AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA
EL DIA 9 DE MAIG DE 2016
A Viladamat, a 9 de maig de 2016, essent les 21h. 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 e la
secretària-interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
Regidors presents:
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA):
SR. ROBERT SABATER COSTA
CUP-PA
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ
CUP-PA
SRA. DOLORS PONS SAIS
CUP-PA
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA
CUP-PA
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS
CUP-PA
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNÓ (CiU):
SRA. MARIA CRISTINA VILA URZANQUI

CiU

Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
01.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
Es proposa l’aprovació de l’acta 02/16, corresponent al Ple ordinari celebrat el
dia 7 de març de 2016.
Revisada l’acta pels Regidors, queda aprovada amb el vot favorable de tots els
presents, acordant-se igualment la seva remissió al Portal de Entidades Locales de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.
02.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2015:
Per part de la secretària –interventora es dóna compte al Ple del resultat de la
liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2015,
aprovada per decret d’alcaldia de data 12 d’abril de 2016, amb un romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de CENT DOS MIL CINC-CENTS SETANTAQUATRE AMB TRENTA-SIS EUROS (102.574’36€). El resultat pressupostari és el
seguidament detallat:
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI:
1.- DRETS RECONEGUTS NETS ................................................... 432.631,75€
2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ............................... 403.730,95€
3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) .......................................... 28.900,80€
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6.- CRÈDITS GASTATS FINANÇANTS AMB ROMANENT ................. 0,00€
9.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ................................. 28.900,80€
B) ROMANENT DE TRESORERIA:
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ................... 136.320,49€
Pressupost d’ingressos. Pressupost corrent ......................................... 67.112,81€
Pressupost d’ingressos. Pressupost tancat ........................................... 67.219,35€
Altres operacions no pressupostàries ..................................................... 1.988,33€
Ingressos pendents d’aplicació ..................................................................... 0,00€
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ................. -60.389,37€
Pressupost de despeses. Pressupost corrent ........................................ -45.814,34€
Pressupost de despeses. Pressupost tancat ......................................... -13.465,64€
Altres operacions no pressupostàries ................................................... -1.109,39€
Pagaments pendents d’aplicació ............................................................ 1.951,79€
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ....................................... 102.574,36€
Saldo de dubtós cobrament ........................................................................... 0,00€
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS ........... 102.574,36€
L’estat del deute bancari a 31 de desembre de 2015 era de CINQUANTA-VUIT
MIL CINC-CENTS CINQUANTA AMB SEIXANTA-SET EUROS (58.550,67€) i el
deute del préstec ICO de pagament de proveïdors de CINQUANTA-SET MIL DOSCENTS TRENTA-U AMB SEIXANTA-TRES EUROS (57.231,63€). L’estat de
tresoreria a la mateixa data era de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-U
AMB QUARANTA-CINC EUROS (24.691,45€).
D’aquesta liquidació se n’ha donat compte al Ministeri d’Economia i Hisenda i
es remetrà igualment la informació al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya a través d’Eacat.
Els Regidors es donen per assabentats.
03.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ACCIÓ PER A
L’ENERGIA SOSTENIBLE, PAES:
Es proposa l’aprovació provisional del Pla d’Acció d’Energia Sostenible PAES
redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Amb la
redacció del PAES es compleix amb el compromís adquirit amb el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses conegut com el 20-20-20, consistent en incrementar un 20% l’eficiència
energètica i augmentar un 20% la implantació i la utilització de les energies renovables
per l’any 2020.
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El PAES inclou: un inventari d’emissions com a recull de dades de partida, el
diagnosi d’eficiència i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en el municipi, el pla
d’acció amb un seguit d’accions per reduir les emissions de CO2 i fomentar l’estalvi
energètic i l’ús d’energies renovables, i un pla de participació que impliqui a la població
en general.
El cost de redacció del PAES és de 2.750’09€ dels quals 1.375’00€ estan
subvencionats per la Diputació de Girona.
L’aprovació del PAES és imprescindible per a la sol·licitud de subvencions de la
campanya “Del pla a l’acció” de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Aquest any, en execució del PAES, ja s’ha sol·licitat aquesta subvenció per a la
instal·lació d’una placa solar fotovoltaica a l’edifici de l’Ajuntament.
Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar provisionalment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible,
PAES, redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon.- notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Girona i remetre una còpia del PAES per a la seva validació i aprovació definitiva.
04.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS DEL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ:
El Regidor de Medi Ambient, Josep Mª Gasull, exposa que els serveis tècnics
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han confeccionat un inventari de camins de
cadascun dels municipis de l’Alt Empordà per tal de tenir regulada la xarxa de camins
públics de la comarca.
Pel que fa a Viladamat, un cop repassat el plànol elaborat pel Consell Comarcal,
s’han pogut comprovar els següents errors:
-

Falten els camins de la Font de l’Ermedà al Mas Notari, de la Font de
l’Ermedà a Garrigoles, del Puig Segalar, del Pla de Munt i dels Horts Nous.

-

S’han d’excloure tres camins detallats en el plànol per ser de titularitat
privada.

Revisada la proposta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els Regidors
Presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar l’inventari de camins de Viladamat, inclòs en l’inventari de
camins públics de l’Alt Empordà, confeccionat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, amb les modificacions detallades anteriorment.
Segon.- notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà detallant les modificacions que cal incloure en la redacció definitiva del
plànol.
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05.- ACORD DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR LES PLACES DE
PERSONAL PER AL CASAL D’ESTIU:
Per part de la Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, s’exposa que
s’està acabant d’organitzar la gestió del casal d’estiu dels mesos de juliol i agost. El
casal mantindrà el mateix funcionament que en els darrers anys: nens de 3 a 14 anys,
horari de 9 a 14h., amb el punt de trobada a l’Ateneu i disponibilitat de tots els locals i
espais municipals.
A mitjans del mes d’abril es va fer una primera reunió informativa amb els pares
i mares per saber una primera estimació de número de nens i nenes, i properament ja
s’obrirà el termini d’inscripció.
Per a la contractació de monitors i de director del casal, d’acord amb la vigent
Llei de Contractes del Sector Públic, es convoca concurs per a la selecció de dos
monitors/es i d’un/a director/a mitjançant contracte per tasca determinada. Les bases
corresponents a aquest procediment de contractació es publicaran, un cop aprovades pel
Ple, en el Butlletí Oficial de la Província per a la seva màxima difusió.
A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar la convocatòria del concurs per cobrir les places d’un director/a
i dos monitors/es pel casal d’estiu de Viladamat 2016 mitjançant contracte per tasca
determinada.
Segon.- aprovar les bases per les quals es regirà el concurs per a la provisió de
places pel casal d’estiu.
Tercer.- publicar la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província
per a la seva difusió.
06.- ACORD DE CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ
D’EMPRESA
SUBMINISTRADORA
D’ENERGIA
ELÈCTRICA:
El passat mes d’abril va acabar el contracte signat amb la companyia Endesa
Energia per al subministrament d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic i els
edificis de titularitat municipal. Per tal de procedir a la contractació d’una nova empresa
subministradora es proposa convocar, d’acord amb la vigent Llei de Contractes del
Sector Públic, un procediment obert fixant com a criteris per a l’adjudicació del
contracte, apart del preu del subministrament, que l’empresa tingui majoritàriament
capital social català i criteris socials i ecològics, com que l’origen de l’energia sigui
100% renovable certificada.
Amb l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, promogut per la Comissió
Europea com a eina per lluitar contra el canvi climàtic, aquest Ajuntament es va
comprometre a reduir les emissions de diòxid de carboni i a promoure l’ús d’energies
renovables. En aquest sentit, s’ha proposat la contractació del subministrament
d’energia elèctrica 100% renovable amb destinació a la totalitat de l’enllumenat públic i
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els edificis de titularitat municipal. L’objectiu de la contractació és que tota l’electricitat
consumida provingui d’energies renovables, contribuint a divulgar entre la ciutadania
un model de sostenibilitat energètica.
La durada del contracte s’estableix per un any, a comptar des de la data de
signatura del contracte, i es podrà prorrogar per períodes de dotze mesos fins a un
màxim de dues anualitats, sempre que existeixi acord entre les parts.
La Regidora Cristina Vila pregunta si juntament amb el subministrament de llum
es podria demanar a l’empresa que subministrés gas al municipi.
L’alcalde respon que l’objecte del present contracte és el subministrament de
llum i energia elèctrica i no s’ha tingut en compte el subministrament de gas però que es
pot consultar a les empreses que participin en el procediment de contractació sobre la
seva disponibilitat per instal·lar gas al municipi.
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar la convocatòria de la contractació, pel procediment obert i
tramitació ordinària, pel subministrament d’energia elèctrica 100% renovable
certificada per l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal.
Segon.- aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació i el Plec de prescripcions tècniques.
Tercer.- publicar la convocatòria del procediment i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars per a la contractació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
07.- ACORD DE RENOVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA
XARXA DE DESFIBRIL·LADORS AMB DIPSALUT:
El mes d’agost del 2012 es va instal·lar a la planta baixa de l’ajuntament un
desfibril·lador fix cedit per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona, dins el Programa Pm05, Girona, Territori Cardioprotegit, expedient 2011/175.
En data 16 d’abril de 2013 l’alcaldessa, Irene Palol Ribas, i el Vicepresident de
la Diputació, Josep Mª Corominas i Barnadas, van signar el conveni de cessió del
desfibril·lador en el que es regulaven les obligacions de l’ajuntament i de Dipsalut per a
l’ús i el manteniment del bé cedit.
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària de 8 de març de 2016, va
aprovar les noves bases reguladores del nou conveni de gestió de la xarxa de
desfibril·ladors. El canvi més important d’aquest nou conveni és l’ampliació del termini
de la seva finalització, atès que Dipsalut mantindrà les seves obligacions de
manteniment del desfibril·lador instal·lat fins el 31 de desembre de 2019.
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Vista la proposta de renovació del conveni de manteniment del desfibril·lador
instal·lat a l’edifici de l’Ajuntament amb Dipsalut, expedient 2016/900, els Regidors
presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar la renovació del conveni de gestió de la xarxa de
desfibril·ladors entre aquest Ajuntament de Viladamat i Dipsalut, Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona, per a l’ús i el manteniment del desfibril·lador
instal·lat en l’edifici de l’Ajuntament.
Segon.- facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura del conveni i
altra documentació addicional formulada a l’efecte per Dipsalut.
Tercer.- notificar el present acord a Dipsalut.
08.- MOCIÓ SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT
SANITARI:
La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, exposa que aquesta moció
era una proposta de l’Ajuntament de L’Escala per tal de que es mantingués el servei
d’ambulància al municipi i als municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de L’Escala durant
els mesos d’estiu. En reunió del passat divendres, 6 de maig de 2016, l’alcalde de
L’Escala, Sr. Víctor Puga, va informar als alcaldes i regidors dels municipis de l’ABS
de L’Escala que s’havia arribat a un acord per a la continuïtat del servei.
Atès que s’ha arribat a aquest acord per al manteniment del servei de transport
sanitari, la moció sobre la organització del transport objecte d’aquest punt de l’ordre del
dia queda sense contingut, pel què es proposa la seva retirada.
Els regidors presents unànimement acorden retirar aquest punt de l’ordre del dia.
09.- MOCIÓ
SALUDABLES:

PER

UNA COMARCA AMB AIGÜES NETES I

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de
2000 estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. El primer
paràgraf del preàmbul diu: «L'aigua no és un bé comercial com els altres, sinó que és un
patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal» En l'article 1 estableix l'objecte
de la Directiva que és establir un marc per a la protecció de les aigües superficials
continentals, les aigües de transició i les aigües costaneres i subterrànies que, entre
d'altres, garanteixi la reducció progressiva de la contaminació del l'aigua subterrània i
eviti noves contaminacions.
El decret 283/1998, de 21 d'octubre de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries estableix, d'acord
amb el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la directiva 91/676
CEE, les mesures per prevenir i corregir la contaminació de les aigües continentals i
litorals causada pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats autònomes la
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designació de zones vulnerables enteses com aquelles superfícies territorials
l'escorrentia i filtració de les quals afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats dels
elements hídrics anteriorment esmentats.
Atès que 34 municipis de l'Alt Empordà estan designats com a zona vulnerable
d'acord amb el que estableix el decret 283/1998, de 21 d'octubre de 1998 i posterior
decrets que amplien aquests zones.
Atès que a l'Alt Empordà tenim una càrrega ramadera del sector porcí molt
elevada la qual genera una gran quantitat de purins. La manca de control en l’ús com a
fertilitzant d’aquests purins explica en part la situació de vulnerabilitat i contaminació
per nitrats de les aigües d'aquests municipis i que la utilització en excés d'aquests purins
genera infiltracions al subsòl que provoquen problemes de contaminació greus per
nitrats a les reserves d'aigua. I, tenint en compte que La Generalitat de Catalunya té
competències plenes en aquest assumpte en les conques internes de Catalunya, com és
el cas de l'Empordà i atès el fet que des de fa més de 15 anys la comarca pateix una
contaminació greu per nitrats i que bona part d'aquesta problemàtica prové de la gestió
dels residus de l'elevada cabana porcina, de la manca de formació i assessorament en la
fertilització agricola i de la manca de depuració de les aigües residuals en molts
municipis.
Atès que molts municipis de la comarca de l'Alt Empordà tenen pous amb
elevats nivells de nitrats a l'aigua de boca, que sobrepassen els límits permesos, situació
que obliga a fer nous pous en molts pobles o mini-transvasaments entre municipis, però
que en cap cas s'ha resolt la contaminació de les aigües subterrànies.
Atès que per a recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats és necessari
minimitzar la contaminació i disminuir les fonts de contaminació què té aquest origen.
Per tot l'anterior, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Demanar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
que adopti mesures efectives per a resoldre la manca de planificació històrica en la
implantació de les explotacions ramaderes, tenint en compte les limitacions reals dels
recursos disponibles, afegida a la manca real i efectiva del control dels programes de
repartició de les dejeccions ramaderes al sòl agrari. Al mateix temps demanar al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que de forma urgent
garanteixi una formació i assessorament tècnic adequat en el plans de fertilització de les
explotacions agrícoles.
Segon.- Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i
Sostenibilitat que garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de les aigües subterrànies en
base a la Directiva Marc de l'Aigua, en el seu article 1d) i que doni compliment efectiu a
la obligació següent «garanteixi la reducció progressiva de la contaminació de l'aigua
subterrània i eviti noves contaminacions» i prioritzi i faci efectiu l'ús racional i
sostenible de l'aigua, com a bé natural, d'especial interès públic, estratègic, i cada
vegada més escàs.
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Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que redacti de
forma urgent el Pla Director Urbanístic de les explotacions ramaderes.
Quart.- Facultar l'alcaldia presidència de la Corporació per a adoptar qualsevol
acte o acord en execució dels acords anteriors.
Cinquè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i els efectes legals
oportuns.
Sisè.- Traslladar el present acord a la seu social de la IAEDEN, al C/Sant
Vicenç, 30 1er de Figueres 17600, pel seu coneixement.
10.- MOCIÓ DE LA CUP PER DECLARAR VILADAMAT POBLE
INSUBMÍS A LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
Atès que al llarg de la història de la humanitat tots els avenços en llibertats i en
drets socials i nacionals han estat iniciats en actes de desobediència individual o
col·lectiva.
Atès que el passat 9 de novembre el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar
la declaració de ruptura amb l’estat espanyol, on es deia “Com a dipositari de la
sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest Parlament i el procés de
desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense
competència”.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament s’ha declarat està sotmès, exclusivament, a
la voluntat popular emanada de la ciutadania, i no a les ordres dictades per tribunals
espanyols democràticament deslegitimats.
Atès que no es tracta només de defensar la legalitat i la legitimitat de les lleis
emanades del Parlament de Catalunya, si no també el deure que tenim com a societat de
desobeir aquelles lleis i sentències que atempten contra els drets més bàsics.
A l’efecte, el Ple de l’Ajuntament de Viladamat, per unanimitat, acorda:
Primer.- Declarar l’Ajuntament de Viladamat insubmís a les sentències que
dictamini el Tribunal Constitucional.
Segon.- Reafirmar el posicionament ja adoptat per el Ple d’aquest Ajuntament de
no obeir cap de les ordres que aquest tribunal imposi.
Tercer.- Ratificar la vigència de les lleis suspeses pel tribunal constitucional, i
continuar aplicant al municipi de Viladamat la part de les lleis que afectin l’àmbit
municipal de les lleis: d’habitatge i pobresa energètica, la llei per la igualtat entre homes
i dones, i la llei contra el fracking.
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Quart.- Instar a la resta d’institucions del país a defensar la legitimitat i legalitat
de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en representació de la voluntat
popular i els interessos de la majoria.
11.- ASSUMPTES URGENTS:
La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, proposa la inclusió com a
assumpte urgent de l’aprovació de la remissió d’una carta al Comissionari Europeu,
Dimitris Avramopoulos, i al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, mostrant la
predisposició de Viladamat a col·laborar en tot el que sigui necessari per donar acollida
als refugiats que arriben a Europa fruit de la guerra de Síria.
Aquesta és una proposta de l’Associació Catalana de Municipis, ACM, que ha
participat en el Comitè per a l’Acollida de les persones refugiades. Fruit d’aquesta
implicació, ha treballat activament en aspectes com l’acollida, recursos i sensibilització.
Des de l’Ajuntament es va informar a la població que es podien apuntar en el cas
de que volguessin participar en l’acolliment de refugiats. En principi, dues famílies es
van apuntar per aportar allotjament i aliments.
Vista la proposta formulada i atesa la participació dels ciutadans de Viladamat,
es proposa signar la carta presentada per l’ACM i remetre-la tant a la Comissió Europea
com a la Generalitat de Catalunya.
La Regidora Cristina Vila vol fer constar la generositat de la gent de Viladamat.
Els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- incloure aquest punt en el ordre del dia.
Segon.- facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la carta d’oferiment
d’acollida als refugiats en el municipi de Viladamat.
Tercer.- remetre còpia de la carta a la Comissió Europea i a Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
12.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:
Primera.- Per part del Sr. Alcalde s’exposen les informacions següents:
1.- es va rebre una moció aprovada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt donant
suport als ajuntaments que han rebut un requeriment de l’Audiència Nacional demanant
informació sobre l’aprovació de la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, en que es declarava solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
2.- s’ha sol·licitat a la Diputació de Girona subvenció dins el programa “del Pla
a l’Acció” per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Ajuntament.
Aquest programa inclou actuacions per al desenvolupament del PAES.
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3.- a petició de diferents veïns, es va sol·licitar als Serveis Territorials de
Carreteres a Girona la col·locació de bandes reductores a la Ctra. de L’Escala.
Carreteres va acceptar la proposta i, seguint la normativa vigent l’assessorament de
l’Ajuntament, va col·locar tres bandes reductores de velocitat.
4.- s’ha acceptat el pressupost fet per Josep Sànchez per pintar l’Ateneu. Els
treballs està previst que comencin el proper mes de juny. Properament es sol·licitarà
pressupost per pintar el local social.
5.- atès el canvi normatiu, s’han de canviar els cartells indicatius de paratges i
comerços del municipi. S’ha consultat als comerços si volen continuar tenint cartell i
han respòs afirmativament tres comerços, a qui correspondrà pagar el cost del cartell.
6.- les obres que en breu s’iniciaran són: l’emporlanat de la part davantera del
local social per a la col·locació de contenidors i l’acabament de la pista d’skate.
Segona.- El Regidor de Medi Ambient, Josep Mª Gasull Perpiñà, informa dels
següents punts:
1.- dissabte, 7 de maig, es van fer, per part de voluntaris, els treballs de neteja
de les fonts de l’Ermedà i de Palauborrell. Es vol agrair expressament la col·laboració
de tothom que hi va participar.
2.- s’ha instal·lat una nova àrea de recollida de deixalles a Ca la Cristina per tal
de donar servei a tot el sector Llevant. S’ha col·locat un contenidor de cada fracció i
durant uns mesos es controlarà la recollida per saber si es mantenen els contenidors o si
no són necessaris en aquest sector.
3.- s’ha instal·lat al cementiri uns ferros de subjecció del contenidor de recollida
de residus.
4.- el dia 1 d’abril es va formalitzar l’acte de constitució de l’ADF Puig Segalar.
Va ser nomenat tresorer el Sr. Ramon Ylla Heras i formen part de la Junta la Sra.
Montse Busquets i el Sr. Josep Mª Gasull.
5.- el dia 29 d’abril es va fer a la Sala de Plens de l’Ajuntament la presentació
del PAES per part de les tècniques redactores de l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. El PAES inclou projectes municipals i propostes per a
particulars per a l’estalvi energètic.
Tercera.- La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, exposa els
següents aspectes:
1.- el 18 de juny es celebrarà la primera edició de la Fira del Vermut, de les 11
del matí a les 11 de la nit, amb diferents activitats i la participació dels comerços del
poble que faran tapes. El dia 10 de maig es farà una reunió informativa amb comerços i
firaires per informar-los de com funcionarà la fira.
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2.- s’ha demanat pressupost per a la neteja de la sala de l’Ateneu. D’entre les
empreses consultades, el pressupost més econòmic és el presentat per l’empresa VeroNet, per import de 562’00€. Els treballs de neteja es faran abans de començar el casal
d’estiu.
3.- s’està treballant en acabar de configurar la biblioteca en Punt de Lectura de la
xarxa de la Diputació de Girona. Ja es disposa de farmaciola i en Goran està fent la
formació. Està pendent de col·locar la bústia per part del fuster i està encarregat el
cartell. Un cop estigui a punt, es faran carnets o es validaran els existents. Per part de
Diputació s’aportarà material.
4.- s’està treballant també en el casal d’estiu. El saldo resultant de l’exercici
2015 és positiu per primera vegada, amb un superàvit de 7’84€.
5.- divendres, 6 de maig, com ja s’ha informat en el punt 08 de l’ordre del dia, es
va realitzar una reunió a l’Ajuntament de L’Escala amb l’assistència de representants
dels ajuntament de l’Àrea Bàsica de Salut de L’Escala. En aquesta reunió es va informar
sobre l’acord referent al transport sanitari i sobre el funcionament del CAP de L’Escala i
els dispensaris que en depenen. L’alcalde de L’Escala, Víctor Puga, va exposar que s’ha
acordat que el CAP no es privatitzarà i que es presentarà un pla estratègic en el que
s’estudiarà el sistema de qualitat. Com a conseqüència d’aquest pla estratègic
s’introduiran millores en el CAP que permetran fer ecografies i petites intervencions
quirúrgiques. Igualment es realitzaran controls de qualitat als diferents dispensaris dels
municipis.
Quarta.- el Regidor d’Ensenyament, Narcís Font, exposa que es va celebrar una
reunió amb els Serveis Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per parlar de l’estat actual de l’escola CEIP Puig Segalar. A la
reunió es va aportar documentació tècnica feta per l’arquitecte municipal. Els serveis
tècnics del Departament d’Ensenyament van visitar l’escola dimecres passat i van poder
constatar les deficiències en porxos, tancaments, classes i menjador. Van parlar amb els
professors sobre les necessitats actuals. Tant la reunió com la visita van ser molt
profitoses i les millores tindran entrada en el pressupost de l’any 2017.
D’altra banda, s’ha sol·licitat a una cooperativa assessorament sobre la viabilitat
del canvi de la caldera de l’escola, passant a biomassa per a un major estalvi energètic.
Aquest estudi no comporta cap cost econòmic.
Cinquena.- el Regidor d’Esports, Marc Alabau, exposa els següents punts:
1.- els dies 5 i 6 de juny es celebrarà el triathló Costa Brava, organitzat pel
càmping La Ballena Alegre. Està previst el tancament de la carretera GI-623 de les 9:15
a les 9:36h, amb la corresponent autorització dels Serveis Territorials de Carreteres a
Girona.
2.- s’està organitzant un torneig de futbito per la segona setmana de juliol. La
celebració el torneig dependrà del número d’equips inscrits.
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3.- l’empresa Royal Verd realitzarà un estudi gratuït del camp de futbol per tal
de millorar les instal·lacions.
Sisena.- el Regidor de Festes, Dani Armengol, exposa que des de l’ajuntament
s’està organitzant la revetlla de Sant Joan, amb l’arribada de la Flama del Canigó i la
celebració d’un sopar popular.
13.- PRECS I PREGUNTES:
No hi ha precs i preguntes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 21 hores i 45
minuts del dia d’avui. Es dóna la possibilitat de prendre la paraula als assistents com a
públic a la sessió.
L’alcalde,
Robert Sabater Costa

La secretària,
Marta Claret
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