AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de l’1 d’Octubre,
d’Octubre 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 1 DE
JULIOL DE 2019
A Viladamat, a 1 de juliol
ju
de 2019, essent les 20:00h.
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’Alcaldessa,
l’Alcalde
Sra. Dolors Pons Sais,, i amb l’assistència de la
secretària habilitada,, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
Regidors presents::
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULARPOPULAR
POBLE ACTIU (CUP-PA):
(CUP
SRA. DOLORS PONS SAIS
CUP-PA
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ
CUP-PA
SRA. MONTSE NADAL FEIXAS
CUP-PA
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA
CUP
CUP-PA
SRA. ALANA VALLS SOLER
CUP-PA
SR. JORDI MASPOCH COMAMALA
CUP
CUP-PA
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT
(JUNTS):
SR. JOAN REIXACH SERRA
JUNTS
Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
01.- APROVACIÓ
PROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (06/19-07/19)
(06/19 07/19):
D’acord amb el què disposa el Reial Decret
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, es proposa l’aprovació de les actes corresponents a la Sessió
Constitutiva de la Corporació Municipal, celebrada en data 15 de juny de 2019 (sessió
núm. 06/19), i al Ple extraordinari celebrat el dia 19 de juny de 2019
201 (sessió núm.
07/19) d’organització i funcionament dels òrgans de govern i administració municipal.
municipal
Revisades les actes
es per part dels Regidors, queden aprovades
aprovad amb el vot
favorable de tots els presents, acordant-se
acordant se igualment la seva remissió al Ministeri
d’Administracions Públiques a través
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, i la seva
publicació a la pàgina web de l’ajuntament.
l’aj
02.- APROVACIÓ
CIÓ DEL
DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2020:
2020
L’article 37.2 del Reial
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. A l’efecte, els Serveis Territorials a
Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sol·licita a l’ajuntament
l’aprovació de les dues festes locals per l’any 2020.
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D’acord amb el calendari de l’any 2020, es proposen dues festes locals:
-

El divendres, 31 de juliol de 2020, per la festa major
El dilluns, 7 de desembre de 2020, per la festa petita d’hivern
Vista la proposta formulada, els Regidors presents unànimement
unànimement acorden:

Primer.- aprovar el calendari de festes locals per l’any 2020, essent festius locals
el divendres, 31 de juliol de 2020, per la festa major, i el dilluns, 7 de desembre de
2020, per la festa petita d’hivern.
Segon.- igual que en els darrers
darrer anys, l’ajuntament considerarà laborables els
dies 12 d’octubre, dia de la hispanitat, i 6 de desembre, dia de la Constitució,
considerarà festius els dies 23 d’abril, dia de Sant Jordi, i 1 d’octubre.
Tercer.- notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als
efectes oportuns.
03.- ACORD DE SUSPENSIÓ
S
DE LA TRAMITACIÓ
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM:
POU

DE

LA

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 4 de febrer de 2019, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
POUM de Viladamat, Sector PA2 Escoles Nord i PA3 Escoles Sud. Amb la
Modificació Puntual proposada es volia
vol donar compliment al conveni urbanístic signat
amb la propietat del sòl del PA2 Escoles Nord per tal de que formalitzés
formalitz la cessió
aprovada per a l’execució dels treballs d’ampliació de l’escola CEIP Puis Segalar,
Segalar
passant del sistema de desenvolupament de compensació recollit en el POUM al de
cooperació. Expedient X2019000025.
L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP núm. 36 de 20 de febrer de
2019,, en el diari El Punt Avui de data 22 de febrer de 2019 i a la pàgina web de
l’ajuntament per a la seva exposició pública per termini d’un mes. Durant el termini
d’exposició pública es va presentar una al·legació dins de termini per part de la Sra.
Maria Dolors Lletget Solà.
En data 7 de maig de 2019 es va signar el document de cessió obligatòria i
gratuïta d’una finca urbana per part de la propietària i la usufructuària de la mateixa.
Mitjançant el document de cessió ambdues parts, de forma voluntària, lliure i
expressament accepten la totalitat de les clàusules, pactes i condicions
condicions fixades en el
present document, així com les recollides en el conveni urbanístic signat, de data 3 de
juliol de 2013, inclòs en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de
Viladamat, així com les obligacions que per mitjà del mateix es constituïxen,
constituï
obligantse a subscriure així mateix tots aquells documents públics i privats que fossin
necessaris per a donar el degut compliment a l’objecte d’aquest document i el conveni
urbanístic de data 3 de juliol de 2013.
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Els propietaris de la finca cadastral
cadastral núm. 6149312EG0664N0001RT,
suficientment legitimats, per mitjà del present cedeixen a favor de l’ajuntament de
Viladamat, de conformitat al pacte segon del dit conveni urbanístic, la superfície de mil
set-cents vint-i-quatre
quatre amb seixanta-vuit
seixanta
metres quadrats
uadrats (1.724,68m2) de la finca
registral núm. 365 inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 dels de Girona.
Juntament amb el document de cessió, en la mateixa data es va formalitzar i
signar per part de les propietàries i de l’ajuntament de Viladamat el conveni annex al
document de cessió de terrenys en compliment del Conveni Urbanístic de Planejament
de data 3 de juliol de 2013. El pacte sisè del conveni annex establia que:
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
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
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
propietàries del sector.

-

Es sistema escollit per la gestió d’aquest sector serà el de compensació sense
que hi hagi termini per la seva execució.
L’annex mencionat va ser aprovat pel Ple en sessió de data 8 de maig de 2019.

A l’efecte, es proposa al Ple acordar la suspensió de la tramitació de la
Modificació Puntual núm. 1 del POUM, Sectors PA2 Escoles Nord i PA3 Escoles Sud,
mantenint la mateixa superfície dels dos Polígons d’Actuació Urbanística així com el
sistema de desenvolupament
volupament fixat en el POUM, concretament el de compensació.
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- suspendre la tramitació de la Modificació Puntual núm. 1 del POUM,
que afecta als Sectors PA2 Escoles Nord i PA3 Escoles Sud,, expedient X2019000025.
X2019000025
Segon.- mantenir la mateixa superfície dels dos Polígons d’Actuació Urbanística
PA2 Escoles Nord i PA3 Escoles Sud, i mantenir el sistema de desenvolupament de
compensació fixat en el Pla d’Ordenació Urbanística
Urbanística Municipal, POUM de Viladamat.
Tercer.- notificar el present acord, per al seu coneixement, a les signants del
conveni de cessió de part de la finca registral núm. 365 de Viladamat, amb referència
cadastral núm. 6149303EG0664N0001LT.
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04.- ACORD
CORD D’INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A
L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR:
SEGALAR
Properament finalitzarà l’execució de la segona fase de les obres d’ampliació de
l’escola CEIP Puig Segalar de Viladamat, d’acord amb el projecte executiu aprovat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (RAM 2018, CLAU XMGXMG
18522).
D’acord amb el projecte executiu, pel que fa a l’electricitat i l’enllumenat, es
procedirà a la contractació del subministrament a l’empresa Endesa Distribució, SLU,
encarregada de la xarxa de distribució de la zona d’ubicació de l’escola,
l’escola d’acord amb la
normativa sectorial vigent i la normativa particular de connexionat de la companyia.
companyia
D’altra banda, l’ajuntament forma part del Pacte d’alcaldes a les comarques
gironines per a una energia sostenible, la finalitat del qual és millorar l’eficiència
energètica i utilitzar fonts d’energia sostenible per tal d’aconseguir l’objectiu fixat per la
l
Comunitat Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020.
En aplicació del PAES, es proposa procedir a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques per a la producció de l’energia elèctrica que permeti reduir la
dependència i els costos envers
envers la companyia subministradora i alhora reduir la petjada
ecològica de la producció energètica.
Consultades diferents empreses, la proposta que més s’ajusta a les necessitats de
l’escola és la proposada per Green Elèctric Energies Renovables, SL. D’acord
D’acor amb el
projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, En roger Valls i Miró, es proposa la
instal·lació
·lació de vuit mòduls fotovoltaics situats en superposició arquitectònica a la
coberta de l’escola. S’estima que produiran 3.964KWh anuals que cobreixen els
3.727KWh de consum mitjà de l’escola durant els darrers anys, abans de l’ampliació.
No es preveu l’acumulació elèctrica ja que s’injectarà a la xarxa l’excedent de
producció no consumit. Els inversos compleixen les directives comunitàries de
Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica, d’acord amb la certificació de
l’empresa fabricant.
El pressupost d’execució de la instal·lació és de QUATRE MIL TRES-CENTS
TRES
VINT-I-QUATRE
QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU
SETANTA
(4.324,79€).
L’execució de la instal·lació està prevista, si és possible, pels mesos de
vacances escolars per tal de facilitar tant els treballs de l’empresa instal·ladora com el
normal funcionament acadèmic del centre. Prèviament a la instal·lació de les plaques,
cal sol·licitar l’autorització dels
dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Atès que l’ajuntament és el titular de l’execució i l’explotació
de la instal·lació, es compromet a:
a) L’Ajuntament es compromet que anirà a càrrec seu la retirada total o parcial de
la instal·lació en el cas que fos necessari per a la realització d’obres d’ampliació,
reforma o reparació de l’edifici.
b) La instal·lació no pot crear cap tipus de servitud.
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c) Després de les obres d’ampliació, reforma o reparació, es podran tornar a
instal·lar les plaques, sens perjudici d’allò que especifica l’apartat 1, al mateix
lloc on eren inicialment o bé en la nova ampliació, si aquesta ho permet.
d) En el cas que una obra d’ampliació provoqui
provoqui que les plaques col·locades al
centre quedin a l’ombra, de forma total o parcial, el Departament d’Educació no
estarà obligat a modificar el seu emplaçament ni a realitzar cap tipus d’actuació
al respecte.
e) S’ha de presentar un projecte executiu de la instal·lació, signat per tècnic
competent, que inclogui la comprovació de l’efecte de les noves càrregues sobre
l’estructura existent. S’ha d’incorporar, també, els càlculs i les mesures de
seguretat de la instal·lació enfront al vent, per tal d’evitar
d’evitar que les plaques puguin
caure sobre els patis, etc.
f) S’ha de preveure, tant en fase de projecte com en fase d’execució de la
instal·lació, i pel seu manteniment, les mesures de seguretat i salut laboral
d’acord amb la normativa vigent.
g) Les plaques s’emplaçaran
s’emplaçaran d’acord amb la normativa urbanística municipal i
respectant al màxim la imatge arquitectònica de l’edifici.
h) L’execució de les obres l’haurà d’assumir un tècnic/a competent, sota la seva
responsabilitat, sense que el Departament d’Educació tingui cap responsabilitat
en el control i vigilància de la seva execució i funcionament posterior.
i) Cal garantir l’estat de conservació i estanqueïtat de la coberta.
j) El disseny de la instal·lació no pot dificultar les tasques de manteniment de la
coberta, netejaa de desguassos, canalons, sobreeixidors, etc., ni afectar les línies
de vida instal·lades.
k) Totes les modificacions que es realitzin en la instal·lació elèctrica de baixa
tensió s’han de legalitzar, tant en el moment de la instal·lació inicial com en la
seva retirada.
l) Una vegada finalitzada la instal·lació, s’ha d’aportar l’Acta d’Inspecció emesa
per una entitat col·laboradora de l’administració.
m) Cal especificar com es compaginen les actuacions d’instal·lació i manteniment
amb l’activitat normal del centre.
n) Es garantirà el compliment de la normativa específica de seguretat industrial que
sigui d’aplicació referent a l’autorització administrativa de les instal·lacions. Les
instal·lacions fotovoltaiques han de ser legalitzades tant en la seva instal·lació
instal·la
primera com en el desmantellament quan finalitzi el seu aprofitament.
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o) El Departament d’Educació no tindrà cap responsabilitat derivada de furts,
robatoris, actes vandàlics o altres danys sobre les instal·lacions
fotovoltaiques.
p) L’ajuntament disposa
dispos d’una
una pòlissa de responsabilitat civil suficient,
suficient en la
que s’inclourà expressament la nova instal·lació.
instal·lació Anualment s’acreditarà la
subscripció d’aquesta assegurança i la seva renovació mitjançant
comunicació escrita al Departament d’Educació, en la que s’adjuntarà
s’a
còpia
de la pòlissa i del rebut pagat. La no subscripció d’aquesta pòlissa serà causa,
per si sola, de la resolució de l’autorització.
q) S’instal·laran els elements
elements de mesura, visualització i didàctics següents:
Elements de mesura i visualització de la instal·lació:
-

Es subministrarà i instal·larà sonda de mesura de radiació solar, comprenent
connexió a equip d’adquisició de dades.

-

Es subministrarà i instal·larà sonda de mesura de temperatura ambient,
comprenent connexió a equips d’adquisició de dades.
d

-

Es subministrarà i instal·larà sistema de mesura de producció elèctrica,
comprenent connexió a equip d’adquisició de dades.

-

Es subministrarà i instal·larà equip d’adquisició de dades amb els paràmetres
següents:










-

Es subministrarà i instal·larà panell al vestíbul d’entrada a l’edifici principal
que mostri les dades següents:




-

Data (dia, mes i any) de captura de les dades.
Hora solar (hora i minut) de captura de les dades.
Producció d’energia elèctrica acumulada (expressada en kWh)
Potència elèctrica instantània, en W.
Temperatura ambient (instantània), en ºC
Temperatura dels mòduls (instantània), en ºC
Irradiacióó solar instantània, en W/m2
Estalvi acumulat de CO2 en Tn
Estalvi acumulat de CO2

Producció d’energia elèctrica acumulada, en kWh.
Potència elèctrica instantània, en W
Estalvi acumulat de CO2 en Tn.

Es subministrarà sistema de comunicació de dades per a la seva incorporació
al web del centre on s’instal·li el sistema fotovoltaic.
Material didàctic:
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-

Es subministrarà i instal·larà fotografia de la instal·lació al vestíbul d’entrada
a l’edifici principal amb unes mides mínimes de 600x400 mm.

-

Es proveirà documentació gràfica i escrita sobre la instal·lació per a l’equip
docent del centre per a poder ser emprada com a material didàctic.

r) Per tal de tenir coneixement documental de l’actuació, l’Ajuntament enviarà
als Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona la següent
documentació:
-

Còpia del projecte.

-

Còpia de la legalització i de l’Acta
Acta d’Inspecció per part d’una entitat
col·laboradora
oradora de l’administració ECA.

s) Es permetrà la consulta de les dades i la documentació relatives a la
instal·lació als tècnics de la secció d’obres del Departament d’Educació
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar la proposta d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la
coberta de l’escola CEIP Puig Segalar, d’acord amb el projecte redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial, En Roger Valls i Miró, de l’empresa Green Elèctric Energies
Renovables, SL, consistent en la col·locació de vuit mòduls fotovoltaics.
Segon.- aprovar el pressupost d’execució per import de 4.324,79€
4.324,79 així com la
despesa amb càrrec a la partida 19.1.321.21200 del pressupost vigent de l’exercici 2019.
Tercer.- sol·licitar autorització per a l’execució de la instal·lació als Serveis
Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
05.- RATIFICACIÓ DE CONVENIS MUNICIPALS:
Es proposa al Ple la ratificació dels convenis seguidament detallats:
· conveni de cessió de terrenys per a usos esportius de gestió municipal, signat
en data 20 de maig de 2019 amb el Sr. Lluc Salellas Vilar. Regula la cessió per
part del propietari de 1.250m2 de terreny
reny de la parcel·la número 327 del Polígon
5 de Viladamat per destinar-los
destinar los a equipaments esportius, concretament a camp
d’entrenament de futbol. La cessió tindrà una durada de cinc anys i l’ajuntament
abonarà anualment al propietari l’import de 150€.
150
· conveni d’organització del casal jove, signat en data 1 de juliol de 2019 amb el
Sr. Abdon Ablard Puig, en representació de l’associació juvenil El Teix. Amb el
present conveni es regula l’organització i la gestió del casal juvenil de Viladamat
així com la cessió de diferents espais municipals per a les seves activitats. El
conveni no comporta cap obligació econòmica per a l’ajuntament.
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Actualment s’està treballant en la redacció del conveni amb el Club de Futbol
Base L’Empordanet. Es recullen els mateixos
mateixos acords dels anys anteriors afegint la
regulació de l’ús del
el camp d’entrenament.
Revisats els convenis detallat, els regidors presents, per unanimitat, acorden la
seva ratificació.
06.- ASSUMPTES
SUMPTES URGENTS:
URGENTS
Proposta formulada per l’Associació Juvenil Sant Felius per regular les pautes
d’actuació davant qualsevol tipus d’agressió durant els dies de la festa major. La
proposta formulada consisteix en :
PAUTES D'ACTUACIÓ DAVANT LES AGRESSIONS.
AGRESSIONS FESTA MAJOR DE VILADAMAT
INTRODUCCIÓ:
L’Associació Juvenil Sant Felius, encarregats de l’organització de la Festa Major de
Viladamat, fem una primera proposta per tal d’articular una resposta col·lectiva davant de
qualsevol tipus d’agressió sexista i, per extensió, racista
racista i feixista en general, a la Festa Major
del poble.
L’actuació, en cas d’agressió durant la Festa Major, és responsabilitat nostra però demanem el
compromís i la implicació de tots els viladamatencs, així com de totes les persones que venen a
Viladamatt a gaudir de la nostra Festa Major.
Malauradament, les agressions sexistes, sobretot, són encara molt presents a la nostra societat,
i són molt habituals als espais d’oci amb consum elevat d’alcohol.
No es poden tolerar actituds, comportaments ni conductes
conductes sexistes, racistes o feixistes.
Qualsevol agressió ha de ser condemnada col·lectivament i ha de comportar una resposta.
1a PROPOSTA DE PAUTES D’ACTUACIÓ DAVANT D'UNA AGRESSIÓ:
Aquestes pautes d'actuació davant les agressions sexistes i, per extensió, racistes i feixistes, són
un protocol pràctic de cares a la Festa Major de Viladamat, per arribar a establir, a la llarga,
un protocol d’actuació davant les agressions en les celebracions anuals de la Festa Major de
Viladamat que sigui aprovat pel ple de l’Ajuntament i que compti amb el suport de les entitats
del poble i amb l’assessorament d’experts, si és necessari.
Objectiu específic:
Promoure que un espai festiu molt concorregut, com és la Festa Major de Viladamat, sigui un
espai lliure de sexisme, racisme i qualsevol tipus d’agressió feixista en general, i disposar
d’una primera eina pràctica per dur a terme una actuació coordinada en cas d’agressió.
Objectius generals:
●

Promoure una societat igualitària, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries
discriminatòries en general.

●

Promoure que la Festa Major tingui un caràcter inclusiu i respectuós comptant amb una
implicació col·lectiva.
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●

Generar un espai de festa que sigui igualitari i sense violència, on relacionar-se
relacionar
de manera
segura.

●

Sensibilitzar respecte a les actituds sexistes i discriminatòries, encara molt presents a la nostra
societat.

●

Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitat davant de qualsevol agressió i/o
discriminació.

●

Apoderar l'entorn, per poder actuar davant qualsevol agressió i/o discriminació.
discriminació.
Què és una agressió?
Una agressió és una acció il·legítima no justificada legalment i moral, que atempta contra els
drets i la integritat física i/o psicològica d'una persona, a més dels seus béns.
Què és una agressió sexista?
És agressió sexista tota agressió (física o no) exercida sobre una persona per motius de gènere,
orientació sexual o aspecte físic amb relació amb els cànons estètics establerts.
Què és una agressió racista?
És agressió racista tota agressió (física o no) que propugna la inferioritat d’unes races o ètnies
humanes respecte a les altres.
Què és una agressió feixista?
És agressió feixista tota agressió (física o no) que propugna una actitud autoritària, arbitrària,
violenta, etc.
Materials de comunicació i prevenció
prev
durant la Festa Major:

●

Còpies dels cartells de sensibilització/informació (a estudiar disseny) penjats a llocs estratègics
dins l’espai de la Festa Major (les dues parets de la rectoria darrera la barra amb il·luminació,
sobre taulells de la barra, escenari (pensar com), arbres de la plaça, portes dels WC portàtils,
etc.).

●

Imprimir algunes còpies d’aquest document i tenir-ho
tenir ho sempre a mà a la barra. Seria important
que tots els membres de Sant Felius a la barra llegissin aquest document i el poguessin
pogues
tenir
sempre a mà durant la Festa Major.

●

Lectura del manifest a l’escenari (veure proposta de manifest a l’annex).
(En les festes majors on hi ha un protocol establert normalment s’estableix un “Punt Lila” que
actua com a espai centralitzador de la campanya, on les persones agredides poden acudir a
demanar informació i ser ateses. En el cas de la Festa Major de Viladamat, es tracta d’un
primer any de “formulació embrionària” del protocol i, de moment, no es contempla aquest
punt i es creu convenient centralitzar aquest punt a la barra.)
Qui pot denunciar una agressió?
A. La persona agredida. Acudeix a la barra a denunciar el cas i a demanar ajuda.
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B. L’organització de la Festa Major (membres dels Sant Felius) observem una agressió, sense
que la persona
rsona agredida hagi demanat ajuda. Abans d’intervenir, demanarem a aquesta
persona si ho vol. Però si detectem que l’agressió és de Nivell 3 (veure quadre annex)
intervindrem de totes maneres.
C. Una tercera persona comunica a algun membre dels Sant Felius que hi ha hagut o està
havent una agressió. Anirem al lloc de l’agressió i intervindrem tal com expliquem al cas B
anterior.
Com es pot denunciar una agressió?
Cal informar d'una agressió a la barra de la Festa Major, que actua com a punt centralitzador,
i a les persones de l’organització de la Festa Major (Sant Felius) identificats amb una mateixa
samarreta de color. Tots els membres dels Sant Felius haurien de llegir aquest document i tenir
teni
clar com actuar.
Què fem quan detectem o ens alerten d’una agressió?
PROTOCOL D’ACTUACIÓ
FASE 1
1. En cap cas, no volem que amb la nostra actuació es creï una situació pitjor de la que teníem.
Així doncs, els Sant Felius que intervinguin a la mediació d’un cas d’agressió han de fer‐ho
fer
de
forma coherent, responsable i prioritzant la no violència i la no agressivitat verbal.
2. És possible que la persona agredida acudeixi a demanar ajuda a la barra o bé és possible
que ens avisin i acudim a una agressió. Primer de tot, parlarem amb la persona agredida per
oferir-li
li ajuda i identificarem el tipus d’agressió (veure quadre annex). Si no necessita ajuda i
no detectem que l’agressió sigui de Nivell 3 (veure quadre annex), ens quedarem a prop de la
persona
sona agredida per tal de fer un reforç, si el demana.
3. Si la persona agredida necessita ajuda, primer de tot mirarem de portar-la
portar la a un espai segur i
aïllat, on la persona agredida no tingui contacte visual amb la persona agressora. Pot ser dins
la barraa o simplement on la persona agredida manifesti que se sent més tranquil·la, sempre
acceptant la seva voluntat.
4. El suport en un cas més lleu (nivells 1 i en alguns casos 2, veure quadre annex) pot ser
diferent, depenent de les seves necessitats. Quan una
una persona visqui una agressió sexista, és
possible que vingui a trobar‐nos
trobar nos per diversos motius: per parlar i desfogar‐se
desfogar
sense
demanar‐nos
nos intervenció amb la persona agressora, per demanar protecció, per demanar que
parlem nosaltres amb la persona agressora,
agressora, etc. Hem d’escoltar la víctima, oferir-li
oferir un espai
segur, donar-li
li suport i actuar amb sentit comú.
5. En el cas que detectem que l’agressió sigui de Nivell 3 (veure quadre annex), es protegirà la
víctima en tot moment, se li oferirà atenció mèdica o psicològica a través del 061 i es procedirà
al punt 3B de la FASE 2.
FASE 2 (INCLOU LA INTERVENCIÓ AMB LA PERSONA AGRESSORA)
1. AVÍS. En cas que puguem actuar amb la persona agressora, se li comunica que està
protagonitzant una agressió i que la persona
persona agredida se sent incòmoda i/o violentada. Se li fa
saber que si no atura aquesta actitud serà expulsada de l’espai festiu. Si l’agressió és de Nivell
3 (veure quadre annex) es procedirà directament al punt 3B de la FASE 2.
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2. AÏLLAMENT. Si la persona agressora
agressora no atura l’assetjament, passarem a una fase
d’aïllament. Protegirem en primer lloc l'agredida i intentarem marcar una separació i un
control entre l'agredida i l'agressor. Si l’agressió és de Nivell 3 (veure quadre annex) es
procedirà directament all punt 3B de la FASE 2.
3. EXPULSIÓ. Si la persona agressora no atura l'assetjament, es procedirà a expulsar la
persona agressora de l’espai de la Festa Major. La demanda es farà de forma verbal intentant
no tenir contacte físic i explicant el per què de forma pedagògica a la persona agressora. En
primera instància, es farà a través dels Sant Felius que estiguin fent la intermediació del cas en
qüestió. Si mitjançant la mediació i la petició d’abandonar l’espai la persona es mostra
reticent, es demanarà que
ue el personal de seguretat i/o els Mossos d’Esquadra (088) siguin els
encarregats d’executar l’expulsió.
3B. Si es tracta directament d’una agressió de Nivell 3 (veure quadre annex), s’aïllarà la
persona agressora i s’avisarà els Mossos d’Esquadra (088) immediatament, protegint la
víctima en tot moment.
3C. En cas d’expulsió, cal fer un REBUIG COMUNITARI. Per microfonia, des de l’escenari, es
comunicarà el cas (sense mencionar el nom de la persona agredida ni de l’agressora i utilitzant
un vocabulari correcte)
rrecte) i es recordarà que no es tolera cap tipus d’agressió. Es pararà el
concert en curs si cal. Aquesta acció facilitarà l'expulsió de l'agressor i servirà també com a
acte de conscienciació i prevenció.
ANNEX:
QUADRE ANNEX. NIVELLS DE VIOLÈNCIA SEXISTA.
Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

VIOLÈNCIA
PSICOLÒGICA

Insultar, escridassar, burles
sexistes, jutjar la vida sexosexo
afectiva, menysprear,...

Amenaçar, fer xantatge,
comentaris
sobre
aparença...

Amenaçar
amenaçar
suïcidi...

VIOLÈNCIA
FÍSICA

Envair
l’espai,
intimidar,
tocaments no sexuals no
desitjats, donar empentes...

Immobilitzar, arraconar,
escopir, estirar cabells,
perseguir...

Cops de puny/peu,
retenir, agafar del coll...

VIOLÈNCIA
SEXUAL

Insinuacions, bavejar, mirades
o comentaris sexuals no
desitjats...

Tocaments sexuals no
desitjats, assetjaments per
opció sexual, imposar
pràctiques sexuals no
segures...

Exhibicionisme sexual,
violació (no només
penetració), xantatge i
amenaça per pràctiques
sexuals...

VIOLÈNCIA
AMBIENTAL

Cosificar (utilitzar el cos com
a reclam, fer comentaris sobre
l’aspecte físic, etc.) ús de
llenguatge sexista...

Colpejar fort o llançar
objectes, aïllar...

Cremar objectes, fer
mal
a
persones
estimades, fer mal a
mascotes…

*Tipologia extreta i adaptada de la Llei 05/2008

de mort,
amb
el
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TELÈFONS D’INTERÈS en casos de necessitat d’intervenció externa:
●
●
●

CatSalut Respon (Emergències Mèdiques): 061
Mossos d’Esquadra: 088
Centre d’Emergències de Catalunya: 112
MANIFEST PER UNES FESTA MAJOR LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES,
RACISTES i FEIXISTES
Des de l’Associació Juvenil Sant Felius de Viladamat, encarregats de l'organització de la Festa
Major de Viladamat,
MANIFESTEM QUE:
Els espais de festa són contextos susceptibles de produir-se
produir se agressions sexistes (i per extensió,
racistes i feixistes en general) amb més facilitat, perquè sota el paraigües de l’oci, l’alcohol i el
bon-rotllisme
rotllisme es produeixen actituds i agressions sexistes.
És agressió sexista tota agressió (física o no) exercida sobre una persona per motius de gènere,
orientació sexual o aspecte físic.
És agressió racista tota agressió (física
(física o no) que propugna la inferioritat d’unes races o ètnies
humanes respecte a les altres.
És agressió feixista tota agressió (física o no) que propugna una actitud autoritària, arbitrària,
violenta, etc.
Sense deixar de banda qualsevol tipus d’agressió,
d’agressió, ens volem centrar en denunciar la
normalització de les agressions sexistes en espais festius i a fer una lluita de conscienciació i
prevenció.
Entenem que les actituds i agressions sexistes són una forma de violència que s’exerceix contra
les dones i contra les persones LGBT com a manifestació d’una discriminació social
estructural, i que es basa en les relacions de desigualtat i rols de poder per condició de gènere
en el marc del sistema patriarcal.
Les bromes sexistes, la insistència, la gelosia, els
els insults, les humiliacions, els tocaments no
consentits i l’assetjament són formes d’agressió sexista. Res justifica una agressió: ni l’alcohol,
ni les drogues, ni el vestuari, ni l’hora, ni res.
VOLEM:
Visibilitzar una agressió sexista com el que és, un
un acte no consentit i d'abús de poder d’una
persona envers una altra per motius de gènere: no és un malentès, ni un conflicte.
Conscienciar que davant una situació d’abús totes som responsables d’actuar i que el nostre
paper és clau per mantenir espais lliures de sexisme.
Donar resposta davant les agressions i la violència sexista i que l’actuació sigui col·lectiva.
Que la persona agredida se senti apoderada per actuar i donar resposta a la situació
d’agressió gràcies a l’actuació col·lectiva i a la possibilitat de trobar un espai físic i moral de
suport, seguretat i confort que li garanteixi capacitat de resposta pròpia.
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Una Festa Major que sigui espai lliure d’agressions i on puguem relacionar-nos
relacionar
de manera
lliure i consentida.
it i els espais de festa siguin un context de llibertat per a tothom: anar sense
Que el carrer, la nit
por, segures i amb confiança.
Que no es toleri cap tipus d’actitud ni violència sexista, ni racista ni feixista en general.
En cas de veure o patir alguna agressió, ACTUA! Demana ajuda i adreça’t a la barra. No
siguis còmplice i actua: el teu paper també és important.
Lluitem entre totes per una Festa Major lliure de sexisme, racisme i feixisme! I recorda: NO és
NO!

Vista la proposta formulada, els
els Regidors presents acorden, per unanimitat:
Primer.- aprovar el caràcter d’urgència de la proposta formulada per
l’Associació Juvenil Sant Felius de Viladamat.
d’
proposades per l’associació Sant Felius de
Segon.- aprovar les pautes d’actuació
cares a laa propera festa major,
major extensible a tots els actes públics que es puguin celebrar a
Viladamat, davant principalment les agressions sexistes,
sexistes racistes i feixistes.
feixistes
Tercer.- notificar la present resolució a l’ l’Associació Juvenil Sant Felius de
Viladamat per al seu coneixement.
07.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN :
Des de la data del darrer Ple ordinari s’han dictat els següents decrets d’alcaldia i
s’han aprovat les següents llicències d’obra:
d’obra
-

Decret 2019DEC000027, de data 02/04/2019. Expedient X2019000062, mitjançant
el qual s’aprova la instal·lació de banderoles del festival Portal Blau de L’Escala.
Mitjançant el mateix acord es sol·licita al promotor de la sol·licitud l’entrega de 12
entrades a l’ajuntament per sortejar-les
sortejar les entre els residents de Viladamat que hi
vulguin participar.

-

Decret 2019DEC000028, de data 08/04/2019. Expedient X2019000035, mitjançant
el qual s’autoritza la instal·lació d’una caseta de venda de material pirotècnic entre
entr
els dies 10 de juny de 2019 i 26 de juny de 2019, a nom de Pirotecnia Rosado, un
cop verificades les autoritzacions del Servei Territorial de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya i la Subdelegació del Govern a Girona.

-

Decret 2019DEC000034, de data
data 13/05/2019. Expedient X2019000012, mitjançant
el qual s’aprova la llicència d’obres de la 1a fase de les obres de rehabilitació i
ampliació d’una edificació existent per a habitatge, a nom de Cecília Tor i Robert
Fabri, d’acord amb el projecte de l’arquitecte
l’arqu
Ferran Prats Auquer.
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-

Decret 2019DEC000039, de data 11/06/2019. Expedient X2019000082, mitjançant
el qual s’aprova el canvi de nom de la llicència ambiental del Restaurant Ca la
Cristina, passant a nom de Servirest Viladamat, SL.
Igualment, s’han aprovat les llicències d’obra següents:

-

EXPEDIENT X2019000027
PROMOTOR: Joan Morera Ortega
EMPLAÇAMENT: c/. Bassa, 14
OBRES: reparació de la teulada i la façana

-

EXPEDIENT X2019000044
PROMOTOR: Daniel Paltré Palahí
EMPLAÇAMENT: c/. Migdia, 8
OBRES: construcció d’una piscina

-

EXPEDIENT X2019000060
PROMOTOR: Albert Barris Malagraba
EMPLAÇAMENT: c/. Horts, 4
OBRES: canviar el paviment d’uns 100m2

-

EXPEDIENT X2019000065
PROMOTOR: Joan Morera Ortega
EMPLAÇAMENT: c/. Bassa, 14
OBRES: construcció d’una piscina
pisc

-

EXPEDIENT X2019000066
PROMOTOR: Garatge Oliveras, SL
EMPLAÇAMENT: Ctra. L’Escala
OBRES: reparació de part del teulat del garatge

-

EXPEDIENT X2019000068
PROMOTOR: Cèlia Cernadas Callejo
EMPLAÇAMENT: c/. Ventalló, 6
OBRES: reforma del bany

-

EXPEDIENT X2019000078
PROMOTOR: Joan Badia López
EMPLAÇAMENT: Plaça Tramuntana, 8
OBRES: instal·lar una pèrgola de fusta

-

EXPEDIENT X2019000079
PROMOTOR: Marta Figueras
EMPLAÇAMENT: c/. Creu, 10
OBRES: canviar les finestres sense modificar les obertures

Primera.- El Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull, posa en
coneixement del Ple els següents assumptes:
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1.- el proper 11 de juliol hi ha convocada una reunió amb el Director General
d’Infraestructures de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per tal
tal de gestionar el
tema de la construcció d’una rotonda a la Ctra. de L’Escala, a l’alçada de l’estanc, atès
l’increment de trànsit en temporada d’estiu i l’obertura de nous establiments a la zona,
principalment la benzinera.
2.- durant la primera quinzena
quinzena de juliol hi haurà el camp de treball gestionar per
l’Associació El Teix que realitzarà treballs de neteja de bosc de la zona de Palauborrell.
Les tasques realitzades estaran supervisades per l’ADF Puig Segalar.
Segona.- el Regidor d’Esports i Festes,
Festes, Daniel Armengol, exposa que s’estan
ultimant els tràmits de preparació de la festa major dels dies 2, 3, i 4 d’agost. S’estan
tancant els contractes de seguretat, prevenció i serveis.
Tercera.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal,
Nada exposa les
següents informacions:
1.- s’han iniciat els treballs de reparació del teulat del porxo de l’escola i de la
casa del mestre. Està previst que acabin aproximadament en uns quinze dies. Un cop
acabats, es realitzaran treballs de pintura del porxo interior i de l’aula d’entrada.
2.- dins els actes de celebració de la jubilació del director de l’escola, Miquel
Payaró, des de l’ajuntament es va regalar un arbre que s’ha plantat a l’escola nova.
3.- està previst que el dia 8 de juliol acabin les obres de la segona fase
d’ampliació de l’escola i que s’entregui a l’ajuntament el certificat d’obra nova per tal
de poder-hi accedir.
4.- el dia 1 de juliol ha començat el casal d’estiu en el que hi ha inscrits, entre
juliol i agost, 31 nens i nenes. El casal el portaran dues monitores i tres premonitores,
amb la supervisió del dinamitzador cultural de l’ajuntament. Es dóna possibilitat de
servei
ervei d’acollida pel matí, de 08:00 a 09:00h., i al migdia, de 14:00 a 15:00. Els nens
que vulguin es podran quedar a dinar portant-lo
portant lo de casa i prèvia comunicació a les
monitores.
5.- s’ha adquirit una piscina nova pels nens i nenes del casal, que s’instal·larà
s
al
pati de l’escola.
6.- s’ha instal·lat l’aire condicionat a les aules de la primera fase d’ampliació de
l’escola.
Quarta.- la Regidora de Cultura, Comerç, Turisme i Comunicació, Alana Valls,
informa al Ple:
1.- està en la seva darrera
darrera fase d’edició la revista Terra de Lluerts d’aquest any.
S’estan acabant de revisar els textos i les fotos.
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2.- a la Fira del Vermut es van vendre 3.333 tiquets. De cares a les properes
edicions,cal plantejar-se
se la possibilitat de començar més tard pel
pel matí i revisar els
horaris dels diferents actes que inclou la fira. La valoració de l’equip de govern és molt
positiva, amb ganes de repetir una nova edició.
3.- en el marc de la Fira del Vermut es van recollir 59€
59€ per oncolliga i 119€ pels
presos polítics.
4.- el sopar de la revetlla de Sant Joan es va celebrar aquest any a la Plaça de l’1
d’Octubre i es considera un canvi encertat, ja que la ubicació és més còmode i més
fresca.
5.- està prevista la creació d’un compte d’Instagram de l’ajuntament per tal de
fer més difusió de les activitats municipals organitzades.
6.- per aquest mes de juliol està prevista, igual que es va fer l’any passat,
l’organització d’un assaig d’una colla castellera.
08.- PRECS I PREGUNTES:
I no havent-hi
hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 25
minuts del dia d’avui.
L’alcaldessa,
Dolors Pons Sais
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