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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA  

EL DIA 13 DE FEBRER DE 2017 

 

 A Viladamat, a 13 de febrer de 2017, 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 de la 

secretària-interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe. 

 

 Regidors presents:    

 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR- 

POBLE ACTIU (CUP-PA): 

 SR. ROBERT SABATER COSTA                                                           CUP-PA 

 SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                                                         CUP-PA 

 SRA. DOLORS PONS SAIS                                                                     CUP-PA 

 SR. NARCÍS FONT LLOVERAS                                                            CUP-PA 

 SR. MARC ALABAU ROURA               CUP-PA 

 

 Han excusat la seva absència els Regidors Cristina Vila Urzanqui i Daniel 

Armengol Garcia.  

 

 Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats: 

 

 01.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR: 

 

 Es proposa l’aprovació de l’acta 08/16, corresponent al Ple ordinari celebrat el 

dia 12 de desembre de 2016.  

 

 Revisada l’acta pels Regidors, queda aprovada amb el vot favorable de tots els 

presents, acordant-se igualment la seva remissió al Ministeri d’Administracions 

Públiques a través de Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, i al Departament de Governació i Relacions Institucionals 

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

 

 02.- ACORD PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ D’UN SOLAR A 

FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA: 

 

 Ateses les necessitats escolars de Viladamat, que requereixen l’ampliació i 

millora de l’actual escola CEIP Puig Segalar. 

 

Atès que, un cop publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017, 

l’acord d’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per part de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Girona, el POUM és aplicable i són executius els convenis 

urbanístics signats inclosos en el text definitiu, que atorguen a l’ajuntament la titularitat 

de diverses finques per destinar-les a equipaments escolars. 
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Atès que el POUM inclou els convenis seguidament detallats:  

 

- Conveni signat amb els germans Narcís i Lluís Foxà Pigem segons el qual 

aquests cedeixen a l’Ajuntament de Viladamat el solar ubicat al c/. Escoles, 

1, amb referència cadastral núm. 6149305EG0664N0001FT, de superfície 

712m2, per tal de destinar-lo a equipaments escolars.  

 

- Conveni signat amb el Sr. Josep Maria Quesada, en qualitat d’administrador 

de la societat Can Pujol Viladamat, SL, segons el qual aquesta cedeix a 

l’Ajuntament de Viladamat part del solar ubicat al c/. Cases Noves, amb 

referència cadastral núm. 6149308EG0664N0001KT, de la que es segreguen 

un total de 1.522,99m2, per tal de destinar-los a equipaments escolars.  

 

- Conveni signat amb el Sr. Agustí Lletget Sala segons el qual aquest cedeix a 

l’Ajuntament de Viladamat part del solar ubicat al c/. Cases Noves, amb 

referència cadastral núm. 6149312EG0664N0001RT, de la que es segreguen 

un total de 1.724,68m2, per tal de destinar-los a equipaments escolars.  

 

Atès que actualment, essent executiva la cessió de les finques, s’han de portar a 

terme els tràmits d’inscripció registral, en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona, 

de les mateixes a favor de l’ajuntament.    

 

Atès el contingut dels informes emesos per l’arquitecte municipal sobre els 

terrenys destinats a equipaments escolars i en els que està previst realitzar els treballs 

d’ampliació de l’escola, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 

Primer.- posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, per a l’ampliació de l’escola CEIP Puig Segalar, els següents solars:  

 

- SOLAR NÚM. 1  

· Ubicació: c/. Escoles, 1 

· Superfície: 712 m2 

· Referència cadastral: 6149305EG0664N0001FT 

· Límits: c/. Cases Noves, 2  6149306EG0664N0001MT 

         c/. Cases Noves, 6  6149308EG0664N0001KT 

 

- SOLAR NÚM. 2 

· Ubicació: c/. Cases Noves, 6 

· Superfície: 1.522,99 m2 

· Referència cadastral: 6149305EG0664N0001FT 

· Límits: c/. Escoles, 1 -  6149305EG0664N0001FT 

         c/. Cases Noves, 2 -  6149306EG0664N0001MT 

         c/. Escoles, 3 -  6149304EG0664N0001TT 

         c/. Escoles, 5 -  6149303EG0664N0001LT 

         c/. Cases Noves, 4 -  6149307EG0664N0001OT 

         c/. Raval de les Cases Noves, 6 -  6149312EG0664N0001RT 

         c/. Raval de les Cases Noves, 8 -  6149309EG0664N0001RT 

         c/. Raval de les Cases Noves, 2 -  6149310EG0664N0001OT 
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- SOLAR NÚM. 3 

· Ubicació: c/. Escoles, 1 

· Superfície: 1.724,68 m2 

· Referència cadastral: 6149305EG0664N0001FT 

· Límits: c/. Escoles, 5 -  6149303EG0664N0001LT 

          c/. Cases Noves, 6 -  6149308EG0664N0001KT 

          c/. Raval de les Cases Noves, 4 -  6149313EG0664N0001DT 

          c/. Escoles, 7 -  6149302EG0664N0001PT 

          c/. Escoles, 9 -  6149301EG0664N0001QT 

          c/. Raval de les Cases Noves, 2 -  6149310EG0664N0001OT 

          c/. Raval de les Cases Noves, 4 -  6149311EG0664N0001KT 

 

Segon.- els terrenys detallats són aptes per al seu destí com a equipament escolar 

i comptaran amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia 

elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior correcte 

funcionament de l’equipament escolar, i els vials que donen davant dels terrenys tindran 

pavimentada la calçada i encintades les voreres.  

 

L’ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que 

pugui impedir l’execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i de les 

entrades al recinte del centre.   

 

Tercer.- la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 

s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 

construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes 

acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes 

obres. 

 

Quart.- El Departament d’Ensenyament podrà dur a terme la construcció objecte 

d’aquesta cessió per si mateix o per terceres persones.  

 

Cinquè.- Tramitar la inscripció registral en el Registre de la Propietat núm. 3 de 

Girona de les finques detallades, procedint-se a la segregació de les cedides a favor de 

l’ajuntament per a destinar-se a equipaments escolars, i a l’agrupació amb la finca 

propietat de l’ajuntament en la que actualment hi ha l’escola CEIP Puig Segalar, 

ubicada en ell c/. Escoles, 3, amb referència cadastral 6149303EG0664N0001LT.  

 

Sisè.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que 

sigui necessària per a l’efectivitat del què es disposa en el present acord.     

  

 03.- APROVACIÓ DE LA VERSIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ACCIÓ 

PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE PAES: 

 

  El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de maig de 2016, va aprovar 

provisionalment el 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  
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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.  

 

 L’acord d’aprovació provisional es va notificar a l’Àrea de Medi Ambient del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i es va remetre una còpia del PAES a l’Àrea de 

Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la seva validació i aprovació definitiva.    

 

Revisat el document per part de l’equip tècnic de la Diputació de Girona i del 

CILMA, van constatar que el document s’adequa a la Metodologia per a l’elaboració 

dels PAES a les comarques gironines i van introduir algunes esmenes en el redactat que 

han comportat alguns canvis en el text aprovat inicialment. Entre d’altres, s’ha 

modificat la reducció d’emissions de CO2 per l’any 2020, que ha passat de 968,31tn a 

998,232tn, amb un percentatge del 25,46% al 26,25%. 

 

Per part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

s’han introduït les esmenes detallades per  la Diputació de Girona i el CILMA.  

 

A l’efecte, es proposa l’aprovació per part del Ple de la versió definitiva del Pla 

d’Acció per a l’Energia Sostenible, PAES. 

 

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

 

Primer.- aprovar la versió definitiva del PAES introduint les esmenes detallades 

per la Diputació de Girona i el CILMA. 

 

Segon.- informar del present acord a l’Àrea de Medi Ambient del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà i remetre certificat d’aquest acord a la Diputació de Girona 

i al CILMA.   

  

04.- APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES ACUMULAT D’AIGUA I 

CALVEGUERAM A DATA DESEMBRE DE 2016 FORMULAT PER SOREA:  

 

 Liquidació formulada per l’empresa Sorea, Sociedad Regional de abastecimiento 

de Agua, SAU, encarregada de la gestió dels serveis de clavegueram i de 

subministrament domiciliari d’aigua potable, corresponent a l’estat de comptes 

acumulat de clavegueram i aigua a data 19 de desembre de 2016. El detall de l’estat de 

comptes és el que segueix: 

 

 ESTAT DE COMPTES ACUMULAT CLAVEGUERAM 19-12-2016 

 

- Saldo a favor de l’ajuntament 2011 ...................................................... 41,35€ 

- Saldo a favor de Sorea 2012 .............................................................. -407,01€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament 2013 .................................................... 376,34€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament 2014 .................................................... 455,52€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament 2015 .................................................... 469,90€ 

          ---------- 

    Saldo a favor de l’ajuntament ................................ 936,10€  
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ESTAT DE COMPTES ACUMULAT AIGUA 19-12-2016 

 

- Saldo a favor de Sorea, 3r Trim. 2015 ................................................. -31,14€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament, 4t Trim. 2015 ......................................... 8,58€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament, 1r Trim. 2016 ....................................... 51,93€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament, 2n Trim. 2016 ...................................... 44,31€ 

- Saldo a favor de l’ajuntament, 3r Trim 2016 ...................................... 104,84€ 

          ---------- 

    Saldo a favor de l’ajuntament ................................ 178,52€ 

 

    Total a favor de l’ajuntament ............................. 1.114,62€  

 

 Vist l’estat de comptes formulat per part de Sorea, els regidors presents, per 

unanimitat, acorden: 

 

 Primer.- aprovar l’estat de comptes acumulat pels serveis d’aigua i clavegueram 

a data 19 de desembre de 2016, formulat per Sorea, SAU, amb un import resultant 

favorable a l’ajuntament de MIL CENT CATORZE AMB SEIXANTA-DOS EUROS 

(1.114,62€).  

 

 Segon.- notificar a Sorea, SAU l’aprovació de l’estat de comptes formulat pels 

conceptes d’aigua i clavegueram. 

 

Tercer.- sol·licitar l’ingrés de l’import resultant de la liquidació remesa al 

compte bancari de l’ajuntament especificat a l’efecte. 

 

 05.- ACORD DE FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC PEL SISTEMA 

DEL CROWDLENDING:   
 

Des de l’ajuntament, en desenvolupament del Pacte d’alcaldes, es va acordar 

sol·licitar a la Diputació de Girona acollir-se al programa del Pla a l’Acció 2016, línia 3 

d’accions en energies renovables, eficiència energètica i transport sostenible, amb 

l’actuació consistent en la instal·lació d’una placa fotovoltaica a l’ajuntament, d’acord 

amb la memòria valorada redactada per Suno, Enginyeria de Serveis Energètics.  

 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 20 de 

desembre de 2016, va acordar aprovar una subvenció per import de QUATRE MIL 

NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (4.988,00€) per al projecte d’instal·lació 

d’energia fotovoltaica a l’ajuntament. 

 

Redactada la memòria tècnica definitiva del projecte, l’import total d’execució 

material és de TRETZE MIL VUIT-CENTS DOTZE AMB CINQUANTA-QUATRE 

EUROS (13.812,54€). 

 

El pagament de les despeses d’instal·lació de la placa fotovoltaica a l’ajuntament 

es farà amb càrrec a la partida pressupostària de despeses 17.1.172.62300 del pressupost 

de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament, en sessió de data 12 de 

desembre de 2016, i que actualment està definitivament aprovat al no haver-se presentat 

al·legacions durant el termini d’exposició pública.  
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En el pressupost d’ingressos es recull el finançament del projecte mitjançant la 

subvenció de la Diputació de Girona (concepte 761.01) i la formalització d’un préstec 

(concepte 913.00), per import total de VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (8.800,00€). 

 

Per a la formalització del préstec, atenent a l’import del finançament 

(8.800,00€), la naturalesa de la inversió i al programa en el que està inclòs (el Pacte 

d’alcaldes i les mesures per a l’estalvi energètic), des de l’equip de govern es vol fer 

participar en el projecte a la gent de Viladamat i, a l’efecte, proposa el sistema del 

Crowdending, en què la gent particular aporta part dels seus estalvis al projecte a canvi 

d’un interès mensual fix. La contractació del finançament de la inversió mitjançant 

aquest sistema s’adequa a la naturalesa del projecte. El finançament contractat no 

s’aporta a l’ajuntament sinó que es destina directament al pagament de la inversió 

mitjançant l’abonament de la factura emesa per l’empresa adjudicatària del projecte.  

 

L’empresa consultada per a la gestió i tramitació del préstec és Ecrowd Invest, 

Plataforma de Financiación Participativa, SL que, prèviament a l’inici de la tramitació 

del mateix, proposa fer una presentació oberta a tots els ciutadans de Viladamat que hi 

vulguin participar i vulguin tenir més informació, per explicar la inversió i el seu 

finançament. 

 

Les condicions definides per al préstec a formalitzar són: 

 

· Import inicial: 8.800,00€ 

· Comissió d’obertura: 208,00€ 

· Termini d’amortització: 36 mesos 

· Període d’amortització: mensual 

· Tipus d’interès mensual: 3’5% 

· Gestió d’empresa: 1’5% mensual 

 

Vista la proposta de contractació de préstec, els regidors presents, per 

unanimitat, acorden: 

 

Primer.- autoritzar la formalització d’un préstec pel sistema Crowdlending amb 

l’empresa Ecrowd Invest, Platarforma de Financiación Participativa, SL, per import de 

VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (8.800,00€) i amb les condicions financeres 

anteriorment detallades.  

 

Segon.- comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor la formalització del préstec a llarg termini d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, 

que recull el règim de tutela financera del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer.- facultar a l’alcalde per a la formalització de l’acord d’intencions que 

estableix les bases que regiran la relació entre l’ajuntament i l’empresa ECrowd, i el 

contracte de préstec.  
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 06.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

D’INGRESSOS I DESPESES DE 2016:  

 

Per part de la secretària-interventora de l’ajuntament es dóna compte al Ple del 

resultat de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2016, aprovat 

per decret d’alcaldia de data 8 de febrer de 2017, un cop informat favorablement, per 

amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de CENT QUARANTA-

SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE AMB TRENTA-SIS EUROS 

(146.684,36€).  

 

El resultat pressupostari és el seguidament detallat:  

 

A) RESULTAT PRESSUPOSTARI: 

 

1.- DRETS RECONEGUTS NETS ................................................... 462.945,93€ 

2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ............................... 383.650,02€ 

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) .......................................... 79.295,91€ 

   

6.- CRÈDITS GASTATS FINANÇANTS AMB ROMANENT ................. 0,00€ 

9.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ................................. 79.295,91€ 

 

B) ROMANENT DE TRESORERIA: 

 

1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ................... 115.207,00€ 

Pressupost d’ingressos. Pressupost corrent ......................................... 50.810,80€ 

Pressupost d’ingressos. Pressupost tancat ........................................... 62.406,99€ 

Altres operacions no pressupostàries ..................................................... 1.989,21€ 

Ingressos pendents d’aplicació ............................................................. -7.042,99€ 

 

2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ................. -24.510,56€ 

Pressupost de despeses. Pressupost corrent ........................................ -14.800,00€ 

Pressupost de despeses. Pressupost tancat ........................................... -8.138,09€ 

Altres operacions no pressupostàries ................................................... -1.572,47€ 

Pagaments pendents d’aplicació ............................................................... 451,79€ 

  

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ....................................... 146.684,36€ 

Saldo de dubtós cobrament ........................................................................... 0,00€ 

 

 ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS ........... 146.684,36€     

 

Estat de tresoreria total a 31 de desembre de 2016 és de 62.579,12€, desglossat 

en: 

 

- 570.0 Caixa Dipositaria ........................................................................ 45,01€ 

- 571.0 Banc Popular ........................................................................ 44.070,08€ 

- 571.1 La Caixa ............................................................................... 12.778,85€ 

- 571.3 BBVA .................................................................................... 5.685,18€ 
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 L’estat del deute a 31 de desembre de 2016 és: 

 

- Préstec La Caixa L020049 ............................................................. 43.518,02€ 

- Préstec ICO Proveïdors .................................................................. 22.057,61€ 

 

D’aquesta liquidació se’n donarà compte a la Oficina Virtual para la 

Coordinación Financiera de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública i al Departament de Governació i Territori de la Generalitat de Catalunya.  

 

Els regidors presents es donen per assabentats.  

 

07.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 

CONDICIONAMENT I AMPLICACIÓ DE LA DEIXALLERIA, 1a FASE:   

 

En data 25 de febrer de 2013 es va sol·licitar la inclusió de  les obres de 

condicionament i ampliació de la deixalleria municipal en el Pla Únic d’Obres i Serveis 

de Catalunya, anualitat 2013-2016, d’acord amb la memòria valorada redactada per 

l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet, amb un pressupost total de CENT DIVUIT 

MIL SEIXANTA AMB DOTZE EUROS (118.060,12€).  

 

La Diputació de Girona, en sessió plenària de 22 de juliol de 2014, va acordar 

incloure l’obra detallada en el Programa Específic de Cooperació Municipal del PUOSC 

anualitat 2017, amb una subvenció aprovada de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€).  

 

Atès que pressupostàriament no es pot assumir el finançament de la totalitat de 

la inversió recollida a la memòria valorada, es va sol·licitar a la Diputació de Girona el 

canvi de destí de la subvenció aprovada, passant a l’execució d’una primera fase per 

import total de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€), d’acord amb el projecte 

bàsic i executiu redactat a l’efecte.  

 

A l’efecte, es proposa l’aprovació del projecte bàsic i executiu dels treballs de 

Condicionament i ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase, redactat per 

l’arquitecte En Joaquim Bover Busquet en data febrer de 2017, amb un pressupost total 

de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€).  

 

Vista  la proposta, els regidors presents, per unanimitat acorden: 

    

Primer.- aprovar el projecte bàsic i executiu de les obres de Condicionament i 

ampliació de la deixalleria municipal, 1a fase, amb un pressupost de 35.000,00€, 

incloses en el Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, 

anualitat 2017. 

 

Segon.- notificar el present acord a la Diputació de Girona per a la tramitació de 

la subvenció. 

 

Tercer.- iniciar els tràmits per a l’adjudicació de les obres recollides en el 

projecte.  
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08.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA 

VOSTRA:  

 

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 

conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen 

de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  

 

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 

seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 

competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 

d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les 

persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les 

causes que han provocat la seva fugida.  

 

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 

internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, 

mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot 

mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies 

segures per poder acollir persones refugiades.  

 

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 

Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 

socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que 

viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de 

la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el 

lema “volem acollir”. 

 

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 

Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el 

seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es 

sumi a la seva iniciativa.  

 

Per tot això, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 

Primer.- Declarar Viladamat municipi adherit a la campanya Casa Nostra És 

Casa Vostra. 

 

Segon.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en 

trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament. 

 

Tercer.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 

manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona 

el proper 18 de febrer. 

 

Quart.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 

de Municipis i a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
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09.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM:  

  

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el 

Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 

Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, 

Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  

 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 

manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte.  

 

El manifest expressa el següent:  

 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 

indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 

llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 

innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 

seves estructures polítiques no el reconeguin així.  

 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 

evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que 

avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 

reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda 

d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo 

mitjançant un referèndum.  

 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 

cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 

societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 

dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb 

l’Estat. 

 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 

política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions 

diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als 

problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  

 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 

MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment 

democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final 

d’acords eficaços.  
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Per tot això:  

 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 

polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 

les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 

comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 

efectiu.  

 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 

manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i 

acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 

la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 

espanyol.  

 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 

polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 

modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 

s’expressa amb el vot.  

 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 

Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 

condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  

 

Aquest Ajuntament ja va manifestar llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 

manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 

llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 

Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 

 

Per tot això, els regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest del PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM.  

 

Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  

 

Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
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 10.- ASSUMPTES URGENTS: 

 

 No hi ha assumptes urgents a tractar.  

   

 11.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN: 

 

Primera.- Per part del Sr. Alcalde s’explica al Ple que el proper divendres, 17 de 

febrer, es celebrarà a la sala de plens de l’ajuntament una reunió informativa sobre la 

cooperativa d’habitatge de lloguer que es vol constituir per afavorir a propietaris i 

llogaters, tal i com ja es va explicar en el darrer butlletí municipal editat.  

 

 Segona.- El Regidor de Medi Ambient, Josep Mª Gasull Perpiñà, informa que 

des de l’ADF Puig Segalar s’ha demanat una subvenció per al desenvolupament del Pla 

de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat. Aquesta subvenció està destinada a la 

primera actuació que es portarà a terme, que és la reparació del Camí que va des del 

sector nord de Palauborrell al Mas Notari, així com el sanejament de les finques que 

toquen el camí. Prèviament a l’inici dels treballs, s’enviaran cartes informatives als 

propietaris de les finques i se’ls sol·licitarà la seva autorització.  

  

 Tercera.- La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, exposa els 

següents aspectes: 

 

 1.- des de l’ajuntament s’ha arribat a un acord amb l’Àrea de Turisme del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de que per part seva procedeixin a la 

senyalització del carril bici que va des de Viladamat a L’Escala, actualment en fase de 

construcció.  

 

 2.- realitzada la consulta dins el Pla de Participació Ciutadana, s’ha acordat 

executar les obres de millores a la Ctra. de L’Armentera, adequació del parc infantil de 

darrera la Rectoria i posar tancaments a algunes àrees de recollida d’escombraries.   

 

3.- aquest any la festa dels avis es celebrarà el dia 21 de maig, amb un programa 

similar al dels darrers anys. D’altra banda, el 4 de març es farà la festa de carnaval de 

Viladamat, amb rua i xocolatada al Local Social.  L’arrossada de l’AMPA serà a Sant 

Feliu de la Garriga el dia 12 de març.    

 

 12.- 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 20 

minuts del dia d’avui. Es dóna la possibilitat de prendre la paraula als assistents com a 

públic a la sessió.  

 

 L’alcalde,        La secretària, 

 Robert Sabater Costa       Marta Claret  
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