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ACTA DE LA SESSIÓ 
CELEBRADA EL DIA 

 A Viladamat, a 8 de maig
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, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
 
 Regidors presents: 
 

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

 SR. ROBERT SABATER COSTA
 SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                                                         CUP
 SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP
 SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP
  
 Han excusat la seva absència el
Alabau Roura i Cristina Vila Urzanqui
 
 Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
 
 01.- APROVACIÓ DEL
PLE: 
 
 Es proposa l’aprovació del caràcter d’urgència del present Ple, basada en la 
necessitat de procedir a l’aprovació de l’annex al conveni de cessió urbanística de la 
finca propietat de la família Lletget 
cessió de la finca és requisit indispensable per a la seva inscripció registral i per a 
l’execució de la tercera fase de les obres de reforma i ampliació de l’escola CEIP Puig 
Segalar.  
   
 La data del Ple s’ha fixat atenent a l’inici del període de campanya 
a les eleccions municipals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019.
 
 02.- APROVACIÓ 
D’URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i PA6, 
SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL
 

Es proposa l’apro
d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, 
emesa per l’empresa adjudicatària Agustí y Masoliver, SA, de data 3
corresponent als treballs executats d
VUIT MIL SIS-CENTS TRES
  
 Vista la certificació presentada 
l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover Busquet,
unanimitat acorden: 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT 
CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2019 

 
de maig de 2019, essent les 20h. i prèvia convocatòria

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, 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                                                         CUP
SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP

excusat la seva absència els Regidors Daniel Armengol Garcia, 
i Cristina Vila Urzanqui. 

Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats: 

APROVACIÓ DEL CARÀCTER D’URGÈNCIA DEL PRESENT 

Es proposa l’aprovació del caràcter d’urgència del present Ple, basada en la 
necessitat de procedir a l’aprovació de l’annex al conveni de cessió urbanística de la 
finca propietat de la família Lletget de forma immediata abans de la seva signatura. La 

ió de la finca és requisit indispensable per a la seva inscripció registral i per a 
l’execució de la tercera fase de les obres de reforma i ampliació de l’escola CEIP Puig 

La data del Ple s’ha fixat atenent a l’inici del període de campanya 
a les eleccions municipals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019.

CIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i PA6, 
SECTOR CAMÍ DE PALAUBORRELL: 

Es proposa l’aprovació de la certificació d’obres núm. 
d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, 
emesa per l’empresa adjudicatària Agustí y Masoliver, SA, de data 30 
corresponent als treballs executats durant el mes d’abril, per import de CINQUANTA

RES AMB VINT-I-SET EUROS (58.603,27€). 

certificació presentada i atès que ha estat informada favorablement per 
l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover Busquet, els regidors presents, per 

URGENT DE PLE 

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 
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                                                         CUP-PA 
SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP-PA 
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP-PA 

Daniel Armengol Garcia, Marc 

ER D’URGÈNCIA DEL PRESENT 

Es proposa l’aprovació del caràcter d’urgència del present Ple, basada en la 
necessitat de procedir a l’aprovació de l’annex al conveni de cessió urbanística de la 

de forma immediata abans de la seva signatura. La 
ió de la finca és requisit indispensable per a la seva inscripció registral i per a 

l’execució de la tercera fase de les obres de reforma i ampliació de l’escola CEIP Puig 

La data del Ple s’ha fixat atenent a l’inici del període de campanya electoral per 
a les eleccions municipals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019. 

A CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PA4, PA5 i PA6, 

 2 del projecte 
d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, 

 d’abril de 2019, 
, per import de CINQUANTA-

€).  

ha estat informada favorablement per 
idors presents, per 
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Primer.- aprovar la certificació núm. 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, corresponent als treballs 
executats pel contractista Agustí y Masoliver, SA durant el mes d
58.603,27€.   
 

Segon.- aprovar la despesa
extrapressupostària 55401 del pressupost vigent.
   
 03.- APROVACIÓ D
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ: 
  

Actualment, les cobertes del porxo de 
mestre es troben en un important estat d’envelliment i precisen d’una rehabilitació de 
caràcter urgent mentre no es procedeix
l’antiga escola, corresponent
l’escola executats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
El passat any 2018 l’ajuntament ja va fer una actuació d’urgència a la coberta 

del porxo que dóna al pati de jocs de l’escola, 
després d’uns dies de forts episodis de vent. 

   
Les obres a executar son de caràcter menor. Consisteixen en aixecar les teules i 

tornar a refer el teulat amb teules recuperades i noves de les mateixes 
les existents, amb reposició de les que estiguin trencades

 
A l’efecte, es propo

Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de 
MIL NOU-CENTS QUATR

 
A l’efecte, els Regidors presents acorden: 
 
Primer.- aprovar el projecte de 

Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 
 
Segon.- aprovar la despesa amb càrrec a la partida 19.1.321.21200 del 

pressupost de l’exercici 2019, de conservació
 
Tercer.- iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 

d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya.   
  

04.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TANCAMENT DEL SOLAR DE 
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ: 

 
 Un cop formalitzada la cessió de terrenys per part de la família Lletget en 
execució del conveni urbanístic particular recollit en el Pla d’Ordenació Urbanística 
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aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’Urbanització dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, corresponent als treballs 
executats pel contractista Agustí y Masoliver, SA durant el mes d’abril

aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 
extrapressupostària 55401 del pressupost vigent.  

ACIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL TEULAT DE 
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 

Actualment, les cobertes del porxo de l’escola CEIP Puig Segalar i de la casa del 
mestre es troben en un important estat d’envelliment i precisen d’una rehabilitació de 

r urgent mentre no es procedeix a l’execució de les obres de rehabilitació de 
l’antiga escola, corresponents a la tercera fase dels treballs de reforma i ampliació de 
l’escola executats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

El passat any 2018 l’ajuntament ja va fer una actuació d’urgència a la coberta 
del porxo que dóna al pati de jocs de l’escola, a conseqüència de la caiguda de teules 
després d’uns dies de forts episodis de vent.  

Les obres a executar son de caràcter menor. Consisteixen en aixecar les teules i 
ulat amb teules recuperades i noves de les mateixes característiques a 

amb reposició de les que estiguin trencades. 

efecte, es proposa l’aprovació del projecte de reparació del teulat
Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de 

QUATRE AMB SEIXANTA-CINC EUROS (12.904

A l’efecte, els Regidors presents acorden:  

aprovar el projecte de reparació del teulat de l’escola CEIP Puig 
Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 

aprovar la despesa amb càrrec a la partida 19.1.321.21200 del 
pressupost de l’exercici 2019, de conservació i manteniment del CEIP Puig Segalar. 

iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 
d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública de la 

 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TANCAMENT DEL SOLAR DE 
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 

Un cop formalitzada la cessió de terrenys per part de la família Lletget en 
execució del conveni urbanístic particular recollit en el Pla d’Ordenació Urbanística 

de les obres d’Urbanització dels Polígons 
d’Actuació PA4, PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, corresponent als treballs 

’abril, per import de 

amb càrrec a la partida 

EL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL TEULAT DE 
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 

l’escola CEIP Puig Segalar i de la casa del 
mestre es troben en un important estat d’envelliment i precisen d’una rehabilitació de 

a l’execució de les obres de rehabilitació de 
era fase dels treballs de reforma i ampliació de 

l’escola executats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

El passat any 2018 l’ajuntament ja va fer una actuació d’urgència a la coberta 
a conseqüència de la caiguda de teules 

Les obres a executar son de caràcter menor. Consisteixen en aixecar les teules i 
característiques a 

teulat de l’escola 
Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de DOTZE 

904,65€).  

de l’escola CEIP Puig 
Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 12.904,65€.  

aprovar la despesa amb càrrec a la partida 19.1.321.21200 del 
i manteniment del CEIP Puig Segalar.  

iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 
d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública de la 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TANCAMENT DEL SOLAR DE 
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR I INICI DEL PROCEDIMENT DE 

Un cop formalitzada la cessió de terrenys per part de la família Lletget en 
execució del conveni urbanístic particular recollit en el Pla d’Ordenació Urbanística 
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Municipal, POUM de Viladamat, per a l’ampliació dels equipaments de l’escola CEIP 
Puig Segalar, cal procedir a l’adequació del solar (1.720m
de tanca de 2 metres d’alçada per tal de donar privacitat al pati de jocs i activitats de 
lleure del centre escolar.  

 
A l’efecte, es proposa l’aprovació del projecte de tancam

Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de 
SEIXANTA-QUATRE MIL SET
(64.716,31€).  

 
Per al finançament de les obres definides en el projecte es compta 

subvenció de concessió directa del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona 
(Expedient 2019/3451) per import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00

 
Vist el projectes de les obres detallades
 
Primer.- aprovar el projecte de tancament del solar de l’escola CEIP Puig 

Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 64.716,31
 
Segon.- acceptar la subvenció aprovada pel Gabinet de Presidència de la 

Diputació de Girona per al 
 
Tercer.- iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 

d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, mitjançant la Plataf
Generalitat de Catalunya.   

 
 05.- APROVACIÓ 
URBANÍSTICA DE LA FINCA PROPIETAT DE LA FAMÍLIA 
  
  En data 3 de juliol de 2013 es va signar conveni urbanístic particular 
Agustí Lletget Sala per tal de regular urbanísticament el sector de les Escoles. Aquest 
conveni està inclòs en el Pla d’Ordenació Urbanística, POUM de Viladamat, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió 
novembre de 2015 i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017.
 
 El Sr. Agustí Lletget Sala va morir a Viladamat el dia 7 de gener de 2018, 
passant la propietat de les finques incloses en el conveni signat a les Sres. Maria Dolors 
Lletget Solà, en tant que nua propietària, i  Dolores Solà Quintana, en tant que 
usufructuària.  
 
 Prèviament a la formalització del document administratiu de cessió necessari per 
a la inscripció registral de la finca a nom de l’ajuntament, per part de les 
sol·licita l’aprovació i signatura de l’annex següent:
 

CONVENI ANNEX AL DOCUMENT DE CESSIÓ DE TERRENYS EN COMPLIMENT 
DEL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT DE DATA 3 DE JULIOL DE 2013.
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Municipal, POUM de Viladamat, per a l’ampliació dels equipaments de l’escola CEIP 
, cal procedir a l’adequació del solar (1.720m2) i a la construcció de la paret 

de tanca de 2 metres d’alçada per tal de donar privacitat al pati de jocs i activitats de 

efecte, es proposa l’aprovació del projecte de tancament del solar de l’escola 
Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de 

QUATRE MIL SET-CENTS SETZE AMB TRENTA

Per al finançament de les obres definides en el projecte es compta 
ció de concessió directa del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona 

(Expedient 2019/3451) per import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00

Vist el projectes de les obres detallades, els Regidors presents acorden: 

aprovar el projecte de tancament del solar de l’escola CEIP Puig 
Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 64.716,31

acceptar la subvenció aprovada pel Gabinet de Presidència de la 
per al finançament de les obres, per import de 50.000,00

iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 
d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública de la 

 

PROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE 
URBANÍSTICA DE LA FINCA PROPIETAT DE LA FAMÍLIA LLETGET

En data 3 de juliol de 2013 es va signar conveni urbanístic particular 
Agustí Lletget Sala per tal de regular urbanísticament el sector de les Escoles. Aquest 
conveni està inclòs en el Pla d’Ordenació Urbanística, POUM de Viladamat, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió 
novembre de 2015 i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017.

El Sr. Agustí Lletget Sala va morir a Viladamat el dia 7 de gener de 2018, 
passant la propietat de les finques incloses en el conveni signat a les Sres. Maria Dolors 

letget Solà, en tant que nua propietària, i  Dolores Solà Quintana, en tant que 

Prèviament a la formalització del document administratiu de cessió necessari per 
a la inscripció registral de la finca a nom de l’ajuntament, per part de les 
sol·licita l’aprovació i signatura de l’annex següent: 

CONVENI ANNEX AL DOCUMENT DE CESSIÓ DE TERRENYS EN COMPLIMENT 
DEL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT DE DATA 3 DE JULIOL DE 2013.

Municipal, POUM de Viladamat, per a l’ampliació dels equipaments de l’escola CEIP 
) i a la construcció de la paret 

de tanca de 2 metres d’alçada per tal de donar privacitat al pati de jocs i activitats de 

ent del solar de l’escola 
Puig Segalar, redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import de 

CENTS SETZE AMB TRENTA-UN EUROS 

Per al finançament de les obres definides en el projecte es compta amb una 
ció de concessió directa del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona 

(Expedient 2019/3451) per import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00€).  

, els Regidors presents acorden:  

aprovar el projecte de tancament del solar de l’escola CEIP Puig 
Segalar, redactat per l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, per import de 64.716,31€.  

acceptar la subvenció aprovada pel Gabinet de Presidència de la 
finançament de les obres, per import de 50.000,00€.  

iniciar els tràmits de contractació de l’empresa executora de les obres 
d’acord amb les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

orma de serveis de contractació pública de la 

NNEX AL CONVENI DE CESSIÓ 
LETGET:  

En data 3 de juliol de 2013 es va signar conveni urbanístic particular amb el Sr. 
Agustí Lletget Sala per tal de regular urbanísticament el sector de les Escoles. Aquest 
conveni està inclòs en el Pla d’Ordenació Urbanística, POUM de Viladamat, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 6 de 
novembre de 2015 i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017. 

El Sr. Agustí Lletget Sala va morir a Viladamat el dia 7 de gener de 2018, 
passant la propietat de les finques incloses en el conveni signat a les Sres. Maria Dolors 

letget Solà, en tant que nua propietària, i  Dolores Solà Quintana, en tant que 

Prèviament a la formalització del document administratiu de cessió necessari per 
a la inscripció registral de la finca a nom de l’ajuntament, per part de les propietàries es 

CONVENI ANNEX AL DOCUMENT DE CESSIÓ DE TERRENYS EN COMPLIMENT 
DEL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT DE DATA 3 DE JULIOL DE 2013. 
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A Viladamat a 7 de maig de 2019

 

I.- Reunits. 
 

D’una banda, la Sra. Maria Dolors Lletget Solà, major d’edat, casada en règim de 

separació de béns, veïna de Viladamat, c/. Cin

i, 

 

Sra. Dolores Solà Quintana, major d’edat, vídua, veïna de Viladamat, c/. Cinc Claus

núm. 15, amb el DNI núm. 40.409.656

 

Per altra banda, el Sr. Robert Sabater Costa, major d’edat, casat, veí de Viladamat, 

Plaça 1 d’octubre, amb DNI núm. 40.343.817T.

 

II.- Intervenen. 
 

Les dues primeres intervenen en tant que titulars ambdues del ple

registrals 365, 452 i 725 inscrites al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona, situades al 

poble de Viladamat (en endavant “les cedents”).

 

El segon intervé en nom i representació de l’Ajuntament de Viladamat, en tant que 

Alcalde de la Corporació, degudament assistit per part de la Secretària Habilitada, Marta 

Claret Ramírez, amb DNI núm. 40.320.842W que dóna fe del present document (en endavant 

“L’Ajuntament”). 

 

Tots els compareixents, en la qualitat, condició i representació en la que acrediten que 

actuen, es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació suficient per a la 

subscripció i perfecció del present acte, que completa el document administratiu

obligatòria de 1724,68 m2 en compliment del conveni urbanístic de planejament de data 3 de 

juliol de 2013 i, a l’efecte,  

 

III.- Manifesten. 

 

1r.- El Sr. Agustí Lletget Sala, major d’edat, amb DNI núm. 40.185.756

7 de gener de 2018, era propietari de les finques registrals que es descriuen a continuació:

 

“URBANA. CASA situada a VILADAMAT, barri Arrabal i Cases Noves, número 
vuit, avui carrer Raval i Cases Noves, número 6, composta de dos cossos, planta baixa 
i dos pisos, la superfície de la qual no consta, i segons cadastre, la casa té una 
superfície de cent seixanta metres, seixanta
una superfície construïda total de quatre
coberts existents a la finca tenen una superfície de quatre
quadrats. Construïda sobre un solar de deu àrees, noranta
afronta, tot plegat: al nord, dreta i est, darrera, amb finques de l’herència; al sud, 
esquerra, amb Magin Sala, 

 
Inscrita al volum 469; llibre 10; foli 66; finca 452, inscripció 6 del Registre de la 
Propietat núm. 3 dels de Girona.

 

“RUSTICA, avui URBANA, SOLAR, situat al terme de VILADAMAT, anomenat EL 
CLOS o CAMP DE LES CASES NOVES, avui carrer Raval Cases Noves, núm. 6, de 
cabuda una vessana, o sia, divuit àrees, vint
José Luís de Maranges; a Migdia, amb N. Bou i part amb N. Nicolau; i a ponent, 
amb N. Motas, mitjançant 
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A Viladamat a 7 de maig de 2019 

banda, la Sra. Maria Dolors Lletget Solà, major d’edat, casada en règim de 

separació de béns, veïna de Viladamat, c/. Cinc Claus, núm. 15, amb el DNI  núm. 40.285.076R 

Sra. Dolores Solà Quintana, major d’edat, vídua, veïna de Viladamat, c/. Cinc Claus

núm. 15, amb el DNI núm. 40.409.656-J. 

banda, el Sr. Robert Sabater Costa, major d’edat, casat, veí de Viladamat, 

Plaça 1 d’octubre, amb DNI núm. 40.343.817T. 

Les dues primeres intervenen en tant que titulars ambdues del ple domini de les finques 

registrals 365, 452 i 725 inscrites al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona, situades al 

poble de Viladamat (en endavant “les cedents”). 

El segon intervé en nom i representació de l’Ajuntament de Viladamat, en tant que 

de la Corporació, degudament assistit per part de la Secretària Habilitada, Marta 

Claret Ramírez, amb DNI núm. 40.320.842W que dóna fe del present document (en endavant 

Tots els compareixents, en la qualitat, condició i representació en la que acrediten que 

actuen, es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació suficient per a la 

subscripció i perfecció del present acte, que completa el document administratiu

obligatòria de 1724,68 m2 en compliment del conveni urbanístic de planejament de data 3 de 

El Sr. Agustí Lletget Sala, major d’edat, amb DNI núm. 40.185.756

2018, era propietari de les finques registrals que es descriuen a continuació:

situada a VILADAMAT, barri Arrabal i Cases Noves, número 
vuit, avui carrer Raval i Cases Noves, número 6, composta de dos cossos, planta baixa 

erfície de la qual no consta, i segons cadastre, la casa té una 
superfície de cent seixanta metres, seixanta-set decímetres quadrats  en planta baixa i 
una superfície construïda total de quatre-cents vuitanta-dos metres quadrats; i els 

la finca tenen una superfície de quatre-cents trenta
quadrats. Construïda sobre un solar de deu àrees, noranta-tres centiàrees, que 
afronta, tot plegat: al nord, dreta i est, darrera, amb finques de l’herència; al sud, 
esquerra, amb Magin Sala, I a l’oest, davant, amb carretera antiga de Castelló”

Inscrita al volum 469; llibre 10; foli 66; finca 452, inscripció 6 del Registre de la 
Propietat núm. 3 dels de Girona. 

“RUSTICA, avui URBANA, SOLAR, situat al terme de VILADAMAT, anomenat EL 
MP DE LES CASES NOVES, avui carrer Raval Cases Noves, núm. 6, de 

cabuda una vessana, o sia, divuit àrees, vint-i-tres centiàrees; afronta, a orient amb 
José Luís de Maranges; a Migdia, amb N. Bou i part amb N. Nicolau; i a ponent, 
amb N. Motas, mitjançant carretera; i al nord, amb el senyor Enrique Adroher. Els 

banda, la Sra. Maria Dolors Lletget Solà, major d’edat, casada en règim de 

núm. 40.285.076R 

Sra. Dolores Solà Quintana, major d’edat, vídua, veïna de Viladamat, c/. Cinc Claus, 

banda, el Sr. Robert Sabater Costa, major d’edat, casat, veí de Viladamat, 

domini de les finques 

registrals 365, 452 i 725 inscrites al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona, situades al 

El segon intervé en nom i representació de l’Ajuntament de Viladamat, en tant que 

de la Corporació, degudament assistit per part de la Secretària Habilitada, Marta 

Claret Ramírez, amb DNI núm. 40.320.842W que dóna fe del present document (en endavant 

Tots els compareixents, en la qualitat, condició i representació en la que acrediten que 

actuen, es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació suficient per a la 

subscripció i perfecció del present acte, que completa el document administratiu de cessió 

obligatòria de 1724,68 m2 en compliment del conveni urbanístic de planejament de data 3 de 

El Sr. Agustí Lletget Sala, major d’edat, amb DNI núm. 40.185.756-H, mort en data 

2018, era propietari de les finques registrals que es descriuen a continuació: 

situada a VILADAMAT, barri Arrabal i Cases Noves, número 
vuit, avui carrer Raval i Cases Noves, número 6, composta de dos cossos, planta baixa 

erfície de la qual no consta, i segons cadastre, la casa té una 
set decímetres quadrats  en planta baixa i 

dos metres quadrats; i els 
cents trenta-sis metres 

tres centiàrees, que 
afronta, tot plegat: al nord, dreta i est, darrera, amb finques de l’herència; al sud, 

I a l’oest, davant, amb carretera antiga de Castelló” 

Inscrita al volum 469; llibre 10; foli 66; finca 452, inscripció 6 del Registre de la 

“RUSTICA, avui URBANA, SOLAR, situat al terme de VILADAMAT, anomenat EL 
MP DE LES CASES NOVES, avui carrer Raval Cases Noves, núm. 6, de 

tres centiàrees; afronta, a orient amb 
José Luís de Maranges; a Migdia, amb N. Bou i part amb N. Nicolau; i a ponent, 

carretera; i al nord, amb el senyor Enrique Adroher. Els 
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seus límits actuals són: al nord, amb carretera de l’Escala, al sud, amb la finca 
descrita anteriorment, a l’est, amb la finca que es descriurà a continuació, i a l’oest, 
amb carrer Raval Cases Noves

 
Inscrita al volum 891; llibre 17; foli 174; finca 725, inscripció 5 del Registre de la 
Propietat núm 3 dels de Girona.

 
“RÚSTICA, avui URBANA, PEÇA DE TERRA, anomenada CAMP DE LES CASES 
NOVES, de cabuda, després d’una segregació, vuitanta
situada al terme de VILADAMAT. Afronta, a orient, amb camí públic i part amb 
Sebastià Valentí; a migdia, part amb Pilar Pujol i part amb Benito Muni; a ponent, 
part amb Maria Nicolau i part amb Francisco Mateu, avui Benito Muni, Jaume 
Costa Sala i Amb la finca registral 365 del senyor Lletget; i al nord, amb Pedro Batlle 
i Carretera de Viladamat a Palafrugell”.

 
Inscrita al volum 428; llibre 8; foli 54; finca 365, Inscripció 7 del Registre de la 
Propietat núm. 3 dels de Girona

 

Les tres finques registrals anteriors, en el seu conjunt, formen la finca cadastral 

següent: 6149312EG0664N0001RT.

 

2n.- El Sr. Agustí Lletget va subscriure en data 3 de juliol de 2013 conveni urbanístic 

de planejament amb l’Ajuntament de Viladamat, el qual va ésser in

d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 6 de novembre de 2015, un cop 

portats a terme tots els tràmits d’aprovació i publicació esta

Aquest conveni urbanístic de planejament subscrit tenia com a objectiu i finalitat la 

consolidació de la trama urbana del sòl urbà, amb la concreció i definició del model urbanístic 

i l’obtenció del sòl necessari per a l’ampliació de l’escola munic

previsions de creixement que preveia el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi.

 

  Així doncs i complementant la cessió del terreny propietat del Sr, Lletget per 

l’ampliació de l’escola de Viladamat, es procedia per part d

realitzar una sèrie d’actes, a saber:

 

• autoritzar el trasllat de l’activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla 

Especial de Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme

de Girona de 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del promotor de l’activitat, 

de la corresponent llicència municipal d’activitats i d’obres.

 

• Des d’un punt de vista urbanístic, l’Ajuntament es compromet a la delimitació del polígon 

d’actuació de les finques descrites a la part expositiva, coneguda com a “Escoles” a un sector 

que correspongui a un únic propietari per tal de facilitar la seva gestió urbanística.

 

• L’Ajuntament de Viladamat es compromet, amb la cessió del terreny delimit

terme l’ampliació de l’escola, a fixar que el sistema per a la seva gestió seria en tot cas el de 

compensació i no el de cooperació.

 

El conveni subscrit es va ratificar per part de l’Ajuntament de Viladamat, essent 

plenament efectiu, eficaç i exigible.
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seus límits actuals són: al nord, amb carretera de l’Escala, al sud, amb la finca 
descrita anteriorment, a l’est, amb la finca que es descriurà a continuació, i a l’oest, 
amb carrer Raval Cases Noves”. 

Inscrita al volum 891; llibre 17; foli 174; finca 725, inscripció 5 del Registre de la 
Propietat núm 3 dels de Girona. 

“RÚSTICA, avui URBANA, PEÇA DE TERRA, anomenada CAMP DE LES CASES 
NOVES, de cabuda, després d’una segregació, vuitanta-cinc àrees, t
situada al terme de VILADAMAT. Afronta, a orient, amb camí públic i part amb 
Sebastià Valentí; a migdia, part amb Pilar Pujol i part amb Benito Muni; a ponent, 
part amb Maria Nicolau i part amb Francisco Mateu, avui Benito Muni, Jaume 

Sala i Amb la finca registral 365 del senyor Lletget; i al nord, amb Pedro Batlle 
i Carretera de Viladamat a Palafrugell”. 

Inscrita al volum 428; llibre 8; foli 54; finca 365, Inscripció 7 del Registre de la 
Propietat núm. 3 dels de Girona 

ues registrals anteriors, en el seu conjunt, formen la finca cadastral 

següent: 6149312EG0664N0001RT. 

El Sr. Agustí Lletget va subscriure en data 3 de juliol de 2013 conveni urbanístic 

de planejament amb l’Ajuntament de Viladamat, el qual va ésser incorporat en el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 6 de novembre de 2015, un cop 

portats a terme tots els tràmits d’aprovació i publicació establerts. 

Aquest conveni urbanístic de planejament subscrit tenia com a objectiu i finalitat la 

consolidació de la trama urbana del sòl urbà, amb la concreció i definició del model urbanístic 

i l’obtenció del sòl necessari per a l’ampliació de l’escola municipal, d’acord amb les 

previsions de creixement que preveia el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi.

Així doncs i complementant la cessió del terreny propietat del Sr, Lletget per 

l’ampliació de l’escola de Viladamat, es procedia per part de l’Ajuntament de Viladamat a 

realitzar una sèrie d’actes, a saber: 

autoritzar el trasllat de l’activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla 

Especial de Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme

de Girona de 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del promotor de l’activitat, 

de la corresponent llicència municipal d’activitats i d’obres. 

Des d’un punt de vista urbanístic, l’Ajuntament es compromet a la delimitació del polígon 

d’actuació de les finques descrites a la part expositiva, coneguda com a “Escoles” a un sector 

que correspongui a un únic propietari per tal de facilitar la seva gestió urbanística.

L’Ajuntament de Viladamat es compromet, amb la cessió del terreny delimit

terme l’ampliació de l’escola, a fixar que el sistema per a la seva gestió seria en tot cas el de 

compensació i no el de cooperació. 

El conveni subscrit es va ratificar per part de l’Ajuntament de Viladamat, essent 

ç i exigible. 

seus límits actuals són: al nord, amb carretera de l’Escala, al sud, amb la finca 
descrita anteriorment, a l’est, amb la finca que es descriurà a continuació, i a l’oest, 

Inscrita al volum 891; llibre 17; foli 174; finca 725, inscripció 5 del Registre de la 

“RÚSTICA, avui URBANA, PEÇA DE TERRA, anomenada CAMP DE LES CASES 
cinc àrees, tres centiàrees, 

situada al terme de VILADAMAT. Afronta, a orient, amb camí públic i part amb 
Sebastià Valentí; a migdia, part amb Pilar Pujol i part amb Benito Muni; a ponent, 
part amb Maria Nicolau i part amb Francisco Mateu, avui Benito Muni, Jaume 

Sala i Amb la finca registral 365 del senyor Lletget; i al nord, amb Pedro Batlle 

Inscrita al volum 428; llibre 8; foli 54; finca 365, Inscripció 7 del Registre de la 

ues registrals anteriors, en el seu conjunt, formen la finca cadastral 

El Sr. Agustí Lletget va subscriure en data 3 de juliol de 2013 conveni urbanístic 

corporat en el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 6 de novembre de 2015, un cop 

Aquest conveni urbanístic de planejament subscrit tenia com a objectiu i finalitat la 

consolidació de la trama urbana del sòl urbà, amb la concreció i definició del model urbanístic 

ipal, d’acord amb les 

previsions de creixement que preveia el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi. 

Així doncs i complementant la cessió del terreny propietat del Sr, Lletget per 

e l’Ajuntament de Viladamat a 

autoritzar el trasllat de l’activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla 

Especial de Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Girona de 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del promotor de l’activitat, 

Des d’un punt de vista urbanístic, l’Ajuntament es compromet a la delimitació del polígon 

d’actuació de les finques descrites a la part expositiva, coneguda com a “Escoles” a un sector 

que correspongui a un únic propietari per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

L’Ajuntament de Viladamat es compromet, amb la cessió del terreny delimitat per portar a 

terme l’ampliació de l’escola, a fixar que el sistema per a la seva gestió seria en tot cas el de 

El conveni subscrit es va ratificar per part de l’Ajuntament de Viladamat, essent 
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3r.- A la mort  del Sr. Lletget, ocorreguda en data 7 de gener de 2018, la plena 

propietat de les finques descrites va passar, de forma conjunta, a la seva filla Sra. Dolors 

Lletget Solà,com a nua propietària,i a la vídua, Sra. Dolores Solà

d’usufructuària. La transmissió de la propietat va ocórrer en virtut d’escriptura d’entrega de 

llegat atorgada davant el notari de Banyoles, Sr. Pelayo García de Ceca Benito, el 3 de juliol 

de 2018, sota el número 857 d’ordre del 

 

A partir d’aquesta data les cedents es van convertir en successores dels drets i deures 

que corresponien i corresponen a les finques descrites, i per tant, també, dels drets i deures 

recollits al conveni urbanístic de planejament.

 

4rt.- S’aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Viladamat en data 6 de novembre de 2015, produint

la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7303 de 7 de febrer de 2017, data aquesta que 

determina l’inici de la seva vigència i efectivitat.

En aquesta normativa publicada s’hi transposa de forma íntegra les determinacions del conveni 

urbanístic de data 3 de juliol de 2013,

 

5è.- En compliment dels deures i obligacions constituïdes al conveni ur

planejament de data 3 de juliol de 2013, transposades al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Viladamat publicat el 7 de febrer de 2017, les cedents, per mitjà de 

document públic administratiu de data 7 de maig de 2019 han cedit a fa

Viladamat, que ha acceptat,lliure de càrregues i gravàmens,la superfície de 1.724,68 m2 per 

poder procedir a l’ampliació de l’escola del poble de Viladamat.

 

No obstant l’anterior paràgraf, l’Ajuntament de Viladamat per acord de Ple 

de febrer de 2019, va acordar iniciar el procediment per poder modificar puntualment el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Viladamat, publicada al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona (BOPG) núm. 36 de 20 de febrer de 2019, núm

sector conegut com “Escoles”.

 

6è.- Aquesta situació ha provocat un conflicte jurídic que les parts volen evitar, per la 

qual cosa, juntament al document administratiu de cessió de terreny i com a conseqüència dels 

antecedents acabats de descriure, en l’interès mutu d’evitar qualsevol tipus de litigi, les parts 

subscriuen el present conveni transaccional de conformitat als següents:

 

IV.- Pactes. 
 

Primer. Consentiment

 

Les cedents, de forma voluntària, lliure i expressament accepten

de les clàusules i pactes del present conveni, així com les obligacions que per mitjà del present 

es constitueixen, obligant-se així mateix a subscriure tots aquells documents públics i privats 

que fossin necessaris per acomplir l

 

Així mateix, per la seva banda, l’Ajuntament, de forma voluntària, lliure i 

expressament, consent i accepta la totalitat dels pactes, clàusules i condicions del present 

document així com les obligacions que per mitjà del pres

subscriure tots aquells documents públics i privats que fossin necessaris per a complir l’objecte 

del present document. 

 

Segon. Objecte. 
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A la mort  del Sr. Lletget, ocorreguda en data 7 de gener de 2018, la plena 

propietat de les finques descrites va passar, de forma conjunta, a la seva filla Sra. Dolors 

Lletget Solà,com a nua propietària,i a la vídua, Sra. Dolores Solà Quintana, en la qualitat 

d’usufructuària. La transmissió de la propietat va ocórrer en virtut d’escriptura d’entrega de 

llegat atorgada davant el notari de Banyoles, Sr. Pelayo García de Ceca Benito, el 3 de juliol 

de 2018, sota el número 857 d’ordre del seu protocol. 

A partir d’aquesta data les cedents es van convertir en successores dels drets i deures 

que corresponien i corresponen a les finques descrites, i per tant, també, dels drets i deures 

recollits al conveni urbanístic de planejament. 

prova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Viladamat en data 6 de novembre de 2015, produint-se la publicació íntegra al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7303 de 7 de febrer de 2017, data aquesta que 

ermina l’inici de la seva vigència i efectivitat. 

En aquesta normativa publicada s’hi transposa de forma íntegra les determinacions del conveni 

urbanístic de data 3 de juliol de 2013, 

En compliment dels deures i obligacions constituïdes al conveni ur

planejament de data 3 de juliol de 2013, transposades al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Viladamat publicat el 7 de febrer de 2017, les cedents, per mitjà de 

document públic administratiu de data 7 de maig de 2019 han cedit a favor de l’Ajuntament de 

Viladamat, que ha acceptat,lliure de càrregues i gravàmens,la superfície de 1.724,68 m2 per 

poder procedir a l’ampliació de l’escola del poble de Viladamat. 

No obstant l’anterior paràgraf, l’Ajuntament de Viladamat per acord de Ple 

de febrer de 2019, va acordar iniciar el procediment per poder modificar puntualment el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Viladamat, publicada al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona (BOPG) núm. 36 de 20 de febrer de 2019, núm. 1160, que modifica el 

sector conegut com “Escoles”. 

Aquesta situació ha provocat un conflicte jurídic que les parts volen evitar, per la 

qual cosa, juntament al document administratiu de cessió de terreny i com a conseqüència dels 

ts de descriure, en l’interès mutu d’evitar qualsevol tipus de litigi, les parts 

subscriuen el present conveni transaccional de conformitat als següents: 

Consentiment. 

Les cedents, de forma voluntària, lliure i expressament accepten i consenten la totalitat 

de les clàusules i pactes del present conveni, així com les obligacions que per mitjà del present 

se així mateix a subscriure tots aquells documents públics i privats 

que fossin necessaris per acomplir l’objecte del present document 

Així mateix, per la seva banda, l’Ajuntament, de forma voluntària, lliure i 

expressament, consent i accepta la totalitat dels pactes, clàusules i condicions del present 

document així com les obligacions que per mitjà del present es constitueixen, obligant

subscriure tots aquells documents públics i privats que fossin necessaris per a complir l’objecte 

A la mort  del Sr. Lletget, ocorreguda en data 7 de gener de 2018, la plena 

propietat de les finques descrites va passar, de forma conjunta, a la seva filla Sra. Dolors 

Quintana, en la qualitat 

d’usufructuària. La transmissió de la propietat va ocórrer en virtut d’escriptura d’entrega de 

llegat atorgada davant el notari de Banyoles, Sr. Pelayo García de Ceca Benito, el 3 de juliol 

A partir d’aquesta data les cedents es van convertir en successores dels drets i deures 

que corresponien i corresponen a les finques descrites, i per tant, també, dels drets i deures 

prova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

se la publicació íntegra al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7303 de 7 de febrer de 2017, data aquesta que 

En aquesta normativa publicada s’hi transposa de forma íntegra les determinacions del conveni 

En compliment dels deures i obligacions constituïdes al conveni urbanístic de 

planejament de data 3 de juliol de 2013, transposades al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Viladamat publicat el 7 de febrer de 2017, les cedents, per mitjà de 

vor de l’Ajuntament de 

Viladamat, que ha acceptat,lliure de càrregues i gravàmens,la superfície de 1.724,68 m2 per 

No obstant l’anterior paràgraf, l’Ajuntament de Viladamat per acord de Ple de data 4 

de febrer de 2019, va acordar iniciar el procediment per poder modificar puntualment el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Viladamat, publicada al Butlletí Oficial de la 

. 1160, que modifica el 

Aquesta situació ha provocat un conflicte jurídic que les parts volen evitar, per la 

qual cosa, juntament al document administratiu de cessió de terreny i com a conseqüència dels 

ts de descriure, en l’interès mutu d’evitar qualsevol tipus de litigi, les parts 

i consenten la totalitat 

de les clàusules i pactes del present conveni, així com les obligacions que per mitjà del present 

se així mateix a subscriure tots aquells documents públics i privats 

Així mateix, per la seva banda, l’Ajuntament, de forma voluntària, lliure i 

expressament, consent i accepta la totalitat dels pactes, clàusules i condicions del present 

ent es constitueixen, obligant-se a 

subscriure tots aquells documents públics i privats que fossin necessaris per a complir l’objecte 
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El present document es subscriu i perfecciona amb la finalitat de posar fi a 

tipus de conflicte que pogués originar

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, a la vista dels antecedents recollits a la 

part expositiva del mateix, el qual identifica amb claredat 

 

Tercer. Naturalesa del document

 

Les parts de comú acord pacten expressament que el present document tindrà a tots els 

efectes el caràcter, condició i naturalesa de document públic, tota vegada que es troba 

intervingut per part de la Sra. Secretària amb la seva signatura i així mateix perquè el seu 

contingut es troba ratificat per acord del Ple de l’ajuntament de data d’avui. 

 

Quart. Cessió. 

 

Les cedents, per mitjà de document administratiu de data 7 de maig de 2019 atorgat 

davant la Secretària de l’Ajuntament de Viladamat, han procedit a cedir els metres quadrats 

vinculats pel conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, vinculats directa i 

immediatament a l’ampliació de l’escola de Viladamat. La dita oblig

transposada a la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal publicada íntegrament 

al DOGC, l’any 2017. 

 

Cinquè. Pàrquing de Caravanes

 

En compliment del conveni urbanístic de 2013 ratificat, l’ajuntament autoritza el 

trasllat de l’activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla Especial de 

Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 

en sessió de data 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del titular de l

de la corresponent llicència municipal d’activitats i d’obres.

 

Per la seva part, les cedents, per mitjà del present annex, es comprometen a traslladar 

la seva activitat al sòl reservat per a aquesta finalitat segons el Pla Especial de Caravane

2010 en el termini màxim d’1 any a comptar des de la signatura d’aquest document i la seva 

ratificació per part del Ple de l’ajuntament. 

 

En aquest punt, l’Ajuntament es compromet a facilitar i atorgar aquelles llicències i 

permisos que fossin necessaris per a poder realitzar i complir amb l’obligació anterior.

 

Sisè. Sector “Escoles”

 

Les parts de comú acord, en relació al sector “Escoles”, en el que es troben ubicades 

les finques descrites a la part expositiva del present document i que són objecte

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, acorden expressament ratificar i 

confirmar els extrems referits al dit conveni urbanístic.

 

En la seva conseqüència, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Viladamat aprovada inicialment, ratificarà els extrems del conveni 

urbanístic de planejament de 3 de juliol de 2013,de tal manera que:

 

El sector “Escoles” estarà format única i exclusivament per les finques propietat de les 

cedents, essent aquestes les úniques propietàries del sector.

 

El sistema escollit per la gestió d’aquest sector serà el de compensació sense que hi 

hagi termini per la seva execució.
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El present document es subscriu i perfecciona amb la finalitat de posar fi a 

tipus de conflicte que pogués originar-se com a conseqüència del compliment del conveni 

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, a la vista dels antecedents recollits a la 

part expositiva del mateix, el qual identifica amb claredat la causa del present conveni.

Naturalesa del document. 

Les parts de comú acord pacten expressament que el present document tindrà a tots els 

efectes el caràcter, condició i naturalesa de document públic, tota vegada que es troba 

art de la Sra. Secretària amb la seva signatura i així mateix perquè el seu 

contingut es troba ratificat per acord del Ple de l’ajuntament de data d’avui.  

Les cedents, per mitjà de document administratiu de data 7 de maig de 2019 atorgat 

davant la Secretària de l’Ajuntament de Viladamat, han procedit a cedir els metres quadrats 

vinculats pel conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, vinculats directa i 

immediatament a l’ampliació de l’escola de Viladamat. La dita oblig

transposada a la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal publicada íntegrament 

Pàrquing de Caravanes. 

En compliment del conveni urbanístic de 2013 ratificat, l’ajuntament autoritza el 

activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla Especial de 

Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 

en sessió de data 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del titular de l

de la corresponent llicència municipal d’activitats i d’obres. 

Per la seva part, les cedents, per mitjà del present annex, es comprometen a traslladar 

la seva activitat al sòl reservat per a aquesta finalitat segons el Pla Especial de Caravane

2010 en el termini màxim d’1 any a comptar des de la signatura d’aquest document i la seva 

ratificació per part del Ple de l’ajuntament.  

En aquest punt, l’Ajuntament es compromet a facilitar i atorgar aquelles llicències i 

aris per a poder realitzar i complir amb l’obligació anterior.

Sector “Escoles”. 

Les parts de comú acord, en relació al sector “Escoles”, en el que es troben ubicades 

les finques descrites a la part expositiva del present document i que són objecte

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, acorden expressament ratificar i 

confirmar els extrems referits al dit conveni urbanístic. 

En la seva conseqüència, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

de Viladamat aprovada inicialment, ratificarà els extrems del conveni 

urbanístic de planejament de 3 de juliol de 2013,de tal manera que: 

El sector “Escoles” estarà format única i exclusivament per les finques propietat de les 

s úniques propietàries del sector. 

El sistema escollit per la gestió d’aquest sector serà el de compensació sense que hi 

hagi termini per la seva execució. 

El present document es subscriu i perfecciona amb la finalitat de posar fi a qualsevol 

se com a conseqüència del compliment del conveni 

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, a la vista dels antecedents recollits a la 

la causa del present conveni. 

Les parts de comú acord pacten expressament que el present document tindrà a tots els 

efectes el caràcter, condició i naturalesa de document públic, tota vegada que es troba 

art de la Sra. Secretària amb la seva signatura i així mateix perquè el seu 

 

Les cedents, per mitjà de document administratiu de data 7 de maig de 2019 atorgat 

davant la Secretària de l’Ajuntament de Viladamat, han procedit a cedir els metres quadrats 

vinculats pel conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, vinculats directa i 

immediatament a l’ampliació de l’escola de Viladamat. La dita obligació va quedar 

transposada a la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal publicada íntegrament 

En compliment del conveni urbanístic de 2013 ratificat, l’ajuntament autoritza el 

activitat d’estacionament d’autocaravanes amb l’aprovació del Pla Especial de 

Caravanes en sòl no urbà, aprovat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 

en sessió de data 22 de desembre de 2010, prèvia tramitació, per part del titular de l’activitat, 

Per la seva part, les cedents, per mitjà del present annex, es comprometen a traslladar 

la seva activitat al sòl reservat per a aquesta finalitat segons el Pla Especial de Caravanes de 

2010 en el termini màxim d’1 any a comptar des de la signatura d’aquest document i la seva 

En aquest punt, l’Ajuntament es compromet a facilitar i atorgar aquelles llicències i 

aris per a poder realitzar i complir amb l’obligació anterior. 

Les parts de comú acord, en relació al sector “Escoles”, en el que es troben ubicades 

les finques descrites a la part expositiva del present document i que són objecte del conveni 

urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013, acorden expressament ratificar i 

En la seva conseqüència, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

de Viladamat aprovada inicialment, ratificarà els extrems del conveni 

El sector “Escoles” estarà format única i exclusivament per les finques propietat de les 

El sistema escollit per la gestió d’aquest sector serà el de compensació sense que hi 
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Setè. Incompliment. 

 

En cas d’incompliment d’algun dels pactes i/o obligacions recollits en el pre

document, la part que hagi incomplert haurà de respondre dels danys i perjudicis que s’hagin 

causat al perjudicat, se’ns perjudici de la resolució del present conveni així com les cessions 

realitzades. 

 

Vuitè. Despeses i impostos

 

Les parts, de comú acord, estableixen que la totalitat dels impostos i despeses que es 

meritin per donar degut compliment a l’objecte del present document seran satisfets per part de 

l’Ajuntament de Viladamat. 

 

I en prova de conformitat i expressió del seu consentiment, una 

llegit per part dels reunits,es signen la totalitat de les planes del present document així com el 

peu del mateix, en un doble exemplar en el lloc i data fixats a l’encapçalament.

 

 Vist l’annex presentat per les Sres. Lletget i Solà, e
 
 Primer.- ratificar l’annex al conveni 
conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013 formulat per la família 
Lletget com a pas previ a la formalització del document de cessió a favor de 
l’ajuntament dels terrenys destinats a equipaments es
 
 Segon.- facultar al Sr. alcalde per a la formalització del document formulat per 
les Sres. Lletget i Solà en tant que propietàries.   
 
 Tercer.- un cop formalitzat el document de cessió de la finca destinada a 
equipaments escolars per la millora i ampliació de l’escola CEIP Puig Segalar, portar a 
terme els tràmits per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona. 
 

06.- ACORD DE SOL·LICITAR UN PAS DE VIANANTS A LA CTRA. 
DE FIGUERES: 

 
Per tal de completar les obres d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, 

PA5 i PA6, Sector Camí de Palauborrell, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials 
de Carreteres a Girona la col·locació d’un pas de vianants a la Crta. de Figueres, per tal 
de garantir la seguretat dels vianants que vulguin accedir al casc urbà. 

 
El Regidors presents

Territorials de Carreteres.   
 
07.- ACORD DE SOL·LICITAR EL SOTERRAMENT D’UN TORRENT 

A LA CTRA. DE FIGUERES
 
Igualment, per tal de garantir el correcte pas de les aigües pluvials en el tram de 

la Ctra. de Figueres, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres el 
soterrament del torrent existent, procedint
tècnica per part de l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i Busquet.

 
A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 
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En cas d’incompliment d’algun dels pactes i/o obligacions recollits en el pre

document, la part que hagi incomplert haurà de respondre dels danys i perjudicis que s’hagin 

causat al perjudicat, se’ns perjudici de la resolució del present conveni així com les cessions 

Despeses i impostos. 

acord, estableixen que la totalitat dels impostos i despeses que es 

meritin per donar degut compliment a l’objecte del present document seran satisfets per part de 

I en prova de conformitat i expressió del seu consentiment, una vegada que ha estat 

llegit per part dels reunits,es signen la totalitat de les planes del present document així com el 

peu del mateix, en un doble exemplar en el lloc i data fixats a l’encapçalament.

Vist l’annex presentat per les Sres. Lletget i Solà, els Regidors presents acorden: 

ratificar l’annex al conveni de cessió de terrenys en compliment del 
conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013 formulat per la família 
Lletget com a pas previ a la formalització del document de cessió a favor de 
l’ajuntament dels terrenys destinats a equipaments escolars.  

facultar al Sr. alcalde per a la formalització del document formulat per 
les Sres. Lletget i Solà en tant que propietàries.    

un cop formalitzat el document de cessió de la finca destinada a 
equipaments escolars per la millora i ampliació de l’escola CEIP Puig Segalar, portar a 
terme els tràmits per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona. 

CORD DE SOL·LICITAR UN PAS DE VIANANTS A LA CTRA. 

Per tal de completar les obres d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, 
Camí de Palauborrell, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials 

de Carreteres a Girona la col·locació d’un pas de vianants a la Crta. de Figueres, per tal 
de garantir la seguretat dels vianants que vulguin accedir al casc urbà.  

El Regidors presents acorden tramitar la sol·licitud davant els Serveis 
 

RD DE SOL·LICITAR EL SOTERRAMENT D’UN TORRENT 
A LA CTRA. DE FIGUERES:  

Igualment, per tal de garantir el correcte pas de les aigües pluvials en el tram de 
de Figueres, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres el 

soterrament del torrent existent, procedint-se prèviament a la redacció de la proposta 
tècnica per part de l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i Busquet.

e, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

En cas d’incompliment d’algun dels pactes i/o obligacions recollits en el present 

document, la part que hagi incomplert haurà de respondre dels danys i perjudicis que s’hagin 

causat al perjudicat, se’ns perjudici de la resolució del present conveni així com les cessions 

acord, estableixen que la totalitat dels impostos i despeses que es 

meritin per donar degut compliment a l’objecte del present document seran satisfets per part de 

vegada que ha estat 

llegit per part dels reunits,es signen la totalitat de les planes del present document així com el 

peu del mateix, en un doble exemplar en el lloc i data fixats a l’encapçalament. 

ls Regidors presents acorden:  

de cessió de terrenys en compliment del 
conveni urbanístic de planejament de data 3 de juliol de 2013 formulat per la família 
Lletget com a pas previ a la formalització del document de cessió a favor de 

facultar al Sr. alcalde per a la formalització del document formulat per 

un cop formalitzat el document de cessió de la finca destinada a 
equipaments escolars per la millora i ampliació de l’escola CEIP Puig Segalar, portar a 
terme els tràmits per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona.  

CORD DE SOL·LICITAR UN PAS DE VIANANTS A LA CTRA. 

Per tal de completar les obres d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, 
Camí de Palauborrell, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials 

de Carreteres a Girona la col·locació d’un pas de vianants a la Crta. de Figueres, per tal 

acorden tramitar la sol·licitud davant els Serveis 

RD DE SOL·LICITAR EL SOTERRAMENT D’UN TORRENT 

Igualment, per tal de garantir el correcte pas de les aigües pluvials en el tram de 
de Figueres, es proposa sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres el 

se prèviament a la redacció de la proposta 
tècnica per part de l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i Busquet. 
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Primer.- encarregar a l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim 
Busquet la redacció de la proposta tècnica per al soterrament d’un torrent a la Ctra. de 
Figueres a La Bisbal, en el seu tram urbà

 
Segon.- sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya a Girona l’execució dels treballs definits pel tècnic municipal per tal de 
garantir el pas de les aigües pluvials amb seguretat. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a

minuts del dia d’avui. Es dóna la 
públic a la sessió.  
  

L’alcalde,   
 Robert Sabater Costa 
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encarregar a l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim 
Busquet la redacció de la proposta tècnica per al soterrament d’un torrent a la Ctra. de 
Figueres a La Bisbal, en el seu tram urbà.  

sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya a Girona l’execució dels treballs definits pel tècnic municipal per tal de 
garantir el pas de les aigües pluvials amb seguretat.  

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 

encarregar a l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i 
Busquet la redacció de la proposta tècnica per al soterrament d’un torrent a la Ctra. de 

sol·licitar als Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya a Girona l’execució dels treballs definits pel tècnic municipal per tal de 

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

 habilitada, 
 Ramírez 
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