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

 A Viladamat, a 2 d
reuneixen a la sala d’actes de l’Ajuntament els regidors que es relacionen a continuació, 
sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Robert Sabater Costa, i amb l’assistència 
secretària-interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, 
 
 Regidors presents:   
 

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

 SR. ROBERT SABATER COSTA
 SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                       
 SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP
 SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP
 SR. NARCÍS FONT LLOVERAS     
 
 Han excusat la seva absència el
Urzanqui. 
 
 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 6 d’agost 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 Loca
Administraciones Públicas,
de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.  
 
 02.- APROVACIÓ DE
L’EXERCICI 2017 (Expedient X20180000
 
 

Per decret d’alcaldia de data 
del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 201
l’expedient per a la seva tramitació i aprovació.
 

La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 
informar favorablement el Compte General resultant de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2017, amb les dades seguidament detallades: 

 
- ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA . . . . 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 
DE 2018 

 
d’octubre 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                                                            

excusat la seva absència els Regidors Marc Alabau Roura i Cristina Vila 

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 04/18.  

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

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

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

PROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE 
(Expedient X2018000045): 

Per decret d’alcaldia de data 29 de juny de 2018 es va formar el Compte General 
del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2017, acordant-se que es generés 
l’expedient per a la seva tramitació i aprovació. 

La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 9 de juliol
informar favorablement el Compte General resultant de la liquidació del pressupost de 

, amb les dades seguidament detallades:  

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . .  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 2 

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 

                                                       CUP-PA  

Roura i Cristina Vila 

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 

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

MPTE GENERAL DE 

es va formar el Compte General 
se que es generés 

liol de 2018, va 
informar favorablement el Compte General resultant de la liquidació del pressupost de 

. . . . . . . . . . . .  215.934,61€ 
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- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT . . . . . . . . . . . . . . .  
 

- ESTAT DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                              
   
                                              
   
 

- ESTAT DEL DEUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
El Compte General es va sotmetre a exposició i informació pública per termini 

de quinze dies hàbils més vuit a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
BOP núm. 153, de data 8 d
van presentar al·legacions. 

    
Fonaments de dret: 

 
D’acord amb el que determina l’article 101

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya la Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament cada any per 
examinar els comptes generals de la corporació, junt
antecedents, i emetre informe previ a la seva exposició pública i aprovació. 

 
D’acord amb l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo
General serà sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes. Un cop informat, 
serà exposat al públic per termini de quinze dies més vuit durant els quals, les persones 
interessades podran presentar reclamacions o al·legacions. Resoltes
la Comissió de Comptes, en cas de presentar
l’aprovació del Ple i serà remès a Sindicatura de Comptes. 

 
Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 201

documentació que el compon, l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i 
observat el tràmit d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, els 
regidors presents, per unanimitat, acorden:

 
Primer.- aprovar el Compte General del pressupost de l’exercici 

amb la memòria, la documentació comptable i els justificants i antecedents que 
componen l’expedient.  

 
Segon.- trametre el Compte General del pressupost 201

complementària sol·licitada, a la Sindicatura de Comptes a tra
per a la seva fiscalització.   
            
 03.- APROVAC
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXECICI 2019
  
 Es proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals a 
aplicar l’exercici 2019. Les modificacions proposades són: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT . . . . . . . . . . . . . . .  

ESTAT DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                              Caixa Operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997,58

      Banc Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.176,53
                                              La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.029,92

      BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.637,29

ESTAT DEL DEUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Compte General es va sotmetre a exposició i informació pública per termini 
dies hàbils més vuit a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 

d’agost de 2018. Durant el termini d’exposició pública no es 
van presentar al·legacions.  

Fonaments de dret:  

D’acord amb el que determina l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya la Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament cada any per 
examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i 
antecedents, i emetre informe previ a la seva exposició pública i aprovació. 

D’acord amb l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo
General serà sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes. Un cop informat, 
serà exposat al públic per termini de quinze dies més vuit durant els quals, les persones 
interessades podran presentar reclamacions o al·legacions. Resoltes les al· legacions per 
la Comissió de Comptes, en cas de presentar-se, el Compte General es sotmetrà a 
l’aprovació del Ple i serà remès a Sindicatura de Comptes.  

Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 201
mpon, l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i 

observat el tràmit d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, els 
regidors presents, per unanimitat, acorden: 

aprovar el Compte General del pressupost de l’exercici 
amb la memòria, la documentació comptable i els justificants i antecedents que 

trametre el Compte General del pressupost 2017, amb la documentació 
complementària sol·licitada, a la Sindicatura de Comptes a través de la plataforma Eacat 

 

PROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXECICI 2019: 

Es proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals a 
aplicar l’exercici 2019. Les modificacions proposades són:  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT . . . . . . . . . . . . . . .  101.372,53€ 

ESTAT DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.841,32€ 
erativa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997,58€ 

Banc Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.176,53€ 
La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.029,92€ 
BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.637,29€  

. . . . . . . . . . . . . . . .  37.743,73€ 

El Compte General es va sotmetre a exposició i informació pública per termini 
dies hàbils més vuit a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 

. Durant el termini d’exposició pública no es 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya la Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament cada any per 

ament amb els justificants i 
antecedents, i emetre informe previ a la seva exposició pública i aprovació.  

D’acord amb l’article 212 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, el Compte 
General serà sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes. Un cop informat, 
serà exposat al públic per termini de quinze dies més vuit durant els quals, les persones 

les al· legacions per 
se, el Compte General es sotmetrà a 

Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2017, la 
mpon, l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i 

observat el tràmit d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, els 

aprovar el Compte General del pressupost de l’exercici 2017 juntament 
amb la memòria, la documentació comptable i els justificants i antecedents que 

, amb la documentació 
vés de la plataforma Eacat 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

Es proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals a 
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- Aplicació d’un increment del 2’3%, corresponent a l’IPC interanual, a les 
ordenances seguidament detallades: 
 
·  taxa per l’expedició de documents administratius
· taxa per la utilització d’instal·lacions, material i estris municipals
· impost de vehicles de tracció mecànica
· taxa de recollida d’escombraries
· taxa pel servei d’entrada de vehicles a través de les vo
· taxa per llicències urbanístiques
· taxa pels serveis de cementiri municipal 

 
- Introducció d’una bonificació del 100% de l’Impost de Construccions per 

l’aplicació de mesures contra el canvi climàtic, concretament: 
 
·  els canvis de calderes de gaso
aerotèrmia 
· instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o tèrmiques
 · canvi de finestres per vidres de baixa emissió

 
- Augment del preu per l’ús privatiu del Local Social, passant a 75’00

 
- Introducció d’una sanció de 300’00

municipal o per l’abocament de deixalles en lloc no autoritzats. 
 

L’acord d’aprovació provisional de la modificació detallada es publicarà en el 
BOP de Girona i s’exposarà al públic pe
l’endemà de la publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions
conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 15 a 19 del 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
i el 162.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya

 
Vista la proposta formulada, els Regidors p
 
Primer.- aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 

detallades per a la seva aplicació a partir del dia 1 de gener de 2019, així com les 
bonificacions, exempcions i sancions recollides. 

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

públic la modificació proposada per termini de trenta dies a efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions. 

 
Tercer.- En cas de no presenta

s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord, procedint
BOP de l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada
 

04.- APROVACIÓ 
DEL POUM DE VILADAM
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Aplicació d’un increment del 2’3%, corresponent a l’IPC interanual, a les 
ordenances seguidament detallades:  

taxa per l’expedició de documents administratius 
· taxa per la utilització d’instal·lacions, material i estris municipals
· impost de vehicles de tracció mecànica 
· taxa de recollida d’escombraries 
· taxa pel servei d’entrada de vehicles a través de les voreres 
· taxa per llicències urbanístiques 
· taxa pels serveis de cementiri municipal  

Introducció d’una bonificació del 100% de l’Impost de Construccions per 
l’aplicació de mesures contra el canvi climàtic, concretament: 

·  els canvis de calderes de gasoil o gas per calderes de biomassa, pèl·let

· instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o tèrmiques 
· canvi de finestres per vidres de baixa emissió 

Augment del preu per l’ús privatiu del Local Social, passant a 75’00

Introducció d’una sanció de 300’00€ per l’ús indegut de la deixalleria 
municipal o per l’abocament de deixalles en lloc no autoritzats. 

L’acord d’aprovació provisional de la modificació detallada es publicarà en el 
BOP de Girona i s’exposarà al públic pe termini de trenta dies a comptar des de 
l’endemà de la publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions
conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 15 a 19 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 
i el 162.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya

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

aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
detallades per a la seva aplicació a partir del dia 1 de gener de 2019, així com les 
bonificacions, exempcions i sancions recollides.  

blicar el present acord d’aprovació provisional en el BOP i exposar al 
públic la modificació proposada per termini de trenta dies a efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions.  

En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació provis
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord, procedint-se a la publicació en el 
BOP de l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada. 

CIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 
DEL POUM DE VILADAMAT:  

Aplicació d’un increment del 2’3%, corresponent a l’IPC interanual, a les 

·  taxa per la utilització d’instal·lacions, material i estris municipals 

 

Introducció d’una bonificació del 100% de l’Impost de Construccions per 
l’aplicació de mesures contra el canvi climàtic, concretament:  

il o gas per calderes de biomassa, pèl·let o 

Augment del preu per l’ús privatiu del Local Social, passant a 75’00€. 

€ per l’ús indegut de la deixalleria 
municipal o per l’abocament de deixalles en lloc no autoritzats.  

L’acord d’aprovació provisional de la modificació detallada es publicarà en el 
termini de trenta dies a comptar des de 

l’endemà de la publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions, de 
conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
i el 162.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

resents, per unanimitat, acorden:  

aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
detallades per a la seva aplicació a partir del dia 1 de gener de 2019, així com les 

blicar el present acord d’aprovació provisional en el BOP i exposar al 
públic la modificació proposada per termini de trenta dies a efectes d’examen i 

al·legacions, l’acord d’aprovació provisional 
se a la publicació en el 

INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 
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 La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 22 de 
novembre de 2016, va aprovar definitivament el Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, POUM de Viladamat. L’acord d’aprovació definitiva es va 
publicar en el DOGC número 7
document és efectiu.  
 
 El POUM recollia, entre d’altres, els Polígons d’Actuació PA2, Escoles Nord, i 
PA3, Escoles Sud, i el PMU3 on, a través de convenis urbanístics signats amb el 
respectius propietaris, es fixaven determinades cessions de sòl a favor de l’ajuntament 
per a l’ampliació de les actuals instal·lacions de l’escola municipal CEIP Puig Segalar. 
 
 Un cop vigent el POUM, des de l’ajuntament es van iniciar els tràmits per a la 
formalització de les cessions aprovades. A l’efecte, i d’acord amb els propietaris, s’han 
formalitzat les cessions previstes en el PA3, Escoles Sud, i en el PMU3, el que ha 
permès l’inici, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
de la 1a fase les obres d’ampliació de l’escola, actualment en fase de finalització.
 
 Tot i les comunicacions amb el propietari de les finques del PA2, Escoles Nord, 
aquest no ha donat compliment a les determinacions acordades i recollides en el POUM, 
no procedint-se, per part seva, a la cessió dels terrenys destinats a equipaments escolars 
ni a la reubicació de l’activitat d’aparcament de caravanes actualment en funcionament, 
tot i no disposar de la corresponent llicència municipal. 
 
 El fet de que és indispensable disposar, de forma immediata, dels terrenys 
destinats a equipaments escolars per a l’execució de la segona fase de les obres de 
millora i ampliació de l’escola, actualm
d’Ensenyament, i que l’activitat d’aparcament d’autocaravanes ja té aprovat, per part de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, el corresponent Pla Especial per a la 
seva instal·lació en sòl rústic, porta
de desenvolupament del sector que inclou el PA2 i el PA3, passant del sistema de 
compensació, previst en el POUM, al de cooperació. Amb la modificació proposada es 
pretén agilitzar i facilitar el desenv
 
 D’altra banda, mitjançant escriptura pública, la Sra. Maria Soler Vergés va cedir 
gratuïtament a l’ajuntament de Viladamat la finca ubicada en el carrer Raval de les 
Cases Noves, 4, amb referència cad
finca, classificada de sòl urbà, es troba actualment rodejada de finques i no té accés 
directe a la via pública. Està situada just als límits del perímetre el PA2, en l’escaire 
sud-oest.     
 
 En base al que esta
incloure aquest sòl de titularitat
inclusió, que no comporta un
computat en els càlculs de sostre del
del projecte de reparcel·lació, s’incorpori dins una parcel·la edificable
 
 Fonaments jurídics: 
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La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 22 de 
novembre de 2016, va aprovar definitivament el Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, POUM de Viladamat. L’acord d’aprovació definitiva es va 
publicar en el DOGC número 7303, de 7 de febrer de 2017, moment a partir del qual el 

El POUM recollia, entre d’altres, els Polígons d’Actuació PA2, Escoles Nord, i 
, i el PMU3 on, a través de convenis urbanístics signats amb el 

respectius propietaris, es fixaven determinades cessions de sòl a favor de l’ajuntament 
per a l’ampliació de les actuals instal·lacions de l’escola municipal CEIP Puig Segalar. 

vigent el POUM, des de l’ajuntament es van iniciar els tràmits per a la 
formalització de les cessions aprovades. A l’efecte, i d’acord amb els propietaris, s’han 
formalitzat les cessions previstes en el PA3, Escoles Sud, i en el PMU3, el que ha 

ici, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
de la 1a fase les obres d’ampliació de l’escola, actualment en fase de finalització.

Tot i les comunicacions amb el propietari de les finques del PA2, Escoles Nord, 
donat compliment a les determinacions acordades i recollides en el POUM, 
se, per part seva, a la cessió dels terrenys destinats a equipaments escolars 

a la reubicació de l’activitat d’aparcament de caravanes actualment en funcionament, 
i no disposar de la corresponent llicència municipal.  

El fet de que és indispensable disposar, de forma immediata, dels terrenys 
destinats a equipaments escolars per a l’execució de la segona fase de les obres de 
millora i ampliació de l’escola, actualment ja adjudicades per part del Departament 
d’Ensenyament, i que l’activitat d’aparcament d’autocaravanes ja té aprovat, per part de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, el corresponent Pla Especial per a la 
seva instal·lació en sòl rústic, porta a l’ajuntament a proposar la modificació del sistema 
de desenvolupament del sector que inclou el PA2 i el PA3, passant del sistema de 
compensació, previst en el POUM, al de cooperació. Amb la modificació proposada es 

agilitzar i facilitar el desenvolupament del planejament previst en el POUM. 

D’altra banda, mitjançant escriptura pública, la Sra. Maria Soler Vergés va cedir 
gratuïtament a l’ajuntament de Viladamat la finca ubicada en el carrer Raval de les 
Cases Noves, 4, amb referència cadastral número 6149313EG0664N0001DT. Aquesta 
finca, classificada de sòl urbà, es troba actualment rodejada de finques i no té accés 
directe a la via pública. Està situada just als límits del perímetre el PA2, en l’escaire 

l que estableix l’article 107c de la Normativa del POUM, es propos
aquest sòl de titularitat municipal dins l’àmbit del PA2, Escoles Nord. Aquesta 

no comporta un augment de sostre edificable, atès que aquest sòl ja 
càlculs de sostre del POUM aprovat, permetrà que aquest sòl, a resultes 

del projecte de reparcel·lació, s’incorpori dins una parcel·la edificable.  

Fonaments jurídics:  

La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 22 de 
novembre de 2016, va aprovar definitivament el Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, POUM de Viladamat. L’acord d’aprovació definitiva es va 

303, de 7 de febrer de 2017, moment a partir del qual el 

El POUM recollia, entre d’altres, els Polígons d’Actuació PA2, Escoles Nord, i 
, i el PMU3 on, a través de convenis urbanístics signats amb el 

respectius propietaris, es fixaven determinades cessions de sòl a favor de l’ajuntament 
per a l’ampliació de les actuals instal·lacions de l’escola municipal CEIP Puig Segalar.  

vigent el POUM, des de l’ajuntament es van iniciar els tràmits per a la 
formalització de les cessions aprovades. A l’efecte, i d’acord amb els propietaris, s’han 
formalitzat les cessions previstes en el PA3, Escoles Sud, i en el PMU3, el que ha 

ici, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
de la 1a fase les obres d’ampliació de l’escola, actualment en fase de finalització. 

Tot i les comunicacions amb el propietari de les finques del PA2, Escoles Nord, 
donat compliment a les determinacions acordades i recollides en el POUM, 
se, per part seva, a la cessió dels terrenys destinats a equipaments escolars 

a la reubicació de l’activitat d’aparcament de caravanes actualment en funcionament, 

El fet de que és indispensable disposar, de forma immediata, dels terrenys 
destinats a equipaments escolars per a l’execució de la segona fase de les obres de 

ent ja adjudicades per part del Departament 
d’Ensenyament, i que l’activitat d’aparcament d’autocaravanes ja té aprovat, per part de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, el corresponent Pla Especial per a la 

a l’ajuntament a proposar la modificació del sistema 
de desenvolupament del sector que inclou el PA2 i el PA3, passant del sistema de 
compensació, previst en el POUM, al de cooperació. Amb la modificació proposada es 

olupament del planejament previst en el POUM.         

D’altra banda, mitjançant escriptura pública, la Sra. Maria Soler Vergés va cedir 
gratuïtament a l’ajuntament de Viladamat la finca ubicada en el carrer Raval de les 

astral número 6149313EG0664N0001DT. Aquesta 
finca, classificada de sòl urbà, es troba actualment rodejada de finques i no té accés 
directe a la via pública. Està situada just als límits del perímetre el PA2, en l’escaire 

bleix l’article 107c de la Normativa del POUM, es proposa 
Escoles Nord. Aquesta 

aquest sòl ja va ser 
, permetrà que aquest sòl, a resultes 
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 Article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme:  
 

Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic 

 
118.1.-  Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
modificada i, en qualsevol cas, han

 
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
s’introdueixen. 

 
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
normes urbanístiques objecte de

 
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, 
les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 
precedents. 

 
d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais 
lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de 
la Llei d’urbanisme. 
d’aplicació el què estableix l’article
reordenació general d’un àmbit de sòl urbà previstos en
d’urbanisme, tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són d’a
reserves que estableix l’esmentat article 94.4.

 
118.2.- El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat 
pública no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les 
reserves per a espais lliures i
94 de la Llei d’urbanisme.

 
118.3.- Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure 
complementàries que estableix
de densitat es destini a habitatges de
dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges
de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació.

 
118.4.- Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la 
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han 
d’incorporar l’informe
que se sotmetin a avaluació ambiental
ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi
els casos que així ho estableixi la legislació vigent.

 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 
 
 Primer.- aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de 
Viladamat, consistent en canviar el sistema de desenvolupament dels polígons 
d’actuació PA2 i PA3, passant de compensació a cooperació, 
amb referència cadastral 6149313EG0664N0001DT dins l’àmbit del PA2. 
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Article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 

Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament 

modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 
urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, 
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

stificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de 

 A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos u
d’aplicació el què estableix l’article Article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de 
reordenació general d’un àmbit de sòl urbà previstos en l’article
d’urbanisme, tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són d’a
reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat 
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les 

s lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 
94 de la Llei d’urbanisme. 

Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure 

complementàries que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment 
de densitat es destini a habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges 
dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul 
de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 

Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han 

d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics 
que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió 
ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en 

o estableixi la legislació vigent. 

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

aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de 
Viladamat, consistent en canviar el sistema de desenvolupament dels polígons 
d’actuació PA2 i PA3, passant de compensació a cooperació, i la inclusió de la parcel·la 
amb referència cadastral 6149313EG0664N0001DT dins l’àmbit del PA2. 

Article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 

Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
pròpies de la figura de planejament 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

determinacions i les 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, 
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

stificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de 

A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és 
Reglament i, en els casos de 

l’article 94.4 de la Llei 
d’urbanisme, tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són d’aplicació les 

El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat 
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les 

equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 

Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves 

l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment 
protecció pública o al sistema d’habitatges 

d’aplicar el mòdul 

Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han 

ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics 
o aquelles altres que tinguin alguna repercussió 

d’avaluació de la mobilitat generada, en 

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

aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de 
Viladamat, consistent en canviar el sistema de desenvolupament dels polígons 

i la inclusió de la parcel·la 
amb referència cadastral 6149313EG0664N0001DT dins l’àmbit del PA2.  
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 Segon.- publicar l’adopció del present acord en el BOP 
l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de l’e
de la publicació, per tal de que les persones interessades el puguin consultar i presentar 
les al·legacions que estimin convenients. 
 
 Tercer.- notificar de forma específica l’adopció del present acord als titulars de 
sòl afectat pels polígons d’act
 
 Quart.- sol·licitar els corresponents informes previs als organismes competents. 
 
 Cinquè.- sol·licitar la no subjecció del projecte de modificació puntual al tràmit 
d’avaluació ambiental a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
 Sisè.- notificar l’adopció del present acord als ajuntaments veïns. 
 
 05.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACÓ DE CRÈDIT 02/18 
DEL PRESSUPOST 2018
  

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 02/18 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 exer
de la modificació proposada, tant en ingressos com en despeses, és de 
VUIT MIL CATORZE EUROS 
pressupost continua anivellat. 
 
 Les partides pressupostàries de despeses a les que 
crèdit extraordinari són: 
 
·  18.1.1621.22703   Consell Comarcal, servei protecció animals . . . . . . . . . . . 
·  18.1.1621.62900   Instal·lació tanca fusta contenidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.457,90
· 18.1.163.62400    Adquisició vehicle elèctric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.973,16
· 18.1.165.62300    Canvi lluminàries equipaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.083,02
    
  
 Per al finançament de la concessió de crèdit s’aplicaran els següents recursos: 
 
·  18.1.11300    Impost sobre Béns Immobles, Urbana
·  18.1.11600    Plusvàlues  
·  18.1.76102    Diputació, subvenció del Pla a l’Acció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.865,57
· 18.1.87000    Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
    
 
 Fonaments jurídics: 
 

- Article 177 i següents 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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publicar l’adopció del present acord en el BOP de Girona 
l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de l’e

per tal de que les persones interessades el puguin consultar i presentar 
les al·legacions que estimin convenients.  

notificar de forma específica l’adopció del present acord als titulars de 
sòl afectat pels polígons d’actuació PA2 i PA3.   

sol·licitar els corresponents informes previs als organismes competents. 

sol·licitar la no subjecció del projecte de modificació puntual al tràmit 
d’avaluació ambiental a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

notificar l’adopció del present acord als ajuntaments veïns. 

PROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACÓ DE CRÈDIT 02/18 
PRESSUPOST 2018:  

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 02/18 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 

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (58.014,0
pressupost continua anivellat.  

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

· 18.1.1621.22703   Consell Comarcal, servei protecció animals . . . . . . . . . . . 
·  18.1.1621.62900   Instal·lació tanca fusta contenidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.457,90

18.1.163.62400    Adquisició vehicle elèctric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.973,16
· 18.1.165.62300    Canvi lluminàries equipaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.083,02

    TOTAL . . . . . . .  

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

Impost sobre Béns Immobles, Urbana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2    Diputació, subvenció del Pla a l’Acció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.865,57
Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

    TOTAL . . . . . . .  

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. 

de Girona i sotmetre 
l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 

per tal de que les persones interessades el puguin consultar i presentar 

notificar de forma específica l’adopció del present acord als titulars de 

sol·licitar els corresponents informes previs als organismes competents.  

sol·licitar la no subjecció del projecte de modificació puntual al tràmit 
d’avaluació ambiental a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU dels Serveis 
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

notificar l’adopció del present acord als ajuntaments veïns.  

PROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACÓ DE CRÈDIT 02/18 

Per part de l’alcaldia es proposa la modificació de crèdit 02/18 per a la concessió 
de crèdit extraordinari per tal de poder fer front a determinades obligacions imprevistes 

cici 2018. L’import total 
de la modificació proposada, tant en ingressos com en despeses, és de CINQUANTA-

,08€), pel què el 

es preveu la concessió de 

· 18.1.1621.22703   Consell Comarcal, servei protecció animals . . . . . . . . . . . .  500,00€ 
· 18.1.1621.62900   Instal·lació tanca fusta contenidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.457,90€ 

18.1.163.62400    Adquisició vehicle elèctric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.973,16€ 
· 18.1.165.62300    Canvi lluminàries equipaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.083,02€ 

TOTAL . . . . . . .  58.014,08€  

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000,00€ 
. . . . . . . . . . . . . . . . 10.500,00€ 

2    Diputació, subvenció del Pla a l’Acció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.865,57€ 
Romanent de tresoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.648,51€ 

TOTAL . . . . . . .  58.014,08€ 

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.  
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- 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, 

 
- 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 
unanimitat, acorden:  

 
Primer.- aprovar inicialment la modificació de crèdit 0

crèdit extraordinari a les partides detallades, per un import total de 
VUIT MIL CATORZE EUROS 

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

l’expedient al públic per termini de quinze
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. 
   

06.- ACORD D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE 
DE L’ACORD MARC DE L’ACM I UN REMOLC

 
L’Ajuntament de Viladamat 

d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
 

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a t
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió 
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, 
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 
procediment.  
 

En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.
 

En la sessió de la Comissió Executiva de
2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 
adoptat un acord en virtut del qual es disposà 
l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets 
i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
d’Octubre, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

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.  

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 02/18 per a la concessió 
crèdit extraordinari a les partides detallades, per un import total de 

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (58.014,08€). 

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.  

ORD D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE MUNICIPAL A TRAVÉS 
DE L’ACORD MARC DE L’ACM I UN REMOLC:  

Viladamat va aprovar, en el seu dia, l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte, de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió 
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 

la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, 
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 

gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 

sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 
2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 
adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 

, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets 
i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte 

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 

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

/18 per a la concessió de 
crèdit extraordinari a les partides detallades, per un import total de CINQUANTA-

 

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

MUNICIPAL A TRAVÉS 

l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM, 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i prèvia tramitació del corresponent 

de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió 
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 

la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, 
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 

gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 

l CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 
2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 

aprovar definitivament la cessió de 
tal que aquesta última, que la va 

acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets 
i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte 
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jurídic, procedint-se a formalitzar
cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.
 

Aquest ajuntament ha optat, des de fa uns anys, per la contractació
àmbits, atenent a criteris mediambientals i d’estalvi energètic. A l’efecte, entre 
actuacions, es va procedir a la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 
l’ajuntament per al subministrament d’energia elèctrica. 

 
En aquests moments, és nece

municipal per als serveis tècnics, atès que el vehicle actual no compleix amb els criteris 
mínims de seguretat que es requereixen per a la 
 
  A l’efecte, es proposa l’adq
municipal acollint-se al sistema d’adquisició centralitzada
 

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de 
la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i 
el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 
entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals
presents, per unanimitat, acorden:
 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)
 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària 
Concesionaris, SL del vehicl
 

a) Nova e-NV200 Furg
fixe ESPECIAL ENV200

 
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa

33.973,16€ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de 
partida pressupostària 18.1.163.62400
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se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, 
27 d’abril de 2018. 

quest ajuntament ha optat, des de fa uns anys, per la contractació
atenent a criteris mediambientals i d’estalvi energètic. A l’efecte, entre 

va procedir a la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 
l’ajuntament per al subministrament d’energia elèctrica.  

En aquests moments, és necessari i urgent procedir a l’adquisició d’un vehicle 
municipal per als serveis tècnics, atès que el vehicle actual no compleix amb els criteris 
mínims de seguretat que es requereixen per a la correcta prestació del servei.   

A l’efecte, es proposa l’adquisició d’un vehicle elèctric per l’ús de la brigada 
al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i el CCDL. 

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 

es 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de 
TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i 

el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 

atàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals
presents, per unanimitat, acorden:  

Disposar l’adhesió del municipi de Viladamat a l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)

Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària 
Concesionaris, SL del vehicle següent: 

NV200 Furgoneta 4p 40 kWh Professional amb 
ESPECIAL ENV200 

Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2018

18.1.163.62400. 

itades actuacions entre les entitats cedida, 

quest ajuntament ha optat, des de fa uns anys, per la contractació, en tots els 
atenent a criteris mediambientals i d’estalvi energètic. A l’efecte, entre d’altres 

va procedir a la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’edifici de 

ssari i urgent procedir a l’adquisició d’un vehicle 
municipal per als serveis tècnics, atès que el vehicle actual no compleix amb els criteris 

prestació del servei.    

uisició d’un vehicle elèctric per l’ús de la brigada 
de l’ACM i el CCDL.  

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 

es 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de 
TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i 

el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 

atàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals, els Regidors 

a l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) 

Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Romauto Grup 

amb suport remolc 

 per import de 
2018, a càrrec de la 
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària
Romauto Grup Concesionaris, SL. 
 
 07.- APROVACIÓ INICIAL DE 
REGULADORA D’ANIMALS DOMÈSTICS
 

Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i aprovació de 
l’Ordenança reguladora del
ordenança es pretén regular la tinença d’animals tenint en compte els drets dels animals, 
els beneficis que aporten a les persones, la seguretat i salut pública, i la convivència 
entre animals i persones a Viladamat
(gossos i gats), els animals 
animals que proporcionen ajut laboral 
els animals utilitzats en pràctiques d´esport i de lleu
ocells) i els animals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s´obté un 
aprofitament (aviram, bestiar po
la pell).   

 
 D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 
l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 
prèvia, a través del portal web de l’administració competent, a través de la qual es 
recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma sobre els aspectes següents: 

 
a) Els problemes que es pretenen solucionar
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

 
A l’efecte, es proposa acordar l’inici de la tramitació de l’ordenança reguladora 

d’animals domèstics de Viladamat, procedint
 
Els Regidors presents acorden: 
 
Primer.- iniciar la tramitació legalment establerta per a l’aprovació de 

l’Ordenança reguladora del control i la tinença d’animals domèstics.   
 
Segon.- procedir a la publicació del present acord a la pàgina web de 

l’ajuntament i obrir un període de consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de 
reglament, per tal de que les persones i organitzacions interessades puguin aportar les 
seves opinions i suggeriments en la redacció definitiva.   
 
 08.- ACORD SOBRE EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DE LA VILA

 
En commemoració del primer aniversari del Referèndum de l’1 d’Octubre i en 

record de la diada viscuda a Viladamat, es proposa modificar el nom actual de la Plaça 
de la Vila, per Plaça de l’1 d’Octubre.    
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Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària
Romauto Grup Concesionaris, SL.  

PROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA D’ANIMALS DOMÈSTICS:  

Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i aprovació de 
l’Ordenança reguladora del control i la tinença d’animals domèstic
ordenança es pretén regular la tinença d’animals tenint en compte els drets dels animals, 
els beneficis que aporten a les persones, la seguretat i salut pública, i la convivència 

a Viladamat. L’ordenança regula els animals de companyia 
mals exòtics (aus, rèptils i altres mamífers, peixos i amfibis

nimals que proporcionen ajut laboral (animals de tracció, animals d’
nimals utilitzats en pràctiques d´esport i de lleure (cavalls, coloms canaris i altres 

nimals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s´obté un 
aviram, bestiar porcí, bestiar oví, abelles, animals dels quals s

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 
l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 

portal web de l’administració competent, a través de la qual es 
recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma sobre els aspectes següents:  

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació 
Els objectius de la norma 
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

es proposa acordar l’inici de la tramitació de l’ordenança reguladora 
s domèstics de Viladamat, procedint-se a la consulta pública prèvia. 

Els Regidors presents acorden:  

iniciar la tramitació legalment establerta per a l’aprovació de 
l’Ordenança reguladora del control i la tinença d’animals domèstics.    

procedir a la publicació del present acord a la pàgina web de 
ent i obrir un període de consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de 

per tal de que les persones i organitzacions interessades puguin aportar les 
seves opinions i suggeriments en la redacció definitiva.    

ACORD SOBRE EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DE LA VILA

En commemoració del primer aniversari del Referèndum de l’1 d’Octubre i en 
record de la diada viscuda a Viladamat, es proposa modificar el nom actual de la Plaça 
de la Vila, per Plaça de l’1 d’Octubre.     

Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i aprovació de 
stics. Amb aquesta 

ordenança es pretén regular la tinença d’animals tenint en compte els drets dels animals, 
els beneficis que aporten a les persones, la seguretat i salut pública, i la convivència 

nimals de companyia 
aus, rèptils i altres mamífers, peixos i amfibis), els 

’utilitat pública), 
coloms canaris i altres 

nimals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s´obté un 
cí, bestiar oví, abelles, animals dels quals se n´aprofita 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 
l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 

portal web de l’administració competent, a través de la qual es 
recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 

 

Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries  

es proposa acordar l’inici de la tramitació de l’ordenança reguladora 
se a la consulta pública prèvia.  

iniciar la tramitació legalment establerta per a l’aprovació de 

procedir a la publicació del present acord a la pàgina web de 
ent i obrir un període de consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de 

per tal de que les persones i organitzacions interessades puguin aportar les 

ACORD SOBRE EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DE LA VILA:  

En commemoració del primer aniversari del Referèndum de l’1 d’Octubre i en 
record de la diada viscuda a Viladamat, es proposa modificar el nom actual de la Plaça 
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A l’efecte, els Regidors presents 
 
Primer.- procedir al canvi de nom de l’actual Plaça de la Vila per Plaça de l’1 

d’Octubre.  
 
Segon.- procedir a la tramitació de la modificació del domicili fiscal de 

l’ajuntament davant l’Agència Tributària. 
 
Tercer.- procedir a la tramitació del canvi de nom 

d’Estadística.   
 
09.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 

D’OCTUBRE:  

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col· lectiva 
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, com
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el 
referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern 
espanyol i a través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la 
policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i 
veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que 
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una 
solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya 
pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar 
la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor 
democràcia.  
 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de l
i la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repres
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una 
demanda democràtica.  
 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al 
carrer com a acte de rebuig a la violència pol
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada 
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: 
tenim dret a decidir. 
 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a 
favor del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir 
exercint un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, 
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A l’efecte, els Regidors presents acorden: 

procedir al canvi de nom de l’actual Plaça de la Vila per Plaça de l’1 

procedir a la tramitació de la modificació del domicili fiscal de 
l’ajuntament davant l’Agència Tributària.  

procedir a la tramitació del canvi de nom de la via a l’Institut Nacional 

MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 

 
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col· lectiva 

d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita 
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el 
referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern 
espanyol i a través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 

es van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també 
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la 
policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i 

i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que 
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una 
solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya 

r, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar 
la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de l
i la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en 
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al 
carrer com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per 
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada 
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: 

uesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a 
favor del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir 
exercint un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi 

t, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, 

procedir al canvi de nom de l’actual Plaça de la Vila per Plaça de l’1 

procedir a la tramitació de la modificació del domicili fiscal de 

de la via a l’Institut Nacional 

MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col· lectiva 
memorem una fita 

històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el 
referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern 
espanyol i a través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 

hi el dia abans i també 
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la 
policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i 

i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que 
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una 
solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya 

r, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar 
la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, 
i la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 

sió i van posar en 
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al 
icial i per demandar, de nou, la llibertat per 

poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada 
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: 

uesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a 
favor del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir 
exercint un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi 

t, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, 
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desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders 
polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta 
Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i 
Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. 
Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, 
indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat 
alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
 

Per tots aquests motius, 
 

Primer.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possib
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
 

Segon.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics 
i el retorn dels exiliats.   
 

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Ofic
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

 
10.- ASSUMPTES 

 
 No hi ha assumptes urgents per tractar en el present ple. 
 
 11.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
 
 Decrets d’alcaldia:  
 
·  Expedient X2018000089. Decret d’alcaldia de data 29 d’agost de 2018 aprovant la 
llicència d’obres per ala instal·lació d’una unitat de subministrament de carburant i 
rentat d’automòbils a la Ctra. de L’Escala, a nom de Full Energy 10, SL. 
 
·  Expedient X2018000083. Decret d’alcaldia de data 28 d’agost de 2018 aprovant la 
llicència d’obres per a l’adaptació d’un local per a l’obertura d’una pizzeria a la Ctra. de 
L’Escala, a nom de Xavier Solé Llonch. 
 
·  Expedient X2018000096. Decret d’alcaldia de data 25 d
la llicència de parcel·lació de les finques del carrer Migdia números 2 i 4, a nom de 
Josep Gibrat Ximinis. 
 

Primera.- Per part de l’alcalde s’informa 
Diputació de Girona dins el Fons de Coope
total de 40.532,05€, concretament: 
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desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders 
polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta 

onsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i 
Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. 
Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, 

, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat 
alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats! 

Per tots aquests motius, els Regidores presents acorden:  

Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possib
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics 

Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Ofic
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). 

 URGENTS: 

No hi ha assumptes urgents per tractar en el present ple.  

INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN: 

 

Expedient X2018000089. Decret d’alcaldia de data 29 d’agost de 2018 aprovant la 
d’obres per ala instal·lació d’una unitat de subministrament de carburant i 

rentat d’automòbils a la Ctra. de L’Escala, a nom de Full Energy 10, SL. 

18000083. Decret d’alcaldia de data 28 d’agost de 2018 aprovant la 
llicència d’obres per a l’adaptació d’un local per a l’obertura d’una pizzeria a la Ctra. de 
L’Escala, a nom de Xavier Solé Llonch.  

·  Expedient X2018000096. Decret d’alcaldia de data 25 de setembre de 2018 aprovant 
la llicència de parcel·lació de les finques del carrer Migdia números 2 i 4, a nom de 

Per part de l’alcalde s’informa de les subvencions aprovades per la 
Diputació de Girona dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 

concretament:  

desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders 
polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta 

onsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i 
Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.  

Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. 
Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, 

, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat 

Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el 
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol. 

Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics 

Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 

Expedient X2018000089. Decret d’alcaldia de data 29 d’agost de 2018 aprovant la 
d’obres per ala instal·lació d’una unitat de subministrament de carburant i 

rentat d’automòbils a la Ctra. de L’Escala, a nom de Full Energy 10, SL.  

18000083. Decret d’alcaldia de data 28 d’agost de 2018 aprovant la 
llicència d’obres per a l’adaptació d’un local per a l’obertura d’una pizzeria a la Ctra. de 

e setembre de 2018 aprovant 
la llicència de parcel·lació de les finques del carrer Migdia números 2 i 4, a nom de 

de les subvencions aprovades per la 
ració Econòmica i Cultural 2018, per import 
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- Per a despeses corrents en serveis obligatoris: 20.000,00
despeses d’enllumenat públic i al servei de recollida d’
 

- Per a despeses en inversions: 
del carrer dels Horts

 
- Per a accés a les noves tecnologies: 740,05

instal·lació de wifi a l’espai jove de Viladamat
 

- Per a despeses culturals: 5804,00
de la gent gran, a la festa major i a altres celebracions

 
- Per a actuacions ens camins: 1100,00

de titularitat pública i de marges 
 

Igualment informa que s’ha procedit a desbrossar la part baixa
l’aigua. 

 
Segona.- el Regidor d’E
 
1.- continuen les obres 

que la segona fase ja ha estat adjudicada
primera fase.  

 
2.- des del Departament d’Ensenyament han demanat que es presenti un llistat 

dels tipus d’arbres que es poden plantar al pati de l’escola. Es demanarà a Can Moner 
per saber quins són els més adients. Està previst que, un cop doni la conformitat el 
Departament, aquest hivern es facin els forats i es plantin els arbres. 

 
Tercera.- El Regidor de 

coneixement del Ple els següents te
 

1.- el proper dijous, 
reunió de la Comunitat d
constitució de la comunitat així com dels estatuts. S’anirà informant al Ple dels acords 
adoptats.      

 
2.- per tal de gestionar més correctam

dels veïns, i davant les queixes pel contenidor actualment existent en el lateral del camp 
de futbol, s’ha construït un contenidor de blocs a la deixalleria per a aquestes restes. El 
contenidor té una major cabuda
tot i que estigui ple. El sistema d’accés serà com l’actual d’ús de la deixalleria, recollint 
les claus a l’ajuntament en horari d’oficina. L’empresa Sersall95, SL continuarà 
gestionant la recollida de les restes quan el contenidor estigui ple. 

 
3.- el proper dimecres, 17 d’octubre, a les 18:00h, es realitzarà a l’ajuntament de 

Ventalló una reunió per part dels tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per parlar de la
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Per a despeses corrents en serveis obligatoris: 20.000,00
despeses d’enllumenat públic i al servei de recollida d’escombraries

Per a despeses en inversions: 12.888,00€, destinats a l’adquisició del solar 
del carrer dels Horts 

Per a accés a les noves tecnologies: 740,05€, destinats principalment a la 
instal·lació de wifi a l’espai jove de Viladamat 

Per a despeses culturals: 5804,00€, destinat a despeses derivades de la festa 
de la gent gran, a la festa major i a altres celebracions  

Per a actuacions ens camins: 1100,00€ per treballs d’arranjament de camins 
de titularitat pública i de marges  

Igualment informa que s’ha procedit a desbrossar la part baixa

l Regidor d’Ensenyament, Narcís Font Lloveras, informa

continuen les obres de l’escola. El Departament d’Ensenyament ha informat 
ja ha estat adjudicada i que començarà l’execució tant punt acabi la 

des del Departament d’Ensenyament han demanat que es presenti un llistat 
dels tipus d’arbres que es poden plantar al pati de l’escola. Es demanarà a Can Moner 
per saber quins són els més adients. Està previst que, un cop doni la conformitat el 

nt, aquest hivern es facin els forats i es plantin els arbres.  

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

, 18 d’octubre, a les 17:00h, es celebrarà a L’Armentera 
e la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter, per tal de parlar de la 

constitució de la comunitat així com dels estatuts. S’anirà informant al Ple dels acords 

per tal de gestionar més correctament l’abocament de restes vegetals per part 
dels veïns, i davant les queixes pel contenidor actualment existent en el lateral del camp 
de futbol, s’ha construït un contenidor de blocs a la deixalleria per a aquestes restes. El 
contenidor té una major cabuda que l’actual i no provocarà brutícia a les vies públiques 

El sistema d’accés serà com l’actual d’ús de la deixalleria, recollint 
les claus a l’ajuntament en horari d’oficina. L’empresa Sersall95, SL continuarà 

a de les restes quan el contenidor estigui ple.  

el proper dimecres, 17 d’octubre, a les 18:00h, es realitzarà a l’ajuntament de 
Ventalló una reunió per part dels tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per parlar de la gestió dels residus urbans.  

Per a despeses corrents en serveis obligatoris: 20.000,00€, destinats a 
escombraries 

€, destinats a l’adquisició del solar 

€, destinats principalment a la 

derivades de la festa 

€ per treballs d’arranjament de camins 

Igualment informa que s’ha procedit a desbrossar la part baixa del dipòsit de 

informa: 

El Departament d’Ensenyament ha informat 
i que començarà l’execució tant punt acabi la 

des del Departament d’Ensenyament han demanat que es presenti un llistat 
dels tipus d’arbres que es poden plantar al pati de l’escola. Es demanarà a Can Moner 
per saber quins són els més adients. Està previst que, un cop doni la conformitat el 

Josep Mª Gasull Perpiñà, posa en 

celebrarà a L’Armentera una 
igua del Baix Ter, per tal de parlar de la 

constitució de la comunitat així com dels estatuts. S’anirà informant al Ple dels acords 

nt l’abocament de restes vegetals per part 
dels veïns, i davant les queixes pel contenidor actualment existent en el lateral del camp 
de futbol, s’ha construït un contenidor de blocs a la deixalleria per a aquestes restes. El 

que l’actual i no provocarà brutícia a les vies públiques 
El sistema d’accés serà com l’actual d’ús de la deixalleria, recollint 

les claus a l’ajuntament en horari d’oficina. L’empresa Sersall95, SL continuarà 

el proper dimecres, 17 d’octubre, a les 18:00h, es realitzarà a l’ajuntament de 
Ventalló una reunió per part dels tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
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4.- davant les queixes rebudes a l’ajuntament per l’abocament de fems i purins, 
s’ha consultat el decret regulador aprovat per la Generalitat de Catalunya. En el proper 
butlletí s’informarà sobre aquest aspecte i es donaran r

 
Quarta.- La Regidora 

següents informacions: 
 

1.- des de l’ajuntament, a través del dinamitzador cultural, es va gestionar una 
estada d’una nit dels joves de Viladamat al càmping Albanyà, com a premi pels treballs 
de neteja de boscos en els que voluntàriament v

 
2.- a partir d’aquest mes 

joves, passant de divendres a dimecres
 
3.- recentment es van col·locar a l’escola i a la Plaça Catalunya uns cartells 

informatius sobre els gats, amb recomanacions sobre la gestió de la via públ
col·locació de menjar. Aquests cartells ja han estat arrancats i no hi són. 

 
Cinquena.- El Regidor de Festes
 
1.- els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019 es realitzarà novament una jornada 

d’agermanament amb Berriatua, coincidint amb la seva festa major. Igual que aquest 
any, es gestionarà el despla
apuntar.  

 
2.- s’ha signat el conveni amb el Club de Futbol Empordanet per l’ús

de futbol, amb la participació de 2 
 
3.- s’han canviat als focus del camp de futbol per llums leds. Properament es 

canviaran els llums del Local Social igualment per leds. D’aquesta manera des de 
l’ajuntament es continua treballant
finançades amb la participació d’una subvenció del programa del Pla a l’Acció de la 
Diputació de Girona.  

 
4.- s’ha començat a treballar ja en 

Viladamat, els dies 7 i 8 de desembre. Hi haurà sardanes, actuació de la colla de 
geganters i grallers de Viladamat, vermut i ball. Els actes seran oberts i gratuïts per a 
tothom.  

 
12.- PRECS I PREGUNTES

 
 No hi ha precs ni preguntes. 
 
  I no havent-
hores i 30 minuts del dia d’avui. Es dóna la 
assistents com a públic a la sessió. 
 
 L’alcalde,   
 Robert Sabater Costa 
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davant les queixes rebudes a l’ajuntament per l’abocament de fems i purins, 
s’ha consultat el decret regulador aprovat per la Generalitat de Catalunya. En el proper 
butlletí s’informarà sobre aquest aspecte i es donaran recomanacions.   

La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons Sais

des de l’ajuntament, a través del dinamitzador cultural, es va gestionar una 
estada d’una nit dels joves de Viladamat al càmping Albanyà, com a premi pels treballs 

que voluntàriament van participar.   

a partir d’aquest mes d’octubre canvia el dia destinat a la dinamització dels 
joves, passant de divendres a dimecres.     

recentment es van col·locar a l’escola i a la Plaça Catalunya uns cartells 
informatius sobre els gats, amb recomanacions sobre la gestió de la via públ

Aquests cartells ja han estat arrancats i no hi són. 

El Regidor de Festes, Daniel Armengol Garcia, informa

els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019 es realitzarà novament una jornada 
Berriatua, coincidint amb la seva festa major. Igual que aquest 

laçament des de l’ajuntament per tots aquells que si vulguin 

conveni amb el Club de Futbol Empordanet per l’ús
, amb la participació de 2 grups d’alevins i 1 d’infantils.  

s’han canviat als focus del camp de futbol per llums leds. Properament es 
canviaran els llums del Local Social igualment per leds. D’aquesta manera des de 
l’ajuntament es continua treballant per l’estalvi energètic. Aquestes actuacions estan 
finançades amb la participació d’una subvenció del programa del Pla a l’Acció de la 

s’ha començat a treballar ja en els actes de la festa major 
7 i 8 de desembre. Hi haurà sardanes, actuació de la colla de 

geganters i grallers de Viladamat, vermut i ball. Els actes seran oberts i gratuïts per a 

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 

assistents com a públic a la sessió.  

     La secretària,
Robert Sabater Costa       Marta Claret

davant les queixes rebudes a l’ajuntament per l’abocament de fems i purins, 
s’ha consultat el decret regulador aprovat per la Generalitat de Catalunya. En el proper 

Sais, comunica les 

des de l’ajuntament, a través del dinamitzador cultural, es va gestionar una 
estada d’una nit dels joves de Viladamat al càmping Albanyà, com a premi pels treballs 

d’octubre canvia el dia destinat a la dinamització dels 

recentment es van col·locar a l’escola i a la Plaça Catalunya uns cartells 
informatius sobre els gats, amb recomanacions sobre la gestió de la via pública i la 

Aquests cartells ja han estat arrancats i no hi són.      

informa:  

els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019 es realitzarà novament una jornada 
Berriatua, coincidint amb la seva festa major. Igual que aquest 

çament des de l’ajuntament per tots aquells que si vulguin 

conveni amb el Club de Futbol Empordanet per l’ús del camp 

s’han canviat als focus del camp de futbol per llums leds. Properament es 
canviaran els llums del Local Social igualment per leds. D’aquesta manera des de 

per l’estalvi energètic. Aquestes actuacions estan 
finançades amb la participació d’una subvenció del programa del Pla a l’Acció de la 

major d’hivern de 
7 i 8 de desembre. Hi haurà sardanes, actuació de la colla de 

geganters i grallers de Viladamat, vermut i ball. Els actes seran oberts i gratuïts per a 

tractar, es tanca la sessió essent les 20 
possibilitat de prendre la paraula als 

La secretària, 
Marta Claret  
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