A               20.201            
2.0DHA                8.904               
2.1A                    18.963            
2.1DHA              14.481             
3.0A                     7.534            
 
 
 
Terme d’energia (euros/kW h) Terme de potència (euros/kW · any)
 
 
             Aura Energia                

 
                     P1              P2             P3          
 
 
2.0A        0,121169         0                0         0,134
2.0DHA  0,143325   0,069869         0         0,155 
2.1A        0,134502         0                0         0,151 
2.1DHA  0,155881   0,080846         0         0,165 
3.0A        0,108831   0,091787   0,06691   0,116 

 

 
            

 
                            Aura Energia 

 
 
2.0A        2.447,73 
2.0DHA       3.181,42 
2.1A        2.55
2.1DHA       5.588,41 
3.0A        2.983,35 
TOTAL (euros/any)    16.751,48 
 

Per tant, ordenats de més a menys avantatjosa, el resum de les diferents propostes 

s'adjunta a continuació: 

 

Total subministrament (euros/any)

 

- Aura Energia 22.258,35

- Som Energia 23.489,96

 

L’oferta econòmica de l’empresa 

l’oferta de l’empresa Som Energia

 

5. Resultats de les clàusules socials i ambientals:
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Terme energia (kWh/any)         Terme de potència (kW)

             P2          P3           P1                   P2  

    0          0                   18,8                   0                    
        27.269               0                    13,856                   0          

    0          0                    15                          0          
           41.203               0                     30                         0            
           18.853               6.471              25                       25          

h) Terme de potència (euros/kW · any) 

                Som Energia                   Aura Energia                      

         P1         P2          P3          P1            P2            P3          

0,134        0            0        38,0434        0              0        
0,155     0,074         0       38,0434        0              0         
0,151        0             0       44,4444        0              0         
0,165     0,0825       0       44,4444        0              0         
0,116    0,10005   0,072   40,7288   24,4373   16,2915   

Cost ofertat total (euros) 

            Terme d’energia      Terme de potència

Aura Energia       Som Energia        Aura Energia         Som Energia

2.447,73          2.706,93              715,22   
3.181,42          3.398,03              527,13   
2.550,56          2.863,41              666,67   
5.588,41          5.788,61             1.333,33             
2.983,35          3.226,10           2.264,53               

16.751,48        17.983,08            5.506,87                  

Per tant, ordenats de més a menys avantatjosa, el resum de les diferents propostes 

Total subministrament (euros/any): 

Aura Energia 22.258,35 

Som Energia 23.489,96 

L’oferta econòmica de l’empresa Aura Energia és un 5,53% més econòmica que 

Som Energia. 

5. Resultats de les clàusules socials i ambientals: 

Terme de potència (kW) 

           P3 

                   0 
                    0 
                    0 
                    0 
                  39 

                    Som Energia 

         P1            P2           P3 

   38,0434       0              0 
    38,0434       0              0 

        44,4444       0              0 
        44,4444       0              0 

  40,7288   24,4373   16,2915 

Terme de potència 

om Energia 

 715,22 
 527,13 
 666,67 

             1.333,33 
             2.264,53 

                 5.506,87 

Per tant, ordenats de més a menys avantatjosa, el resum de les diferents propostes 

és un 5,53% més econòmica que 
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El Plec de contractació pública establia la valoració de clàusules socials i 

mediambientals, a més a més del criteri econòmic.

 

A continuació s’indiquen les diferents propostes rebudes per part de les dues 

empreses presentades. 

 

- Proposta d’accions de divulgació i formació en sostenibilitat energètica

 

· L’empresa Aura Energia 

formació en sostenibilitat energètica.

 

· L’empresa Som Energia 

transició energètica cap a un model energètic més just, sostenible i basat en 

l’energia com a dret i n

 

Es proposen sessions d’una hora de durada, gratuïtes i obertes a la ciutadania. 

L’enunciat de les tres sessions són els següents:

 

Sessió 1.- Posem llum a la factura d’electricitat.

Sessió 2.- Els impactes de l’actual model energètic.

Sessió 3.- De l’oligopoli a la sobirania: Posem les persones al centre de la transició 

energètica. 
 

Descripció, continguts de la
proposta, nivell d'especificitat
(màx. 5 punts) 

     
 
 
Aura Energia   0 
 
Som Energia   3                                                        
 

Responsabilitat Social Corporativa de les empreses presentades

 

L’empresa Aura Energia 

neta i renovable. 

 

L’empresa Som Energia 

sols comercialitza i produeix energia 100% neta i renovable. L’empresa Som Energia 

va decidir en assemblea general de les persones sòcies realitzar accions per col·laborar 

a combatre la situació de pobresa energètica.

 

- Puntuació considerada respecte els 5 punts màxim d’aquest apartat

 

· Aura Energia   3 

 

· Som Energia   4 

 

Prevenció i pal·liació de pobresa energètica
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El Plec de contractació pública establia la valoració de clàusules socials i 

a més a més del criteri econòmic. 

A continuació s’indiquen les diferents propostes rebudes per part de les dues 

Proposta d’accions de divulgació i formació en sostenibilitat energètica

Aura Energia no presenta cap proposta d’accions de divulgació i 

formació en sostenibilitat energètica. 

Som Energia proposa dur a terme un cicle de tres xerrades sobre la 

transició energètica cap a un model energètic més just, sostenible i basat en 

l’energia com a dret i no com a mercaderia. 

Es proposen sessions d’una hora de durada, gratuïtes i obertes a la ciutadania. 

L’enunciat de les tres sessions són els següents: 

Posem llum a la factura d’electricitat. 

Els impactes de l’actual model energètic. 

De l’oligopoli a la sobirania: Posem les persones al centre de la transició 

Descripció, continguts de la                      Nivell d'aplicabilitat de la 
proposta, nivell d'especificitat           proposta i impacte de les 
(màx. 5 punts)              activitats en la ciutadania 

                         (màx. 5 punts) 

              0                                       

                                                       4                                       

Responsabilitat Social Corporativa de les empreses presentades 

Aura Energia és una empresa local que comercialitza energia 100% 

Som Energia és una cooperativa ciutadana sense ànim de lucre que tan 

comercialitza i produeix energia 100% neta i renovable. L’empresa Som Energia 

assemblea general de les persones sòcies realitzar accions per col·laborar 

situació de pobresa energètica. 

considerada respecte els 5 punts màxim d’aquest apartat

Prevenció i pal·liació de pobresa energètica 

El Plec de contractació pública establia la valoració de clàusules socials i 

A continuació s’indiquen les diferents propostes rebudes per part de les dues 

Proposta d’accions de divulgació i formació en sostenibilitat energètica 

proposta d’accions de divulgació i 

proposa dur a terme un cicle de tres xerrades sobre la 

transició energètica cap a un model energètic més just, sostenible i basat en 

Es proposen sessions d’una hora de durada, gratuïtes i obertes a la ciutadania. 

De l’oligopoli a la sobirania: Posem les persones al centre de la transició 

   Total  

                                      0 

                                      7 

és una empresa local que comercialitza energia 100% 

ànim de lucre que tan 

comercialitza i produeix energia 100% neta i renovable. L’empresa Som Energia 

assemblea general de les persones sòcies realitzar accions per col·laborar 

considerada respecte els 5 punts màxim d’aquest apartat: 
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L’empresa Aura Energia 

de pobresa energètica. 

 

L’empresa Som Energia 

energètica a les persones tècniques de l’Ajuntament per tal que puguin detectar els 

problemes dins les llars i oferir solucions de 5 hores a través d’entitats especialitzades 

on s’incorpora el següent programa:

 

• Definicions i pobresa energètica

• Optimització en factures i tarifes

• Tràmits i ajuts en subministraments

• Conceptes bàsics en energia

• Usos energètics 

• Estalvi energètic 

 
       Puntuació considerada respecte els 10 punts 

 

      · Aura Energia 0 

      · Som Energia 6 

 

     6. Conclusions 

 

        Un cop estudiades les diferents propostes i considerades sota el mateix criteri la 

classificació de les dues empreses en funció de la proposta econòmica i 

següent: 

 
Proposta d’accions de divulgació i

- Descripció, continguts de la
- Nivell d'aplicabilitat de la proposta i

ciutadania                                                                                                         
 
Responsabilitat Social Corporativa 
 
Prevenció i pal· liació de pobresa energètica 
 
Oferta econòmica                                                                                                         
 
TOTAL                                                                                                                       
 
Primer classificat: SOM ENERGIA SCCL

Segon classificat: AURA ENERGIA SL

 
A l’efecte, atesa la proposa 

de Serveis Energètics, així com per la Mesa de Contractació, 
unanimitat, acorden:  
 

Primer.- adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, d’acord amb 
les bases aprovades,  a l’empresa Som Energia, SCCL
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Aura Energia no presenta cap proposta per a la prevenció i pal·liació 

Som Energia proposa realitzar una formació específica sobre pobresa 

les persones tècniques de l’Ajuntament per tal que puguin detectar els 

oferir solucions de 5 hores a través d’entitats especialitzades 

programa: 

Definicions i pobresa energètica 

Optimització en factures i tarifes 

Tràmits i ajuts en subministraments 

Conceptes bàsics en energia 

Puntuació considerada respecte els 10 punts màxim d’aquest apartat

Un cop estudiades les diferents propostes i considerades sota el mateix criteri la 

les dues empreses en funció de la proposta econòmica i 

Puntuació total
                                                    Aura Energia

Proposta d’accions de divulgació i formació en sostenibilitat energètica 
Descripció, continguts de la proposta, nivell d'especificitat           0 
Nivell d'aplicabilitat de la proposta i impacte de les activitats en la 

                                                                                                         0 

abilitat Social Corporativa              3 

Prevenció i pal· liació de pobresa energètica             0 

                                                                                                        100 

                                                                                                                        103 

Primer classificat: SOM ENERGIA SCCL 

Segon classificat: AURA ENERGIA SL 

proposa formulada per l’empresa assessora, Suno Enginyeria 
de Serveis Energètics, així com per la Mesa de Contractació, els Regidors 

adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, d’acord amb 
les bases aprovades,  a l’empresa Som Energia, SCCL. 

no presenta cap proposta per a la prevenció i pal·liació 

proposa realitzar una formació específica sobre pobresa 

les persones tècniques de l’Ajuntament per tal que puguin detectar els 

oferir solucions de 5 hores a través d’entitats especialitzades 

màxim d’aquest apartat 

Un cop estudiades les diferents propostes i considerades sota el mateix criteri la 

les dues empreses en funció de la proposta econòmica i social és la 

Puntuació total 
Aura Energia     Som Energia 

0                       3 

0                       4 

3                       4 

0                       6 

100                  94,47 

103                111,47 

formulada per l’empresa assessora, Suno Enginyeria 
els Regidors presents, per 

adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica 100% 
renovable per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal, d’acord amb 
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Segon.- notificar el present acord a les em
seu coneixement. 

 
Tercer.- comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària 

coneixement i la formalització del contracte
 
Quart.- facultar al Sr. alcalde per a la formalització del contracte corresponent. 
 

 05.- ACORD D’APROVACIÓ DE MILLORES EN ELS PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT 
i PA6:  
  

 El Butlletí Oficial de la 
2018, va publicar l’acord d’aprovació
reparcel·lació i d’urbanització
Palauborrell.  

 
Per tal de procedir al dese

Registre de la Propietat i en la Gerència Territorial del Cadastre, s’han introduït vàries 
millores en el redactat dels projectes que, en cap cas, modifiquen el seu contingut. Les 
modificacions introduïdes són: 

 
- S’incorporen a la documentació tècnica els plànols justificatius de les 

coordenades GML de les parcel·les resultants. La presentació d’aquests plànols 
és requisit indispensable per a la inscripció registral i la seva coordinació amb la 
inscripció cadastral. 
 

- Durant la tramitació dels projectes
Castelló han procedit a formalitzar la segregació de la part rústica de la finca de 
la seva propietat (PA
constitueix una nova finca cadastral, queda exclosa. 
 

- S’inclou la referència registral de les finques de procedència. 
 

Les modificacions detallades han estat notificades a la totalitat dels pro
de les finques afectades, que han donat el seu vist i plau. 
 

Vistes les millores proposades, els Regidors presents acorden:
  
 Primer.- modificar el
del Sector Camí de Palauborrell incloent les dades anteriorment detallades. 
  
 Segon.- procedir a la inscripció en el Registre de la 
Girona i a la Gerència Territorial del Cadastre de les finques resultants del Projecte de 
Reparcel·lació definitivament apr
 
 Tercer.- iniciar els tràmits legalment establerts per a la licitació de les obres i 
actuacions recollides en el Projecte d’Urbanització
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notificar el present acord a les empreses participants a la 

comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària 
coneixement i la formalització del contracte. 

facultar al Sr. alcalde per a la formalització del contracte corresponent. 

ORD D’APROVACIÓ DE MILLORES EN ELS PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL, PA4, PA5 

Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 134, de data 11 de juliol de 
ord d’aprovació definitiva dels projectes de limitació, 

reparcel·lació i d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística Sector Camí de 

Per tal de procedir al desenvolupament del Sector i a la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat i en la Gerència Territorial del Cadastre, s’han introduït vàries 
millores en el redactat dels projectes que, en cap cas, modifiquen el seu contingut. Les 

s són:  

S’incorporen a la documentació tècnica els plànols justificatius de les 
coordenades GML de les parcel·les resultants. La presentació d’aquests plànols 
és requisit indispensable per a la inscripció registral i la seva coordinació amb la 

cadastral.  

Durant la tramitació dels projectes de desenvolupament, les Sres. Casadevall 
Castelló han procedit a formalitzar la segregació de la part rústica de la finca de 

PA6). En la redacció definitiva la part rústica segregada, que 
constitueix una nova finca cadastral, queda exclosa.  

S’inclou la referència registral de les finques de procedència.  

Les modificacions detallades han estat notificades a la totalitat dels pro
de les finques afectades, que han donat el seu vist i plau.  

Vistes les millores proposades, els Regidors presents acorden: 

modificar els Projectes de Delimitació, Reparcel·lació i Urbanització
uborrell incloent les dades anteriorment detallades. 

procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat número 3 de 
Girona i a la Gerència Territorial del Cadastre de les finques resultants del Projecte de 
Reparcel·lació definitivament aprovat.   

iar els tràmits legalment establerts per a la licitació de les obres i 
actuacions recollides en el Projecte d’Urbanització.  

participants a la licitació per al 

comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu 

facultar al Sr. alcalde per a la formalització del contracte corresponent.   

ORD D’APROVACIÓ DE MILLORES EN ELS PROJECTES DE 
SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL, PA4, PA5 

rovíncia de Girona núm. 134, de data 11 de juliol de 
finitiva dels projectes de limitació, 
actuació urbanística Sector Camí de 

nvolupament del Sector i a la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat i en la Gerència Territorial del Cadastre, s’han introduït vàries 
millores en el redactat dels projectes que, en cap cas, modifiquen el seu contingut. Les 

S’incorporen a la documentació tècnica els plànols justificatius de les 
coordenades GML de les parcel·les resultants. La presentació d’aquests plànols 
és requisit indispensable per a la inscripció registral i la seva coordinació amb la 

, les Sres. Casadevall 
Castelló han procedit a formalitzar la segregació de la part rústica de la finca de 

6). En la redacció definitiva la part rústica segregada, que 

Les modificacions detallades han estat notificades a la totalitat dels propietaris 

ió i Urbanització 
uborrell incloent les dades anteriorment detallades.  

pietat número 3 de 
Girona i a la Gerència Territorial del Cadastre de les finques resultants del Projecte de 

iar els tràmits legalment establerts per a la licitació de les obres i 
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 06.- APROVACIÓ 
CEIP PUIG SEGALAR,  

 
Instància presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya en data 5 de juliol de 2018, Registre d’entrada número X2018010457, 
sol·licitant l’aprovació de la llicència urbanística municipal per a l’execució de les obres 
de millora de l’Escola CEIP Puig Segalar, 2a fase (RAM 2018), d’acord amb el projecte 
bàsic i executiu amb referència XMG
Enginyeria, SLP.  

 
El total del pressupost d’execució per contracte és de DOS

MIL SET-CENTS VUITANTA
 
D’acord amb el què determina l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  la quota de l’impost sobre c
per a la construcció docent, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 
construcció d’especial interès o utilitat municipal. 

    
 Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal, 
d’acord amb el qual 
 

Vist el projecte redactat per AE
qual s’ajusta a les prescripcions generals establertes en l’avantprojecte de conjunt al 
qual ja va donar el vist i plau aquest ajuntament

 
Vist que el document presentat a tràmit dóna compliment a totes les 

prescripcions tècniques necessàries per a la contractació de l’obra de referència. 

 

Atès que l’edifici projectat s’ajusta a les determinacions que estableix el POUM. 

 

Que subscriu informa favorablement

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

Primer.- aprovar la llicència d’obres 
sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a 
l’execució de les obres RAM 201
Viladamat, 2a fase, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat a l’efecte per
BGC 2005, Arquitectura Enginyeria, SLP. 
 
 Segon.- aprovar la liquidació de la llicència: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ...................................................................... 2
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (3%).................................................... 
TAXA D’OBRES......................................................
INFORME TÈCNIC................................................................................................ 91,60
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA...........................................................
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PROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES DE MILLORA DEL 
 2a FASE:  

Instància presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en data 5 de juliol de 2018, Registre d’entrada número X2018010457, 
sol·licitant l’aprovació de la llicència urbanística municipal per a l’execució de les obres 

l’Escola CEIP Puig Segalar, 2a fase (RAM 2018), d’acord amb el projecte 
bàsic i executiu amb referència XMG-18522, redactat per AE-BGC 2005, Arquitectura 

El total del pressupost d’execució per contracte és de DOS-CENTS SETANTA  
CENTS VUITANTA-SIS AMB CATORZE EUROS (270.786,14

D’acord amb el què determina l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti 
per a la construcció docent, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 
construcció d’especial interès o utilitat municipal.  

Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal, Joaquim Bover Busquet, 

Vist el projecte redactat per AE-BGC 2005, Arquitectura Enginyeria, SLP el 
qual s’ajusta a les prescripcions generals establertes en l’avantprojecte de conjunt al 
qual ja va donar el vist i plau aquest ajuntament.  

Vist que el document presentat a tràmit dóna compliment a totes les 

prescripcions tècniques necessàries per a la contractació de l’obra de referència. 

Atès que l’edifici projectat s’ajusta a les determinacions que estableix el POUM. 

informa favorablement.   

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

aprovar la llicència d’obres corresponent a l’expedient X2018000074, 
sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a 

de les obres RAM 2018, de Millora de l’Escola CEIP Puig Segalar de 
d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat a l’efecte per

BGC 2005, Arquitectura Enginyeria, SLP.  

aprovar la liquidació de la llicència:  

ST D’EXECUCIÓ...................................................................... 2
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (3%).................................................... 
TAXA D’OBRES.................................................................................................... 25,45
INFORME TÈCNIC................................................................................................ 91,60
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA...........................................................
                                                                  

LA LLICÈNCIA D’OBRES DE MILLORA DEL 

Instància presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en data 5 de juliol de 2018, Registre d’entrada número X2018010457, 
sol·licitant l’aprovació de la llicència urbanística municipal per a l’execució de les obres 

l’Escola CEIP Puig Segalar, 2a fase (RAM 2018), d’acord amb el projecte 
BGC 2005, Arquitectura 

CENTS SETANTA  
SIS AMB CATORZE EUROS (270.786,14€).  

D’acord amb el què determina l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

onstruccions, instal·lacions i obres que s’acrediti 
per a la construcció docent, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 

Joaquim Bover Busquet, 

BGC 2005, Arquitectura Enginyeria, SLP el 
qual s’ajusta a les prescripcions generals establertes en l’avantprojecte de conjunt al 

Vist que el document presentat a tràmit dóna compliment a totes les 

prescripcions tècniques necessàries per a la contractació de l’obra de referència.  

Atès que l’edifici projectat s’ajusta a les determinacions que estableix el POUM.  

corresponent a l’expedient X2018000074, 
sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a 

l’Escola CEIP Puig Segalar de 
d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat a l’efecte per AE-

ST D’EXECUCIÓ...................................................................... 270.786,14€ 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (3%).................................................... 8.123,58€ 

.............................................. 25,45€ 
INFORME TÈCNIC................................................................................................ 91,60€ 
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA...................................................................... 0,00€ 
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 Tercer.- notificar via Eacat 
Departament d’Ensenyament per al seu coneixement. 
   
 07.- ACORD D’INICIAR L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DE LA FIGURA 
DE SOMETENT:  
 
 Per part del Sr. alcalde, es proposa al Ple la modificació del present punt de 
l’ordre del dia passant a l’aprovació d’una declaració institucional davant la impunitat 
de les agressions feixistes, per tal d’evitar possibles controvèrsies i/o malentesos amb
figura del sometent.  
 
 Els Regidors presents acorden procedir a la modificació del contingut del present 
punt de l’ordre del dia, que passa a ser l’aprovació d’una declaració institucional davant 
la impunitat de les agressions feixistes, d’acord amb l
    

Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses 
mobilitzacions populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per 
sobre de tot, pel seu caràcter no violent. Mobilitzacions de centenars de milers de 
persones que no han registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.
 

El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques 
que conviuen a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre i els seus 
prolegòmens, per una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més 
d'un miler de persones ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 
alcaldes del nostre país. 
 

És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'am
contra persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i 
tot contra periodistes. 
 

Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers 
d’arreu dels Països Catalans. Parlem de desenes de 
pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, o persones que han estat agredides 
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, 
de l’incendi d’un ateneu popular al barri de S
periodistes, llançament de pedres a domicilis particulars que lluïen estelades o símbols 
favorables a la democràcia i als presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 
de setembre a l’11 de desembre, es van r
quals fins i tot, tenien motivacions de caràcter racista.
 

La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de 
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les e
policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i 
emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat  els 
darrers mesos i que, malgrat ser molt minoritàries, correm el peril
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        TOTAL...........................................  
          BONIFICACIÓ 95% ….………..  
         TOTAL……………………….…….. 

via Eacat el present acord als Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Ensenyament per al seu coneixement.  

ACORD D’INICIAR L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DE LA FIGURA 

Per part del Sr. alcalde, es proposa al Ple la modificació del present punt de 
l’ordre del dia passant a l’aprovació d’una declaració institucional davant la impunitat 
de les agressions feixistes, per tal d’evitar possibles controvèrsies i/o malentesos amb

Els Regidors presents acorden procedir a la modificació del contingut del present 
punt de l’ordre del dia, que passa a ser l’aprovació d’una declaració institucional davant 
la impunitat de les agressions feixistes, d’acord amb la qual: 

Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses 
mobilitzacions populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per 
sobre de tot, pel seu caràcter no violent. Mobilitzacions de centenars de milers de 

es que no han registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.

El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques 
que conviuen a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre i els seus 

una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més 
d'un miler de persones ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 

És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'am
contra persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i 

Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers 
d’arreu dels Països Catalans. Parlem de desenes de persones que han patit en la seva 
pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, o persones que han estat agredides 
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, 
de l’incendi d’un ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, agressions a 
periodistes, llançament de pedres a domicilis particulars que lluïen estelades o símbols 
favorables a la democràcia i als presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 
de setembre a l’11 de desembre, es van registrar 139 agressions físiques, algunes de les 
quals fins i tot, tenien motivacions de caràcter racista. 

La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de 
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència 
policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i 
emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat  els 
darrers mesos i que, malgrat ser molt minoritàries, correm el peril

TOTAL...........................................  8.240,63€ 
BONIFICACIÓ 95% ….………..  -7.416,57€ 
TOTAL……………………….…….. 824,06€ 

el present acord als Serveis Territorials a Girona del 

ACORD D’INICIAR L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DE LA FIGURA 

Per part del Sr. alcalde, es proposa al Ple la modificació del present punt de 
l’ordre del dia passant a l’aprovació d’una declaració institucional davant la impunitat 
de les agressions feixistes, per tal d’evitar possibles controvèrsies i/o malentesos amb la 

Els Regidors presents acorden procedir a la modificació del contingut del present 
punt de l’ordre del dia, que passa a ser l’aprovació d’una declaració institucional davant 

Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses 
mobilitzacions populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per 
sobre de tot, pel seu caràcter no violent. Mobilitzacions de centenars de milers de 

es que no han registrat ni el més mínim incident de caràcter violent. 

El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques 
que conviuen a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre i els seus 

una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més 
d'un miler de persones ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 

És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces 
contra persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i 

Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers 
persones que han patit en la seva 

pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, o persones que han estat agredides 
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, 

arrià de Barcelona, agressions a 
periodistes, llançament de pedres a domicilis particulars que lluïen estelades o símbols 
favorables a la democràcia i als presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 

egistrar 139 agressions físiques, algunes de les 

La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de 
scenes de violència 

policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i 
emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat  els 
darrers mesos i que, malgrat ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin 
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ampliant-se i puguin generar un conflicte molt més important.
 

L’Estat espanyol, doncs, no sols estar exercint la violència indiscriminada contra 
la població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets 
més fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes 
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència.
 

Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre quan set policies espanyols 
residents en un dels vaixells a
que estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es produïen 
agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la 
policia espanyola.  
 

Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial estar obrint 
processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones 
que no han comès cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de 
violència contra activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el 
seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs 
casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències
que s’han limitat al pagament d’una multa.
 

Dos dels punts d’inflexió d’aquesta violència els trobem a Canet de Mar 
(Maresme), el passat 21 de Maig, i en el Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 
divendres 25 de maig. Per una banda, un grup d’encaputx
de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la República mentre aquests 
estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus grogues, en record i 
memòria per les preses i exiliades polítiques. Aquella 
persones ferides, algunes d’elles d’avançada edat. Pocs dies després, el diputat de 
Ciutadans Carlos Carrizosa i Torres, amb el suport de tot el seu grup parlamentari, 
arrencava, just quan s’iniciava un Ple, un dels llaços grocs
Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans 
a Canet. En consonància amb aquest gest, el mateix partit ha afirmat reiteradament la 
legitimitat d'eliminar qualsevol mostra de solidari
catalans i la demanda de la seva llibertat i el retorn dels exiliats i exiliades polítiques, 
emprant una justificació tan demagògica com és la pretesa neutralitat de l'espai públic. 
 

Tot plegat evidencia l'esforç d
clima de confrontació social tot exercint impunement violència contra la població de 
Catalunya per motius purament ideològics. Dos dels darrers episodis d’aquesta 
violència els hem viscut a Manresa i a V
nit del 29 al 30 de juliol set persones van ser agredides mentre penjaven una estelada. 
L’increment d’agressions en la comarca del Bages la situa com un dels epicentres de 
l’extrema dreta. Per altra banda, l
d’encaputxats armats amb ganivets van amenaçar la població de Verges mentre es 
dedicaven a arrencar, violentament, estelades i llaços grocs que hi havia penjats al 
municipi. En ambdós casos cap dels agredits va 
violenta. Tot el contrari.  
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se i puguin generar un conflicte molt més important. 

L’Estat espanyol, doncs, no sols estar exercint la violència indiscriminada contra 
la població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets 

mentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes 
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència. 

Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre quan set policies espanyols 
residents en un dels vaixells al Port de Barcelona van agredir físicament a uns cambrers 
que estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es produïen 
agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la 

Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial estar obrint 
processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones 
que no han comès cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de 

a contra activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el 
seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs 
casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències
que s’han limitat al pagament d’una multa. 

Dos dels punts d’inflexió d’aquesta violència els trobem a Canet de Mar 
(Maresme), el passat 21 de Maig, i en el Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 
divendres 25 de maig. Per una banda, un grup d’encaputxats va presentar
de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la República mentre aquests 
estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus grogues, en record i 
memòria per les preses i exiliades polítiques. Aquella agressió va acabar amb cinc 
persones ferides, algunes d’elles d’avançada edat. Pocs dies després, el diputat de 
Ciutadans Carlos Carrizosa i Torres, amb el suport de tot el seu grup parlamentari, 
arrencava, just quan s’iniciava un Ple, un dels llaços grocs que hi ha en el Parlament de 
Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans 
a Canet. En consonància amb aquest gest, el mateix partit ha afirmat reiteradament la 
legitimitat d'eliminar qualsevol mostra de solidaritat amb les preses i els presos polítics 
catalans i la demanda de la seva llibertat i el retorn dels exiliats i exiliades polítiques, 
emprant una justificació tan demagògica com és la pretesa neutralitat de l'espai públic. 

Tot plegat evidencia l'esforç de l’estat i dels seus aparells per intentar crear un 
clima de confrontació social tot exercint impunement violència contra la població de 
Catalunya per motius purament ideològics. Dos dels darrers episodis d’aquesta 
violència els hem viscut a Manresa i a Verges. Per una banda, a la capital del Bages, la 
nit del 29 al 30 de juliol set persones van ser agredides mentre penjaven una estelada. 
L’increment d’agressions en la comarca del Bages la situa com un dels epicentres de 
l’extrema dreta. Per altra banda, la nit del 31 de juliol a l’1 d’agost un grup 
d’encaputxats armats amb ganivets van amenaçar la població de Verges mentre es 
dedicaven a arrencar, violentament, estelades i llaços grocs que hi havia penjats al 
municipi. En ambdós casos cap dels agredits va actuar, en cap moment, de manera 

L’Estat espanyol, doncs, no sols estar exercint la violència indiscriminada contra 
la població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets 

mentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes 

Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre quan set policies espanyols 
l Port de Barcelona van agredir físicament a uns cambrers 

que estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es produïen 
agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la 

Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial estar obrint 
processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones 
que no han comès cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de 

a contra activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el 
seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs 
casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències 

Dos dels punts d’inflexió d’aquesta violència els trobem a Canet de Mar 
(Maresme), el passat 21 de Maig, i en el Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 

ats va presentar-se a la platja 
de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la República mentre aquests 
estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus grogues, en record i 

agressió va acabar amb cinc 
persones ferides, algunes d’elles d’avançada edat. Pocs dies després, el diputat de 
Ciutadans Carlos Carrizosa i Torres, amb el suport de tot el seu grup parlamentari, 

que hi ha en el Parlament de 
Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans 
a Canet. En consonància amb aquest gest, el mateix partit ha afirmat reiteradament la 

tat amb les preses i els presos polítics 
catalans i la demanda de la seva llibertat i el retorn dels exiliats i exiliades polítiques, 
emprant una justificació tan demagògica com és la pretesa neutralitat de l'espai públic.  

e l’estat i dels seus aparells per intentar crear un 
clima de confrontació social tot exercint impunement violència contra la població de 
Catalunya per motius purament ideològics. Dos dels darrers episodis d’aquesta 

erges. Per una banda, a la capital del Bages, la 
nit del 29 al 30 de juliol set persones van ser agredides mentre penjaven una estelada. 
L’increment d’agressions en la comarca del Bages la situa com un dels epicentres de 

a nit del 31 de juliol a l’1 d’agost un grup 
d’encaputxats armats amb ganivets van amenaçar la població de Verges mentre es 
dedicaven a arrencar, violentament, estelades i llaços grocs que hi havia penjats al 

actuar, en cap moment, de manera 
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Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat 
d’expressió, sigui aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que 
reivindiquem les places i carrers
 

Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de 
violència que s'han produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no 
són producte en cap cas de cap mena d
identitat nacional, sinó que són expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i 
respondre des de la societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més 
democràcia i més drets polítics i soc
 

És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat 
davant d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern en 
general i del cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions 
feixistes que estem patint en els nostres municipis. Aquesta actitud contrasta 
rotundament amb la rapidesa amb la que van detenir a la persona que protestava davant 
la visita del Jutge Llarena a Palafrugell fa uns dies, n el Mossos dEsquadra van actuar 
dofici tot prejutjant el dret a la llibertat d'expressió. Sembla evident que ens trobem 
davant d’una situació tan greu com preocupant que deixa els nostres municipis 
totalment desemparats i indefensos davant la violència feixista. 
 

En aquest sentit, i per ta
donant des de la Generalitat, ens comprometem a facilitar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, la creació de Comitès Populars Antifeixistes per tal de garantir la 
convivència en els nostres mun
l’extrema dreta i la passivitat del Govern davant d’aquestes, només l’autoorganització 
popular pot facilitar la resposta que no s’està donant des de la Generalitat. 
 

Per tots els motius exposats, el p
unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Facilitar la creació de Comitès de Solidaritat Antifeixista compromesos 
amb la resistència civil activa i no violenta per tal de garantir la integritat física de veïns 
i veïnes, així com els bens públics i privats amenaçats per els grups de feixistes, és 
fer el que el govern de la Generalitat no està fent.
 

Segon.- Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per 
aturar els grups d’extrema dreta immediatament per tal de no esdevenir còmplice 
d’aquells que exerceixen la violència.
 

08.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE LA COSTA BRAVA 
COM A RESERVA DE LA BIOSFERA

 
La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els 

agents del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa 
Brava com a Reserva de la Biosfera de la 
 

Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors 
naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible per: 
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Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat 
d’expressió, sigui aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que 
reivindiquem les places i carrers de les nostres viles com a espais d’expressió política. 

Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de 
violència que s'han produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no 
són producte en cap cas de cap mena d'enfrontament civil entre partidaris d'una o altra 
identitat nacional, sinó que són expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i 
respondre des de la societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més 
democràcia i més drets polítics i socials. 

És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat 
davant d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern en 
general i del cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions 
feixistes que estem patint en els nostres municipis. Aquesta actitud contrasta 
rotundament amb la rapidesa amb la que van detenir a la persona que protestava davant 
la visita del Jutge Llarena a Palafrugell fa uns dies, n el Mossos dEsquadra van actuar 

ici tot prejutjant el dret a la llibertat d'expressió. Sembla evident que ens trobem 
davant d’una situació tan greu com preocupant que deixa els nostres municipis 
totalment desemparats i indefensos davant la violència feixista.  

En aquest sentit, i per tal de donar des dels municipis la resposta que no s’està 
donant des de la Generalitat, ens comprometem a facilitar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, la creació de Comitès Populars Antifeixistes per tal de garantir la 
convivència en els nostres municipis. Assumim que davant l’increment d’agressions de 
l’extrema dreta i la passivitat del Govern davant d’aquestes, només l’autoorganització 
popular pot facilitar la resposta que no s’està donant des de la Generalitat. 

Per tots els motius exposats, el ple de l'Ajuntament de Viladamat

Facilitar la creació de Comitès de Solidaritat Antifeixista compromesos 
amb la resistència civil activa i no violenta per tal de garantir la integritat física de veïns 
i veïnes, així com els bens públics i privats amenaçats per els grups de feixistes, és 
fer el que el govern de la Generalitat no està fent. 

Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per 
aturar els grups d’extrema dreta immediatament per tal de no esdevenir còmplice 
d’aquells que exerceixen la violència. 

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE LA COSTA BRAVA 
M A RESERVA DE LA BIOSFERA (X2018000100):  

La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els 
agents del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa 
Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.  

Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors 
naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible per: 

Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat 
d’expressió, sigui aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que 

de les nostres viles com a espais d’expressió política.  

Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de 
violència que s'han produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no 

'enfrontament civil entre partidaris d'una o altra 
identitat nacional, sinó que són expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i 
respondre des de la societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més 

És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat 
davant d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern en 
general i del cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions 
feixistes que estem patint en els nostres municipis. Aquesta actitud contrasta 
rotundament amb la rapidesa amb la que van detenir a la persona que protestava davant 
la visita del Jutge Llarena a Palafrugell fa uns dies, n el Mossos dEsquadra van actuar 

ici tot prejutjant el dret a la llibertat d'expressió. Sembla evident que ens trobem 
davant d’una situació tan greu com preocupant que deixa els nostres municipis 

l de donar des dels municipis la resposta que no s’està 
donant des de la Generalitat, ens comprometem a facilitar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, la creació de Comitès Populars Antifeixistes per tal de garantir la 

icipis. Assumim que davant l’increment d’agressions de 
l’extrema dreta i la passivitat del Govern davant d’aquestes, només l’autoorganització 
popular pot facilitar la resposta que no s’està donant des de la Generalitat.  

le de l'Ajuntament de Viladamat, per 

Facilitar la creació de Comitès de Solidaritat Antifeixista compromesos 
amb la resistència civil activa i no violenta per tal de garantir la integritat física de veïns 
i veïnes, així com els bens públics i privats amenaçats per els grups de feixistes, és a dir 

Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per 
aturar els grups d’extrema dreta immediatament per tal de no esdevenir còmplice 

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE LA COSTA BRAVA 

La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els 
agents del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa 

Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors 
naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible per:  
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 Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la 
conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i de 
la biodiversitat.  
 

 Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cult
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de 
qualitat.  

 
 Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, observació 

permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi d'informació en relació 
amb qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del 
desenvolupament sos

 
 Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del 

concepte d’Ecoregió.
 

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli 
suport social i institucional que integri tots els sectors de les adm
i d’una àmplia representació de col·lectius socials i econòmics implicats directament en 
la gestió d'aquest important espai litoral i marí. 
 

Per tot això, els Regidors presents, unànimement, p
 

Primer.- Donar el suport del Ple municipal de 
Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
 

Segon.- Fer constar l’interès de l’ajuntament de 
amb els principis de sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la 
Reserva de Biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.
 

Tercer.- Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.
 
09.- ASSUMPTES 

 
 Com a assumpte urgent, es proposa incloure la proposta d’alcaldia d’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit 01/18 en base a majors ingressos i a romanent de 
tresoreria.  
 
 Els regidors presents, per unanimitat, acorden incloure la proposta formulada.
 

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 01/18 per a la concessió 
de crèdit extraordinari per tal de poder fer front a determinades obligacions imprevistes 
i urgents, i d’imprescindible compliment dins del present exercici 2018. L’impor
de la modificació proposada, tant en ingressos com en despeses, és de 
QUATRE-CENTS VUITANTA
què el pressupost continua anivellat. 
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Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la 
conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i de 

Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cult
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de 

Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, observació 
permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi d'informació en relació 
amb qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del 
desenvolupament sostenible.  

Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del 
concepte d’Ecoregió. 

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli 
suport social i institucional que integri tots els sectors de les administracions públiques, 
i d’una àmplia representació de col·lectius socials i econòmics implicats directament en 
la gestió d'aquest important espai litoral i marí.  

els Regidors presents, unànimement, prenen els acords següents:

nar el suport del Ple municipal de Viladamat a la candidatura de la 
Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 

Fer constar l’interès de l’ajuntament de Viladamat en treballar d’acord 
amb els principis de sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la 
Reserva de Biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. 

Notificar aquests acords a la Diputació de Girona. 

 URGENTS: 

Com a assumpte urgent, es proposa incloure la proposta d’alcaldia d’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit 01/18 en base a majors ingressos i a romanent de 

Els regidors presents, per unanimitat, acorden incloure la proposta formulada.

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 01/18 per a la concessió 
de crèdit extraordinari per tal de poder fer front a determinades obligacions imprevistes 
i urgents, i d’imprescindible compliment dins del present exercici 2018. L’impor
de la modificació proposada, tant en ingressos com en despeses, és de 

TANTA-VUIT AMB NORANTA EUROS (15
què el pressupost continua anivellat.  

Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la 
conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i de 

Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cultural i 
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de 

Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, observació 
permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi d'informació en relació 
amb qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del 

Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del 

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli 
inistracions públiques, 

i d’una àmplia representació de col·lectius socials i econòmics implicats directament en 

renen els acords següents: 

a la candidatura de la 

en treballar d’acord 
amb els principis de sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la 
Reserva de Biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del 

Com a assumpte urgent, es proposa incloure la proposta d’alcaldia d’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit 01/18 en base a majors ingressos i a romanent de 

Els regidors presents, per unanimitat, acorden incloure la proposta formulada. 

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 01/18 per a la concessió 
de crèdit extraordinari per tal de poder fer front a determinades obligacions imprevistes 
i urgents, i d’imprescindible compliment dins del present exercici 2018. L’import total 
de la modificació proposada, tant en ingressos com en despeses, és de QUINZE MIL 

15.488,90€), pel 
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 Les partides pressupostàries de despeses a les que es preveu la
crèdit extraordinari són: 
 
·  18.1.920.21200    Conservació i manteniment Ateneu Sebastià Salellas . . .  13.988
· 18.1.1621.22703   Consell Comarcala, servei protecció animals
    
  
 Per al finançament de la concessió de crèdit s’aplicaran els següents recursos: 
 
·  18.1.45082    Generalitat PUOSC, manteniment 
·  18.1.46101    Dipsalut subvenció instal·lació
· 18.1.87000    Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.239,53
    
 
 Fonaments jurídics: 
 

- Article 177 i següents 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
- Article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Hisendes Locals, 

 
- Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 

 
Vista la proposta de modificació de crèdit formulada per l’alcalde així com 

l’informe favorable emès per la secretària interventora,
unanimitat, acorden:  

 
Primer.- aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/1

crèdit extraordinari a les partides detallades, per un import total de 
QUATRE-CENTS VUITANTA

 
Segon.- publicar el present acord d’aprovació inicial en el BOP i exposar 

l’expedient al públic per termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions. 

 
Tercer.- en el cas de que no es presentin al·legacions aquest acord esdevindrà 

definitiu sense necessitat de nou acord de ple, procedint
resum per capítols de la modificació aprovada. 
   
 10.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN

 
Primera.- Per part de l’alcalde s’informa 

per l’abocament reiterat de fangs de depuradora. En el proper butlletí municipal 
demanarà que no es realitzin abocaments i 
el cas de que es realitzin, per tal d’evitar males olors i molèsties als veïns. 
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Les partides pressupostàries de despeses a les que es preveu la

Conservació i manteniment Ateneu Sebastià Salellas . . .  13.988
Consell Comarcala, servei protecció animals . . . . . . . . . . 

    TOTAL . . . . . . .  14.488,90

Per al finançament de la concessió de crèdit s’aplicaran els següents recursos: 

Generalitat PUOSC, manteniment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dipsalut subvenció instal·lació Ateneu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

·  18.1.87000    Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.239,53
    TOTAL . . . . . . .  14.488,90

Fonaments jurídics:  

i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017.  

Vista la proposta de modificació de crèdit formulada per l’alcalde així com 
l’informe favorable emès per la secretària interventora, els regidors presents, per 

aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/18 per a la concessió de 
crèdit extraordinari a les partides detallades, per un import total de CATORZE

ANTA-VUIT AMB NORANTA EUROS (14.488

publicar el present acord d’aprovació inicial en el BOP i exposar 
l’expedient al públic per termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  

en el cas de que no es presentin al·legacions aquest acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat de nou acord de ple, procedint-se a la publicació en el BOP del 
resum per capítols de la modificació aprovada.  

INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN: 

Per part de l’alcalde s’informa de les queixes rebudes a l’ajuntament 
per l’abocament reiterat de fangs de depuradora. En el proper butlletí municipal 
demanarà que no es realitzin abocaments i s’informarà de la necessitat de tapar

per tal d’evitar males olors i molèsties als veïns. 

Les partides pressupostàries de despeses a les que es preveu la concessió de 

Conservació i manteniment Ateneu Sebastià Salellas . . .  13.988,90€ 
. . . . . . . . . . .  500,00€  

. . . .  14.488,90€  

Per al finançament de la concessió de crèdit s’aplicaran els següents recursos:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.318,54€ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.930,83€ 

· 18.1.87000    Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.239,53€ 
TOTAL . . . . . . .  14.488,90€ 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

Article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
Llei Reguladora de les 

Vista la proposta de modificació de crèdit formulada per l’alcalde així com 
els regidors presents, per 

per a la concessió de 
CATORZE MIL 
488,90€). 

publicar el present acord d’aprovació inicial en el BOP i exposar 
l’expedient al públic per termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la 

en el cas de que no es presentin al·legacions aquest acord esdevindrà 
se a la publicació en el BOP del 

de les queixes rebudes a l’ajuntament 
per l’abocament reiterat de fangs de depuradora. En el proper butlletí municipal es 

la necessitat de tapar-los, en 
per tal d’evitar males olors i molèsties als veïns.  
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Segona.- el Regidor d’E
d’execució dels treballs de l’
Generalitat ha informat que la 

 
Tercera.- El Regidor de 

coneixement del Ple els següents te
 

1.- el proper dimecres, 8 d’agost, es portarà a terme, per part dels 
de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la reunió 
informativa i formativa als usuaris dels compostadors casolans, resolent els dubtes que 
tinguin els actuals usuaris i intentant incentivar a nous i

 
2.- el 26 de juliol es va celebrar una reunió de la comunitat d’usuaris del Baix 

Fluvià. De Viladamat hi van participar el Regidor de Medi Ambient, en nom de 
l’ajuntament, i l’Albert Casellas, en representació dels pagesos. De cares a properes 
reunions es busquen més representants dels sis pobles.  

 
Quarta.- La Regidora 

següents informacions: 
 

1.- el dia 10 de juliol es va celebrar un assaig a la fresca dels castellers de 
Castelló d’Empúries. Va participar

 
2.- el dia 7 de juliol es va celebrar al 

polítiques de gènere a la que es va convidar a regidores i alcaldesses. 
temes propis de la comarca, com la pros
de grans municipis. Està previst que es realitzin noves formacions i es demanen 
propostes de temes d’interès, com les famílies nouvingudes. Es comunicaran les 
convocatòries a tots els regidors per si volen 

 
3.- des de l’ajuntament es vol deixar palès el rebuig a la presó sense sentit dels 

nois d’Altsasu mentre es revisa el seu judici, demanant el seu alliberament
 
4.- continuen havent
 
5.- també es vol fer constar el rebuig a l’alliberament dels integrants de la 

Manada, tot i la sentència dictada que els condemna a penes de presó
 
6.- la Diputació de Girona ha aprovat una subvenció per a la Fira del Vermut per 

import de 1200,00€.   
 
Cinquena.- El Regidor de Festes
 
1.- la festa major va anar molt bé, amb molta assistència de gent i sense 

problemes destacats. El servei de neteja va funcionar correctament. 
 
2.- properament es signarà un conveni amb el Club de Futbol Empordanet per 

l’ús del camp de futbol. Aquesta temporada faran servir el camp 2 grups d’alevins i 1 
d’infantils. S’informarà de la signatura del conveni al Ple. 
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l Regidor d’Ensenyament, Narcís Font Lloveras informa
ls treballs de l’escola, que continuen d’acord amb el projecte aprovat

Generalitat ha informat que la segona fase ja ha estat adjudicada.  

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

el proper dimecres, 8 d’agost, es portarà a terme, per part dels 
de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la reunió 
informativa i formativa als usuaris dels compostadors casolans, resolent els dubtes que 

i intentant incentivar a nous interessats en el c

el 26 de juliol es va celebrar una reunió de la comunitat d’usuaris del Baix 
Fluvià. De Viladamat hi van participar el Regidor de Medi Ambient, en nom de 
l’ajuntament, i l’Albert Casellas, en representació dels pagesos. De cares a properes 

uen més representants dels sis pobles.   

La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons Sais

el dia 10 de juliol es va celebrar un assaig a la fresca dels castellers de 
Va participar-hi molta gent de Viladamat.   

el dia 7 de juliol es va celebrar al Consell Comarcal una formació sobre les 
polítiques de gènere a la que es va convidar a regidores i alcaldesses. No es van tractar 
temes propis de la comarca, com la prostitució, i es va parlar de problemàtiques pròpies 
de grans municipis. Està previst que es realitzin noves formacions i es demanen 
propostes de temes d’interès, com les famílies nouvingudes. Es comunicaran les 
convocatòries a tots els regidors per si volen assistir-hi.     

des de l’ajuntament es vol deixar palès el rebuig a la presó sense sentit dels 
nois d’Altsasu mentre es revisa el seu judici, demanant el seu alliberament

continuen havent-hi dones assassinades, una a Badalona i una altra a 

també es vol fer constar el rebuig a l’alliberament dels integrants de la 
Manada, tot i la sentència dictada que els condemna a penes de presó.    

la Diputació de Girona ha aprovat una subvenció per a la Fira del Vermut per 

El Regidor de Festes, Daniel Armengol Garcia, informa

la festa major va anar molt bé, amb molta assistència de gent i sense 
El servei de neteja va funcionar correctament.   

properament es signarà un conveni amb el Club de Futbol Empordanet per 
Aquesta temporada faran servir el camp 2 grups d’alevins i 1 

d’infantils. S’informarà de la signatura del conveni al Ple.  

informa sobre l’estat 
, que continuen d’acord amb el projecte aprovat. La 

Josep Mª Gasull Perpiñà, posa en 

el proper dimecres, 8 d’agost, es portarà a terme, per part dels serveis tècnics 
de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la reunió 
informativa i formativa als usuaris dels compostadors casolans, resolent els dubtes que 

nteressats en el compostatge.      

el 26 de juliol es va celebrar una reunió de la comunitat d’usuaris del Baix 
Fluvià. De Viladamat hi van participar el Regidor de Medi Ambient, en nom de 
l’ajuntament, i l’Albert Casellas, en representació dels pagesos. De cares a properes 

Sais, comunica les 

el dia 10 de juliol es va celebrar un assaig a la fresca dels castellers de 

nsell Comarcal una formació sobre les 
No es van tractar 

titució, i es va parlar de problemàtiques pròpies 
de grans municipis. Està previst que es realitzin noves formacions i es demanen 
propostes de temes d’interès, com les famílies nouvingudes. Es comunicaran les 

des de l’ajuntament es vol deixar palès el rebuig a la presó sense sentit dels 
nois d’Altsasu mentre es revisa el seu judici, demanant el seu alliberament.     

hi dones assassinades, una a Badalona i una altra a Sants.  

també es vol fer constar el rebuig a l’alliberament dels integrants de la 
 

la Diputació de Girona ha aprovat una subvenció per a la Fira del Vermut per 

informa:  

la festa major va anar molt bé, amb molta assistència de gent i sense 

properament es signarà un conveni amb el Club de Futbol Empordanet per 
Aquesta temporada faran servir el camp 2 grups d’alevins i 1 
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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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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

hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 50 
als assistents com a 

La secretària, 
Marta Claret  
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