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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 15 

DE SETEMBRE DE 2021 (05/21) 

 

A Viladamat, a 15 de setembre de 2021, essent les 20:10h. i prèvia convocatòria, 

es reuneixen a la Sala de Plens de l’ajuntament els Regidors que es relacionen a 

continuació, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, i amb 

l’assistència de la secretària habilitada, Sra. Marta Claret, que en dona fe:  

 

Regidors presents:  

 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-

POBLE ACTIU (CUP-PA):  

 

DOLORS PONS SAIS                    CUP-PA 

MIA GASULL PERPIÑÀ               CUP-PA 

MONTSE NADAL FEIXAS                          CUP-PA 

DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                            CUP-PA 

JORDI MASPOCH COMAMALA              CUP-PA 

DANIEL HERNÁNDEZ MAYOR                                                           CUP-PA 

 

Ha excusat la seva absència el Regidor de la Candidatura de Junts per 

Viladamat, Joan Reixach Serra.  

 

Ordre del dia:           Pàgina 

 

 01.- Aprovació de l’acta anterior (04/21) .......................................................... -2- 

  

 02.- Aprovació inicial de la regularització de partions entre sòl verd privat i sòl 

 públic a la Plaça de l’1 d’Octubre (EXPEDIENT X2021000128) ................... -2- 

 

 03.- Aprovació inicial de l’informe de seguiment del PAES (EXPEDIENT 

 X2021000030) ................................................................................................... -4- 

 

 04.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 2 del POUM 

 (EXPEDIENT X2019000052) .......................................................................... -4- 

 

 05.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i substitut (EXPEDIENT 

 X2021000133) ................................................................................................... -7-    

 

 06.- Aprovació de la liquidació d’aigua i clavegueram formulada per AGBAR, 

 2T  (EXPEDIENT X2021000113) .................................................................... -9- 

 

 07.- Aprovació de mocions: 

 

 -  I.- Moció presentada per la CUP a favor de la declaració institucional per 

 l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels 

 Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal de que sigui substanciada davant el 

 Ministeri de Relacions Exteriors i el Govern de l’Estat Espanyol .................... -9- 
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- II.- Moció del Grup Municipal de la CUP per garantir el dret a la interrupció 

voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic .......................... -10- 

 

- III.- Moció per a millorar l’atenció en salut mental juvenil ...................... -13- 

 

 08.- Assumptes urgents:  

 

- I.-  Aprovació del trasllat de càrregues urbanístiques en finques resultants de 

la Reparcel·lació del Sector Camí de Palauborrell .................................... -15- 

 

- II.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 01/21 ........................... -20- 

 

 09.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -23- 

 

 10.- Precs i preguntes ...................................................................................... -31-  

 

Seguidament es van adoptar els acords següents:  

 

01.-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR: 

 

 D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Local, es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari núm. 04/21, 

celebrat el dia 7 de juliol de 2021.  

 

 Vista l’acta provisional, els Regidors presents acorden per unanimitat la seva 

aprovació, així com la seva remissió al Ministeri d’Administracions Públiques i al 

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma 

Eacat, així com la seva publicació a la pàgina web de l’ajuntament.  

 

02.- APROVACIÓ INICIAL DE LA REGULARITZACIÓ DE PARTIONS 

ENTRE SÒL VERD PRIVAT I SÒL PÚBLIC A LA PLAÇA DE L’1 

D’OCTUBRE (EXPEDIENT X2021000128):  

 

Instància presentada pel Sr. J M R G de data 17 de juny de 2021, número de 

Registre d’Entrada E2021000769, sol·licitant la modificació dels límits i la geometria, 

sense modificació de superfície, de la zona verda privada ubicada en el carrer Nou, 8, 

amb referència cadastral 6247301EG0664N0001YT, d’acord amb l’Informe per la 

modificació de límits sense alteració de superfície de la zona verda provada contigua a 

la Plaça de la Vila de Viladamat, redactat per les arquitectes Agnès Guasch Mercadé i 

Sandra Alcázar Torrecillas, de Lluerna Arquitectura, en data juny de 2021.   

 

D’acord amb el citat informe, l’objectiu principal de la intervenció és 

regularitzar morfològicament els límits de les parcel·les, sense alterar EN CAP CAS les 

superfícies corresponents a cada propietat (municipal i privades). 
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Es proposa doncs, un nou traçat prenent com a referència les línies de front de 

façana laterals de la nau de l’antiga sala de ball que determinaran els límits laterals de 

la nova forma. Pel que fa al límit longitudinal, es pren com a referència la façana nord 

de la nau i es traça una paral·lela a la distància exacta que fa que s’equiparin les 

superfícies. D’aquesta manera s’aconsegueix regularitzar la Plaça de la Vila que 

adoptarà una forma més regular.  

 

En resum, la intervenció es redueix a intercanviar dues porcions triangulars de 

21,93m2 cadascuna. 

 

La part propietària enderrocarà la tanca existent i en realitzarà una de nova a 

la ubicació descrita, amb malla electrosoldada al  nou perímetre. Es compromet a 

deixar l’àmbit resultant completament net, en consonància amb la resta d’espai públic. 

    

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim 

Bover Busquet, en data 8 de juliol de 2021, d’acord amb el qual aquesta proposta per 

millor proveir cal sotmetre-la al tràmit d’informació pública atès que la modificació 

proposada afecta a sòl de titularitat pública. Superat el tràmit, cal que el Ple de 

l’ajuntament accepti la permuta del nou límit i, amb el corresponent acord, es podrà 

procedir a l’anotació registral pertinent i a consolidar físicament la partió. 

 

Una vegada efectuada la delimitació caldrà presentar la corresponent 

certificació de l’enginyer topògraf de que es correspon projecte i realitat.   

 

Atès que per part de la propietat s’ha aportat la documentació complementària 

sol·licitada, concretament sol·licitud formulada per l’actual propietària de la finca 

afectada (M P F, instància de data 27 de juliol de 2021, número de Registre d’Entrada 

E2021000887) així com Nota Simple del Registre de la Propietat número 3 de Girona 

(Finca Registral núm. 1519, Codi Registral Únic 17011000441847).  

 

Atès que la proposta s’ajusta a les determinacions recollides en el vigent Pla 

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

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

i publicat en el DOGC núm. 7303, de 7 de febrer de 2017.   

 

Els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

Primer.- aprovar inicialment la sol·licitud formulada per la Sra. M P F per a la 

modificació de límits, sense alteració de superfície, de la zona verda privada contigua a 

la Plaça de la Vila (actual Plaça de l’1 d’Octubre) de Viladamat, d’acord amb l’Informe 

redactat per les arquitectes Agnès Guasch Mercadé i Sandra Alcázar Torrecillas, de 

Lluerna Arquitectura, en data juny de 2021, amb una superfície total afectada de 

21,93m2. 

  

Segon.- exposar l’expedient al públic per termini de 30 dies a comptar des de 

l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona, a efectes d’examen i la 

presentació de possibles al·legacions i reclamacions. Transcorregut el termini 

d’exposició pública, el Ple haurà de procedir a la resolució de les possibles al·legacions 

i reclamacions formulades i a l’aprovació definitiva, si s’escau.  
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Tercer.- procedir al tràmit d’informació veïnal, notificant la tramitació de 

l’expedient als veïns de la finca afectada, que podran formular al·legacions o 

reclamacions en el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la notificació.  

 

03.- APROVACIÓ INICIAL DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL 

PAES (EXPEDIENT X2021000030):  

 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 13 de febrer de 2017, va aprovar el Pla 

d’Acció per a l’Energia Sostenible, PAES, un cop validat per la Diputació de Girona, 

comprometent-se a l’elaboració periòdica de diversos informes de seguiment, 

concretament, un informe cada dos anys sobre el grau d’implementació del PAES, i un 

cada quatre anys que inclogui un inventari actualitzat d’emissions.  

 

En data maig de 2021, les tècniques de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima 

de l’Alt Empordà, amb la supervisió del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient de les Comarques Gironines, han redactat el present informe de seguiment del 

PAES, valorant les accions realitzades i les noves accions proposades per l’ajuntament.  

D’acord amb l’informe vigent, el grau d’implementació de les accions del PAES 

fins al 2021 és del 51,22% i el percentatge d’estalvi assolit és del 69,26% respecte al 

total d’emissions que s’ha previst estalviar. S’han completat un total del 16% d’accions 

previstes i un 33% estan en curs. Un total del 5% d’accions han estat desestimades i un 

47% no han estat iniciades.  

 

Revisat l’informe de seguiment formulat, els Regidors presents acorden 

unànimement: 

 

Primer.- aprovar inicialment i donar conformitat a l’informe de seguiment del 

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, PAES de Viladamat, redactat per l’Agència 

Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà, amb la supervisió del Consell 

d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines CILMA i la 

Diputació de Girona.  

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies 

hàbils mitjançant edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la província de Girona, 

en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web, per tal que qualsevol que ho 

desitgi pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri 

oportunes. Transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se presentat 

al·legacions o suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 

necessitat d’adoptar un nou acord.   

 

04.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

NÚM. 2 DEL POUM (EXPEDIENT X2019000052): 

 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 3 de març de 2021, sessió 02/21, va 

aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del POUM de Viladamat, 

Classificació de sòl, illa delimitada per la Carretera de L’Escala i els carrers del Puig, 

Hortes i Canigó, consistent en passar de la clau CU-4 a CU-3.  
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L’acord d’aprovació inicial es va publicar a la pàgina web de l’ajuntament, en el 

BOP de Girona núm. 57, de 24 de març de 2021, i en el diari El Punt Avui de data 21 de 

març de 2021, exposant-se l’expedient al públic per termini d’un mes a efectes 

d’examen i presentació d’al·legacions. Durant el termini d’exposició pública no es van 

presentar al·legacions.  

 

 Paral·lelament a l’exposició pública es van sol·licitar els informes previs 

preceptius als organismes competents per raó de la matèria. Igualment es va sol·licitar la 

no subjecció del projecte de modificació puntual al tràmit d’avaluació ambiental a 

l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU dels Serveis Territorials a Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.   

 

 A l’efecte, s’han emès els següents informes:  

 

- INFORME de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Girona, expedient OTAAGI20210074, d’acord amb el qual:  

 
D’acord amb l’apartat 1.6 “Avaluació ambiental del Pla” de la documentació 

rebuda, l’àmbit de la Modificació està classificat únicament de sòl urbà.  

En aquests termes la Modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 

d’acord amb l’apartat 6.c Segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, per que segons aquest apartat no han d’ésser objecte 

d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que 

produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el 

planejament urbanístic general, les modificacions de planejament urbanístic no 

incloses en l’apartat quart de la lletra a (modificacions que estableixin el marc per 

a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o 

que puguin tenir efectes apreciables en espais xarxa Natura 2000) que es refereixen 

només a sòl urbà.  

 

De la revisió de les característiques de la Modificació no se’n desprèn que el seu 

desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes sotmesos a avaluació 

d’impacte ambiental o que puguin afectar a la xarxa Natura 2000.  

 

Per tant la Modificació no ha de seguir cap tramitació ambiental ni correspon 

emetre la resolució prevista a l’apartat 6.e de la disposició addicional vuitena de la 

Llei 16/2015 ja que la Modificació resta exclosa de l’avaluació ambiental per 

encabir-se en l’apartat 6.c Segon de l’esmentada disposició addicional vuitena. 

 

- INFORME de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el qual:  

 
De la simple lectura d’aquesta taula veiem que la modificació proposada comporta 

un increment de sostre del tot insignificant , ja que sobre el total de sostre 

edificable calculat en els documents del POUM aprovat (310.665,77 m² de sostre) 

l’augment que comporta la modificació proposada te una incidència del 0,017478 

%.  

 

Per aquesta raó no s’estima necessari l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

perquè no hi ha un increment significatiu de la densitat d’edificació.  
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Recordem també, que en referència als carrers que es planifiquin en sòl 

urbanitzable, s’hauran de seguir les prescripcions de l’article 4 del Decret 

344/2006 pel que fa a amplades, pendents i altres paràmetres fixats, així com 

assegurar el compliment de la normativa vigent d’accessibilitat. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es 

desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, segons la 

qual, entre d’altres requeriments, cal que l’amplada lliure d’obstacles a les voreres 

dels nous carrers planificats sigui com a mínim de 1,80 metres (excepcionalment 

aquesta amplada es podria reduir en zones consolidades).  

 

De conformitat amb tot el que ha estat exposat, des del punt de vista de la mobilitat, 

us comunico que a la Direcció general de Transports i Mobilitat informa 

favorablement aquesta la Modificació Puntual del POUM núm. 2 al terme 

municipal de Viladamat. 
 

- INFORME de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, 

expedient 77/21, amb les següents consideracions:  

 
En l’àmbit arquitectònic, d’acord amb les dades del SIG (sistema d’informació 

geogràfica) del Departament de Cultura, i de l’Inventari del patrimoni 

arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, a l’àmbit de la present 

MP on s’actua no es detecta que hi existeixi cap bé incoat ni declarat BCIN. Als 

documents lliurats tampoc es fa esment que aquesta parcel·la tingui algun element 

amb catalogació patrimonial en l’àmbit municipal.  

 

Per tant, analitzades les actuacions previstes a la Modificació puntual núm. 2 del 

POUM, que afecta la finca ubicada a l'illa entre la Ctra. de l'Escala i els carrers 

Puig, Canigó i Horta, consistent en el canvi de qualificació urbanística de clau 

CU4 a CU3, es considera que no hi ha afectació pel que fa al patrimoni 

arquitectònic.  

 

La modificació proposada al solar no interfereix en la visualització ni afectació 

dels edificis patrimonials més propers.  

 

En l’àmbit arqueològic, d’acord amb les dades de l’Inventari del patrimoni 

arqueològic i paleontològic del Departament de Cultura, no consta cap jaciment en 

l’àmbit de la modificació, per la qual cosa no es pot preveure afectació. En el cas 

que durant l’execució dels projectes que se’n derivin es posin al descobert restes 

d’interès arqueològic, s’estarà al que determina la legislació vigent sobre el 

patrimoni arqueològic.  

 

Per tot això,  

 

S’emet informe FAVORABLE. 
 

 En data 17 de març de 2021, número de Registre de Sortida S2021000087, es va 

sol·licitar informe previ, entre d’altres, a l’Agència Catalana de l’Aigua, sense que, a 

dia d’avui i havent transcorregut més de dos mesos, s’hagi rebut l’informe sol·licitat.  
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 D’acord amb l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme la tramitació de les modificacions dels 

plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació. No obstant 

això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són 

obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de 

l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la 

Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme 

municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. 

 

 A l’efecte, i d’acord amb l’article 78 del mateix Decret, correspon a les 

comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva de: 

 

 a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística 

municipal l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de 

Política Territorial i Obres Públiques. 

 

 Un cop revisada la documentació tècnica que conforma el projecte així com els 

informes sectorials sol·licitats, i atès que s’ha realitzat l’exposició pública del mateix 

sense que es formulessin al·legacions, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 2 del Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal, POUM de Viladamat, consistent en la Classificació 

de sòl de la illa delimitada per la carretera de L’Escala i els carrers del Puig, Hortes i 

Canigó, passant de clau CU-4 a clau CU-3. 

 

 Segon.- remetre l’expedient i notificar l’adopció del present acord d’aprovació 

provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 

definitiva.  
 

 05.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I 

SUBSTITUT (EXPEDIENT X2021000133):  

 

 La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Comissió 

de data 15 de juny de 2021, va acordar requerir al Jutjat de Pau de Viladamat l’inici dels 

tràmits per a la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular i Substitut, atès que 

han transcorregut quatre anys des del darrer nomenament, d’acord amb el què determina 

el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, així com la Llei Orgànica 

6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.  

 

 Iniciat el procediment d’elecció del càrrec de Jutge de Pau Titular i Substitut, 

l’edicte de convocatòria es va publicar en el BOP núm. 155, de 13 d’agost de 2021, 

obrint-se un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils.  

  

Durant el termini esmentat, es van presentar les sol·licituds seguidament detallades:  

 

- Registre d’entrada núm. E2021000986, de 26 d’agost de 2021: J D B, amb DNI 

número 40244695P i domicili a Viladamat, Travessera de Figueres, 4.   
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- Registre d’entrada núm. E2021000999, de 3 de setembre de 2021: A A V, amb 

DNI número 41559217B i domicili a Viladamat, carrer Pelacalç, 5. 

 

- Registre d’entrada núm. E2021001000, de 3 de setembre de 2021: F A V, amb 

DNI número 41559217B i domicili a Viladamat, carrer Pelacalç, 5. 

 

Vistes les sol·licituds formulades, s’han verificat que es compleix l’article 303 

de la Llei Orgànica del Poder Judicial, segons el qual están incapacitados para el 

ingreso en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente para la función 

judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido rehabilitación; 

los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto 

de sobreseimiento; y los que no estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles.  

 

Atès que el Sr. F A P, tal i com especifica en el seu currículum, és actualment 

extensió sindical de CCOO, contradient el que determina la Llei Orgànica del Poder 

Judicial, d’acord amb la qual els jutges i magistrats no podran pertànyer a cap partit 

polític o sindicat.   

 

D’acord amb el què determina l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 

dels Jutges de Pau, i l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’elecció del 

Jutge de Pau i el seu substitut s’efectuarà pel Ple de l’ajuntament amb el vot favorable 

de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions 

legals, així ho sol·licitin.  

 

Vista la sol·licitud de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, un cop verificat el compliment del que estableix l’article 303 de la LOPJ així 

com el marc legal vigent, els regidors presents, un cop escrutada la votació secreta 

portada a terme (4 vots a favor del Sr. Joaquim Duran i 2 vots a favor de la Sra. Aina 

Antolín) acorden:  

 

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya el nomenament per al càrrec de Jutge de Pau Titular al Sr. J D B, amb 

domicili a Viladamat, Travessera de Figueres, 4 i DNI núm. 40244695P. 

 

Segon.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya el nomenament per al càrrec de Jutgessa de Pau Substituta a la Sra. A A V, 

amb domicili al carrer Pelacalç, 5 i DNI núm. 41559217B. 

 

Tercer.- Remetre certificat del present acord a la Secretaria de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al nomenament dels càrrecs proposats, 

adjuntant còpia del currículum dels nomenats, còpia dels seus DNI i fotocòpia del BOP 

en el que s’ha publicat l’edicte de convocatòria de les places.  

 

Quart.- Notificar el present acord al Sr. J D B i a la Sra. A A V per al seu 

coneixement.  
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 06.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’AIGUA I CLAVEGUERAM 

FORMULADA PER AGBAR, 2T (EXPEDIENT X2021000113):  

 

 Liquidació d’aigua i estat de comptes formulada per la Sociedad General de 

Aguas de Barcelona SAU, de data 26 d’agost de 2021, corresponent al segon trimestre 

de 2021, amb el següent detall:  

 

- Liquidació d’aigua corresponent al segon trimestre, amb un saldo a favor 

d’AGBAR de 6,57€ 

 

- Estat de comptes a data 26 d’agost de 2021, amb un saldo a favor d’AGBAR de 

1.341,40€  

 

Vista la liquidació formulada, els Regidors presents acorden la seva aprovació, 

manifestant que cal requerir a AGBAR detalli, en les futures liquidacions, les obres i 

inversions practicades trimestralment, detallant el seu cost.  

 

 07.- APROVACIÓ DE MOCIONS:  

 

 I.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP A FAVOR DE LA DECLARACIÓ 

INSTITUCIONAL PER L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC, ECONÒMIC, 

COMERCIAL I FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA 

CONTRA CUBA, PER TAL QUE SIGUI SUBSTANCIADA DAVANT EL 

MINISTERI DE RELACIONS EXTERIORS I EL GOVERN DE L’ESTAT 

ESPANYOL: 

 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 Des de l'arribada de Donald Trump a la presidència, s'ha intensificat la política 

d'hostilitat cap a Cuba, amb l'activació dels títols III i IV de la Llei Helms-Burton i les 

sancions econòmiques de caràcter retroactiu i extraterritorial, tot i que el dret 

internacional recull que la llei d'un país no és aplicable a un altre, els Estats Units 

imposen a totes les nacions del món la seva. 

 

 Són lleis i accions destinades a asfixiar l'economia cubana i aconseguir un canvi 

de sistema polític, sense importar-li els patiments que això pugui costar a el poble cubà, 

en franca violació del principi del dret dels pobles a l'autodeterminació. El sistema 

polític i el model social són competències exclusives del poble cubà. 

 

 La llei Torricelli de 1992 va agreujar el caràcter extraterritorial de l'estat de setge 

econòmic a Cuba, un vaixell estranger que entri en un port cubà no pot tocar després un 

de nord-americà durant els següents sis mesos. 

 

 Cuba no té la intenció de renunciar a la seva independència i ha demostrat 

diverses vegades que l'únic mètode acceptable de relacions entre estats i entre pobles, és 

el diàleg basat en el respecte a l'especificitat de cada nació, en la reciprocitat, la igualtat 

sobirana i la no ingerència en els assumptes interns. 
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 El injust bloqueig criminal a Cuba, és una aberració jurídica que no respecta el 

dret internacional. Ho han manifestat les resolucions de condemna del bloqueig a 

l'ONU, any rere any, amb l'únic vot en contra dels Estats Units i el seu aliat Israel. 

 

 Així s'han pronunciat recentment contra el bloqueig, en un clam mundial, el 

Secretari General de l'ONU Antonio Guterres, l'Alta Comissionada per als Drets 

Humans Michelle Bachelet, la relatora especial de l'ONU sobre el dret a l'alimentació 

Hilal Elver, el Servei Mundial d'Esglésies, el Parlament Llatinoamericà i en el seu 

moment al Parlament de Catalunya. 

 

 Cuba segueix mantenint, tot i el bloqueig, la seva política solidària cap a tots els 

països que ho necessitin, prestant la seva col·laboració mèdica per enfrontar el virus 

SARS-CoV-2, com ho demostra el ràpid enviament de brigades cubanes de salut a 14 

països, dos d'ells europeus, Itàlia i Andorra. 

 

 Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873 

milions de dòlars. 

 

 A més el bloqueig està impedint l'accessibilitat a béns necessaris i tensant la 

situació. És responsabilitat de totes les nacions democràtiques pressionar 

internacionalment per acabar amb el bloqueig de Cuba i no col·laborar difonent Fake 

News sobre la situació. 

 

 Per aquests motius, els Regidors presents acorden: 

 

 Primer.- MOSTRAR el seu suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, 

comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i 

manifestar-se a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, 

la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. 

 

 Segon.- FER ARRIBAR al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de 

l’estat espanyol la necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats 

Units d’Amèrica expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, 

econòmic, comercial i financer a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat 

possible, les lleis Helms Burton i Torricelli. 

 

 Tercer.- TRAMETRE aquesta resolució a totes les Associacions de Municipis 

Catalans, la Generalitat de Catalunya i els consolats de Cuba i Estats Units ubicats a 

Barcelona, així com també a les ambaixades de Cuba i els Estats Units a Madrid. 

 

 II.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER GARANTIR EL 

DRET A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS (IVE)  AL SISTEMA 

SANITARI PÚBLIC: 

 

 La fi de la República i la instauració de la dictadura franquista van il·legalitzar el 

dret a l’avortament, per la qual cosa les dones gestants es veien obligades a sortir de 

l’estat espanyol per poder exercir aquest dret. 
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 No va ser fins l’any 1985, amb l’aprovació de la  Llei Orgànica 9/1985 de 5 de 

julio, de reforma de l’article 417 bis del Codi Penal, que es va recuperar aquest dret sota 

tres premisses, risc greu per a la salut física o mental de la gestant (supòsit terapèutic), 

violació (supòsit criminològic) i malformacions en el fetus (supòsit eugenèsic), 

despenalitzant així el dret a l’avortament. Tanmateix, aquest reforma no feia menció que 

la pràctica de l’avortament hagués d’estar en la cartera de serveis del sistema sanitari 

públic, per això és des de les clíniques privades que s’asumeix aquest servei i on es 

troben la majoria de professionals especialitzats.   

 

 El 2010 s’aprova la Llei Orgànica 2/2010 que permet l’IVE fins les 14 setmanes 

de gestació a petició de la dona i poder avortar a dones de 16 i 17 anys sense el 

consentiment familiar. Però amb el govern estatal del PP això últim queda anul·lat, 

restringint la capacitat de decisió de les joves de 16 i 17 anys que ara necessiten 

l’autorització d’un dels progenitors o tutors. Malgrat l’avanç que suposa aquesta llei 

pels drets sexuals i reproductius de les dones, la seva implementació  no trenca amb la 

dinàmica de realitzar els IVEs a la privada i aquesta pràctica queda institucionalitzada. 

 

 Onze anys després de l’aprovació de la llei de l’avortament, la Generalitat de 

Catalunya no ha estat capaç d’integrar la pràctica de l’IVE dintre de la cartera de serveis 

dels centres sanitaris públics, fet que possibilita que s’estiguin externalitzant a centres 

sanitaris privats especialitzats, generant un negoci encobert amb els avortaments 

voluntaris a la privada, facilitant la criminalització i assenyalament de dones i 

professionals (segons l’ACAI, des de 2010, 8000 dones han estat assetjades per 

fonamentalistes davant de clíniques on es fan avortaments) i vulnerant reiteradament el 

dret a les dones de ser ateses a la xarxa sanitària pública dels Països Catalans. 

 

 Aquesta problemàtica es veu accentuada en territoris rurals on, davant l’absència 

de clíniques concertades especialitzades i ASSIR autoritzats per fer avortaments, les 

dones són obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret l’IVE, amb el 

cost econòmic i de temps que això els suposa. 

 

 Un altre fet que dificulta i obstrueix  l’exercici del dret a l’avortament és 

objecció de consciència. A Catalunya, durant 2019 un 42% dels obstetres ginecòlegs del 

sistema públic es van declarar objectors. La situació s’agreuja quan aquesta objecció es 

fa de forma col·lectiva per mandat institucional en hospitals concertats que es troben en 

mans de l’Església, tot i que l’objecció és un dret reconegut que solament es pot exercir 

de forma individual. Així, institucions gestionades per fundacions eclesiàstiques i que 

reben diners públics, porten en els seus estatuts que l’IVE no s’ofereix.   

 

 A Catalunya existeix la possibilitat de realitzar una IVE mitjançant dos mètodes: 

fins les 9 setmanes de gestació, el mètode farmacològic o l’instrumental, i des de les 9 

fins a les 14 setmanes el mètode l'instrumental. D'una banda, per al mètode 

farmacològic els centres d'elecció són en la seva gran majoria els ASSIR de referència 

del Servei Català de la Salut. Al 2019 17 comarques de les 41 no van disposar de cap 

d’aquests centres autoritzats per realitzar avortaments (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, 

Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, 

Montsià, Ribera d'Ebre, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l'Estany, Cerdanya, Alt 

Urgell i Berguedà). El cas més flagrant és la zona de l’Alt Pirineu i l’Aran, on fins al 

març del 2021, en cap de les seves comarques existia la possibilitat d’avortar de forma 
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farmacològica. Recentment s’ha habilitat l’Hospital Comarcal del Pallars per poder 

practicar l’IVE fins a les 9 setmanes de gestació per mitjà del mètode farmacològic, 

però es continua sense garantir la possibilitat d’oferir l’IVE quirúrgic.  

 

 D'altra banda, les IVE amb mètode instrumental, com ja hem dit, són realitzades 

en clíniques acreditades i especialitzades. A Catalunya hi ha un total de 10 clíniques 

acreditades repartides entre les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Però en el 

cas de les IVE de més de 14 setmanes de gestació, el nombre de clíniques es redueix a 5 

(1 a Girona i 4 Barcelona). 

 

 La distribució del circuit d'atenció a la IVE suposa una barrera territorial en 

diferents aspectes. En primer lloc, el fet que, a la demarcació de Lleida, que comprèn 

també la zona de Alt Pirineu i Aran, i a Terres de l’Ebre, no existeixi cap clínica 

acreditada obliga moltes dones a desplaçar-se centenars de quilòmetres per a accedir al 

mètode instrumental, assumint els costos econòmics i personals que suposa. A més, això 

causa que s'estigui vulnerant el dret a triar el mètode per a les gestacions de menys de 9 

setmanes. Respecte a la regió sanitària de Catalunya Central, encara que pertany a la 

província de Barcelona, està geogràficament allunyada de la ciutat de Barcelona i a 

vegades amb vies de transport de difícil accés, causant el mateix efecte. 

 

 Aquests desplaçaments s'acusen quan es tracta d'interrupcions de més de 14 

setmanes de gestació, on la centralització del circuit a la ciutat de Barcelona es fa més 

evident.  

 

 Atesa la proposta formulada pel Grup Municipal de la CUP, per unanimitat 

s’adopten els següents acords: 

 

 Primer.- Exigir al Departament de Salut la creació d’Unitats Especialitzades en 

la IVE als hospitals de referència de cada regió sanitària garantir ASSIR autoritzats per 

dur a terme avortaments  farmacològics en totes les regions sanitàries. 

 

 Segon.- Instar al Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o 

contractes amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no 

oferir el servei a la demanda d'avortament. 

 

 Tercer.- Instar al Departament de Salut perquè no es produeixin objeccions 

col·lectives ni institucionals en la pràctica de la IVE en centres que rebin diners públics.   

 

 Quart.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya la implementació 

efectiva, seguiment i avaluació de l'article 8 de la LO 2/2010 sobre formació de 

professionals de la salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les 

carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació i 

formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de l'embaràs. 

 

 Cinquè.- Exigir al govern de l'Estat espanyol perquè aturi el projecte de 

modificació del Reial decret 831/2010 de Garantia de la Qualitat Assistencial de la 

Prestació a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que pretén deixar el mètode 

farmacològic com únic mètode fins a les 9 setmanes de gestació. 
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 Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat perquè  desplegui el Reglament de la 

Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de la sanitat a Catalunya incloent en el 

redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones i persones 

embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de 

l’embaràs.  

 

 III.- MOCIÓ PER A MILLORAR L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 

JUVENIL: 

 

 Amb l’arribada de la pandèmia i les mesures per fer-hi front, vam experimentar 

dos mesos de confinament domiciliari en què tota activitat comercial, educativa, 

cultural, de turisme i oci va quedar paralitzada, fet que va portar a molta gent a quedar-

se a casa i combinar el teletreball amb la cura de menors, gent gran i persones 

dependents, a altres a enfrontar-se el virus des de primera línia i, finalment, a molts més 

a viure-ho sense feina. Després d’aquest confinament s’han anat succeint restriccions 

amb conseqüències físiques i econòmiques molt importants que han generat un context 

d’esgotament general. Aquests efectes tenen relació directament proporcional a la 

situació que cada persona viu de major o menor desigualtat, precarietat o incertesa i, per 

tant ha impactat amb més força en aquells grups més vulnerables (dones, jovent o 

migrants) o en el personal sanitari que, com dèiem, estan quotidianament en risc de 

contacte amb la Covid19. 

 

 Aquest context i les conseqüències exposades han portat a experts, mitjans de 

comunicació i professionals de la salut a explicar que la veritable onada és i serà 

l’impacte de la pandèmia i la crisi en la salut mental dels ciutadans d’aquest país. Una 

situació que té lloc enmig d’una evident manca de recursos públics en l’àmbit de la salut 

quan encara ara no ens hem recuperat de les retallades que es van iniciar durant 

l’anterior crisis econòmica. A més la perversió del model de concertació públic-privat fa 

que malgrat tenir la principal partida econòmica en l’àmbit de la salut, la major part dels 

diners no els controlem directament des de l’administració pública.  

 

 La Salut Mental no gaudeix de prou recursos. Actualment es disposa de sis 

psicòlegs per cada 100.000 habitants al sistema públic quant a la resta d’Europa la 

mitjana és de divuit psicòlegs per cada 100.000 habitants. Això, i la manca de centres 

que hi ha, provoca que les llistes d’espera actualment siguin molt altes. Això fa que 

sembli un servei de luxe on qui s’ho pot permetre se’n va a un terapeuta privat.  

 

 També cal tenir en compte tots els determinants socials  que són els principals 

responsables de les desigualtats en salut que pateix la població. Necessitem més centres 

i més professionals però també hem d’atacar les causes estructurals de molts dels 

trastorns que pateix la població. Cal garantir el dret a l’habitatge, el dret a una 

alimentació de qualitat, a uns subministraments bàsics (que ningú pateixi ni set, ni fred, 

ni foscor…), en definitiva, necessitem garantir que tothom pugui gaudir d’una vida 

digna.  

 

 A tot això també cal afegir-hi el problema crònic de l’estigmatització dels 

trastorns mentals. Cal recordar que segons un estudi de la Universitat Complutense el 

50 per cent de les notícies vinculades a salut mental estan vinculades a assassinats i un 

20 per cent de la població considera “perilloses” les persones amb trastorns mentals. 
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Quan la realitat és que les persones que pateixen un trastorn mental tenen més 

possibilitat de patir una situació de violència en algun dels àmbits de la seva vida. El 

cert és, doncs, que la pandèmia ha agreujat dràsticament un problema que ja existia als 

Països Catalans malgrat hi hagi una consciència creixent que els trastorns mentals no es 

poden enfocar com un tema exclusivament biomèdic sinó que van íntimament lligats a 

uns determinants socials vinculats a les condicions de vida que proporcionem com a 

societat. Segons l'OMS els determinants socials són "les circumstàncies en què les 

persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, incloent-hi el sistema de salut. 

Aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució dels diners, del poder i dels 

recursos a escala mundial, nacional i local, que depèn, al seu torn, de les polítiques 

adoptades". 

 

 Les dades publicades aquest 2021 només fan que constatar la gravetat del 

problema i l’empitjorament de la situació arran de la pandèmia. Així, per exemple el 

Centre d’Investigacions Sociològiques apuntava aquest març que sis de cada deu 

persones a l’Estat, especialment la classe treballadora, les dones i els joves, pateixen 

símptomes de depressió i d’ansietat. De fet, set de cada deu joves no té esperança en el 

futur i durant el 2020 aquest col·lectiu va patir el doble de trastorns d’ansietat que la 

població adulta, segons la mateixa enquesta. A l’Estat, les xifres de suïcidis són de 10 al 

dia, una xifra que es triplica si agafem les dades sobre temptatives, un fet que demostra 

la gran quantitat de carències que té el sistema públic per a un acompanyament integral, 

preventiu i efectiu de la població amb trastorns mentals més greus. 

 

 Així mateix, en l’últim any, la solució de la medicalització, el consum de 

psicofàrmacs, ha incrementat un 4’1 per cent. Una situació que no pot ser considerada 

com a desitjable mentre la ràtio de psicòlegs i psiquiatres no arriba a 10 per cada 10.000 

habitants (la mitjana europea és de 18). Finalment, a Catalunya, només en l’àmbit dels 

trastorns alimentaris l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia ha explicat que la Crisi 

de la Covid ha fet triplicar les consultes a l’entitat en només un any, una xifra que lliga 

amb l’increment del 25% en les consultes per aquestes patologies que reconeix el 

Departament de Salut. I tot, en un context ben injust en què, una vegada més, la classe 

social i els recursos econòmics de cada família determinen les possibilitats d’èxit de la 

persona afectada.  

 

 I, tot aquest increment no ha vingut acompanyat d’una major sensibilitat, d’una 

capacitat de la societat per empatitzar, acompanyar, acollir o prevenir, sinó que bona 

part de la societat segueix estigmatitzant, tement, ocultant el patiment emocional i la 

malaltia mental. Cal informar i formar a la ciutadania per poder entendre, acompanyar i 

protegir a les persones que pateixen situacions de crisi emocional, de malaltia mental, 

siguin més puntuals o cronificades. Un entorn social empàtic, acollidor és, en moltes 

ocasions, un element reparador, reconfortant que pot evitar l’empitjorament del 

patiment, de la malaltia i pot esdevenir generador de  processos de millora.   

 

 A tot això cal sumar-hi la precarietat i la manca de recursos existent en àmbits 

com els serveis comunitaris, socials i l’escola on han hagut d’incrementar 

l’acompanyament psicològic a les famílies i usuaris sense veure un augment equivalent 

pel que fa als recursos humans i econòmics dels quals disposen.   
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 Entenem que aquest servei l’ha de cobrir la conselleria de Salut i el sistema 

públic per al conjunt de la població però lluny d’això creiem que l’ajuntament ha de fer 

un esforç, especialment ara amb el jovent de la nostra població. 

 

 Per tot això, a proposta de la CUP i amb el vot favorable de la totalitat dels 

regidors presents, s’aproven els següents acords: 

 

 Primer.- Instar la Generalitat a que incrementi els recursos que destina al sistema 

públic per tal de millorar  l’atenció de la salut mental dels ciutadans i revertir les 

privatitzacions i externalització de serveis.  

 

              08.- ASSUMPTES URGENTS:  

 

08.I.- APROVACIÓ DEL TRASLLAT DE CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 

EN FINQUES RESULTANTS DE LA REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE 

PALAUBORRELL:  

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 6 de 

novembre de 2015, va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, POUM de Viladamat. La mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme, en 

sessió de 22 de novembre de 2016, va aprovar el Text Refós que constitueix la redacció 

definitiva del POUM. L’acord d’aprovació es va publicar en el DOGC número 7303, de 

7 de febrer de 2017.  

 

 En desenvolupament del POUM de Viladamat vigent, des de l’ajuntament i a 

instància dels propietaris, s’ha procedit a la tramitació i aprovació dels Polígons 

d’Actuació Urbanística PA-4, PA-5 i PA-6, Sector Camí de Palauborrell, amb 

l’aprovació dels projectes d’Urbanització, Delimitació i Reparcel·lació, aprovat 

definitivament en el Ple de data 11 de juny de 2018. 

 

En data 27 de maig de 2021s’ha procedit a la inscripció registral de les finques de 

resultat, constant entre d’elles:  

 

ENTITAT 6 

 

FINCA DE VILADAMAT Nº: 1758 

Código Registral Único: 17011000489344 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

Urbana: ENTITAT 6. Porció de terreny, solar edificable, situada a Viladamat, 

“Polígons d’Actuació Urbanística PA4-PA5-PA6 Sector Camí de Palauborrell”, de 

superfície segons la base gràfica de mil vuit metres quaranta-nou decímetres 

quadrats. Limita: al nord, amb l’entitat 7 d’aquest projecte de reparcel·lació; al sud, 

amb l’entitat 5 d’aquest projecte de reparcel·lació; a l’est, amb Carretera de Figueres 

C-31a; i a l’oest, amb l’element 9 de l’entitat 9 d’aquest projecte.  

No consta coordinada amb Cadastre en data 27/05/2021. 
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Esta finca NO se encuentra coordinada gráficamente con el Catrastro, en el sentido 

establecido por la Ley 13/2015, de 24 de junio.  

 

TITULARIDADES 

 

CASADEVALL CASTELLÓ, ELENA, con D.N.I. número 40.595.550-K 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  

Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

 

CASADEVALL CASTELLÓ, MARTA, con D.N.I. número 40.595.551-E 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  

Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

 

CASADEVALL CASTELLÓ, NÚRIA, con D.N.I. número 40.556.037-M 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  

Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

 

TÍTOL: Reparcel·lació, en virtut de certificació expedida el set d’abril de dos mil vint-

i-u, per la senyora Marta Claret Ramírez, secretària de l’Ajuntament de Viladamat, de 

certificació complementària expedida el sis de maig de dos mil vint-i-u, per la senyora 

Marta Claret Ramírez, Secretària de l’esmentat Ajuntament amb el vist-i-plau de 

l’Alcaldessa, senyora Dolors Pons Sais, de conveni de data cinc de maig de dos mil 

vint-i-u, signat per les senyores Núria, Marta i Elena Casadevall Castelló i 

l’ajuntament, d’instància complementària de data sis de maig de dos mil vint-i-u, i del 

referit Projecte de Reparcel·lació promogut per l’Ajuntament de Viladamat i redactat el 

març de dos mil vint-i-u, pel senyor Joaquim Bover Busquets, Arquitecte, inscripció 1ª 

de data 27/05/2021. 

 

CARGAS PROCEDENCIA  
 

- AFECCIÓN LIQUIDADA EN SUCESIONES. (Carga de PROCEDENCIA por) 

Els drets objecte de la inscripció queden afectes per cinc anys al pagament de la 

liquidació complementària que, en el seu cas, pugui girar-se per l’impost de 

successions i donacions; que s’han pagat per autoliquidació 92.844,65€. Por 

Procedencia de la Finca Nº: 1741 de Vilademat, Asiento de Nota Al Margen de la 

Inscripción 1 Con Fecha 08/11/2017, Tomo: 2971, Libro: 43, Folio: 204, Título 
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Afección Fiscal Asiento 166 y Diario 40, del Notario Don María del Carmen Rusiñol 

Riba, Nº de Protocolo 438/2003, Fecha de Documento 10/04/2003 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. (Carga de PROCEDENCIA por) 

Els drets objecte de la inscripció queden afectes per cinc anys al pagament de la 

liquidació complementària que, en el seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i 

AJD; s’han pagat zero euros per autoliquidació. Por Procedencia de la Finca Nº: 1741 

de Vilademat, Asiento de Nota Al Margen de la Inscripción 2 Con Fecha 27/05/2017, 

Tomo: 2971, Libro: 43, Folio: 205, Título Afección Fiscal Asiento 935 y Diario 44, 

Ajuntament de Viladamat, Fecha de Documento 07/04/2021 

 

CARGAS PROPIAS 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. Els drets objecte de la inscripció 

queden afectes per cinc anys al pagament de la liquidació complementària que, en el 

seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i AJD; s’han pagat zero euros per 

autoliquidació. Según nota al margen de la Insc/Anot: 1ª de fecha 27/05/21. 

 

- AFECCIÓN AFECCIÓN URBANÍSTICA. Aquesta entitat queda afectada al 

pagament de la quantitat de 6.289,89€ en concepte de compte de liquidació provisional 

de les despeses d’urbanització i gestió i li correspon una quota de participació en les 

despeses de reparcel·lació i d’urbanització una alíquota del 3,86%, resultant de la 

inscripció 1ª de fecha 27/05/21. 

 

ENTITAT 7 

 

FINCA DE VILADAMAT Nº: 1758 

Código Registral Único: 17011000489344 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

Urbana: ENTITAT 7. Porció de terreny, solar edificable, situada a Viladamat, 

“Polígons d’Actuació Urbanística PA4-PA5-PA6 Sector Camí de Palauborrell”, de 

superfície segons la base gràfica de mil catorze metres vint-i-dos decímetres quadrats. 

Limita: al nord, amb José Alsina González; al sud, part amb l’entitat 6 aquest projecte 

de reparcel·lació i part amb l’element 8.1 de l’entitat 8 d’aquest projecte; a l’est, amb 

Carretera de Figueres C-31a; i a l’oest, amb l’element 8.1 de l’entitat 8 d’aquest 

projecte.  

No consta coordinada amb Cadastre en data 27/05/2021. 

 

Esta finca NO se encuentra coordinada gráficamente con el Catrastro, en el sentido 

establecido por la Ley 13/2015, de 24 de junio.  

 

TITULARIDADES 

 

CASADEVALL CASTELLÓ, ELENA, con D.N.I. número 40.595.550-K 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  
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Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

CASADEVALL CASTELLÓ, MARTA, con D.N.I. número 40.595.551-E 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  

Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

 

CASADEVALL CASTELLÓ, NÚRIA, con D.N.I. número 40.556.037-M 

 

Participación: 33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de 

reparcelación.  

Formalizada en certificación administrativa con fecha 07/04/21, autorizada en 

VILADAMAT, AJUNTAMENT DE VILADAMAT, nº de protocolo. 

Inscripción: 1ª Tomo: 3.053 Libro: 5 Fecha: 27/05/2021 

TÍTOL: Reparcel·lació, en virtut de certificació expedida el set d’abril de dos mil vint-

i-u, per la senyora Marta Claret Ramírez, secretària de l’Ajuntament de Viladamat, de 

certificació complementària expedida el sis de maig de dos mil vint-i-u, per la senyora 

Marta Claret Ramírez, Secretària de l’esmentat Ajuntament amb el vist-i-plau de 

l’Alcaldessa, senyora Dolors Pons Sais, de conveni de data cinc de maig de dos mil 

vint-i-u, signat per les senyores Núria, Marta i Elena Casadevall Castelló i 

l’ajuntament, d’instància complementària de data sis de maig de dos mil vint-i-u, i del 

referit Projecte de Reparcel·lació promogut per l’Ajuntament de Viladamat i redactat el 

març de dos mil vint-i-u, pel senyor Joaquim Bover Busquets, Arquitecte, inscripció 1ª 

de data 27/05/2021. 

 

CARGAS PROCEDENCIA  
 

- AFECCIÓN LIQUIDADA EN SUCESIONES. (Carga de PROCEDENCIA por) 

Els drets objecte de la inscripció queden afectes per cinc anys al pagament de la 

liquidació complementària que, en el seu cas, pugui girar-se per l’impost de 

successions i donacions; que s’han pagat per autoliquidació 92.844,65€. Por 

Procedencia de la Finca Nº: 1741 de Vilademat, Asiento de Nota Al Margen de la 

Inscripción 1 Con Fecha 08/11/2017, Tomo: 2971, Libro: 43, Folio: 204, Título 

Afección Fiscal Asiento 166 y Diario 40, del Notario Don María del Carmen Rusiñol 

Riba, Nº de Protocolo 438/2003, Fecha de Documento 10/04/2003 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. (Carga de PROCEDENCIA por) 

Els drets objecte de la inscripció queden afectes per cinc anys al pagament de la 

liquidació complementària que, en el seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i 

AJD; s’han pagat zero euros per autoliquidació. Por Procedencia de la Finca Nº: 1741 

de Vilademat, Asiento de Nota Al Margen de la Inscripción 2 Con Fecha 27/05/2017, 

Tomo: 2971, Libro: 43, Folio: 205, Título Afección Fiscal Asiento 935 y Diario 44, 

Ajuntament de Viladamat, Fecha de Documento 07/04/2021 
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CARGAS PROPIAS 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. Els drets objecte de la inscripció 

queden afectes per cinc anys al pagament de la liquidació complementària que, en el 

seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i AJD; s’han pagat zero euros per 

autoliquidació. Según nota al margen de la Insc/Anot: 1ª de fecha 27/05/21. 

 

- AFECCIÓN AFECCIÓN URBANÍSTICA. Aquesta entitat queda afectada al 

pagament de la quantitat de 6.326,91€ en concepte de compte de liquidació provisional 

de les despeses d’urbanització i gestió i li correspon una quota de participació en les 

despeses de reparcel·lació i d’urbanització una alíquota del 3,88%, resultant de la 

inscripció 1ª de fecha 27/05/21. 

 

 Que en data 3 d’agost de 2021, amb núm. de Registre d’Entrada E2021000900, 

la Sra. Marta Casadevall Castelló, en representació de les germanes Casadevall Castelló, 

i d’acord amb la reunió mantinguda entre l’alcaldessa, la secretària i el tècnic municipal 

de l’ajuntament, i la lletrada Anna Capell Fabri i l’arquitecte Joaquim Figa Mataró, en 

nom de les Germanes Casadevall, va presentar instància sol·licitant traslladar les 

càrregues urbanístiques de la parcel·la 6 del Projecte d’Urbanització del Sector Camí de 

Palauborrell a la parcel·la 7 del mateix projecte, per tal d’alliberar aquesta darrera i 

poder procedir a la seva venda.   

 

 Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i 

Busquet, d’acord amb el qual, 

 

 Vist que el que es demana és traspassar l’afectació del compte de liquidació 

provisional de l’ENTITAT 6 fixada amb un import de 6.289,89€ a l’ENTITAT 7 la qual 

ja té una afectació per una quantitat de 6.326,91€.   

 

 ATÈS que l’ENTITAT 7 està valorada en 44.139,33€ i que l’adició de la càrrega 

urbanística derivada del planejament en curs d’execució de l’ENTITAT  6  

acumulada a l’ENTITAT 7 representa: 6.326,91€ + 6.289,89€ = 12.616,80€, un 28,58€ 

del seu valor. 

 

           Qui subscriu informa favorablement la petició de trasllat de càrregues de 

l’Entitat 6 a l’Entitat 7. 

 

 Atès que les germanes Casadevall Castelló han abonat la totalitat de les quotes 

liquidades per l’ajuntament en concepte de despeses d’urbanització i d’indemnització 

substitutòria de les cessions de l’aprofitament mig, no restant cap deute pendent de 

pagament al seu nom derivat de les despeses d’Urbanització dels Polígons d’Actuació 

Urbanística PA4-PA5-PA6, Sector Camí de Palauborrell.  

 

 A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat acorden:  
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 Primer.- aprovar el trasllat de càrregues urbanístiques de l’Entitat 6 resultant de 

la Urbanització dels Polígons d’Actuació Urbanística PA4-PA5-PA6, Sector Camí de 

Palauborrell, per passar-les a l’Entitat 7 del mateix projecte, a nom ambdues de Marta, 

Elena i Núria Casadevall Castelló, amb DNI núm. 40595551E, 40595550K i 

40556037M, respectivament, quedant alliberada de càrregues urbanístiques l’Entitat 6.    

 

 Les finques de resultat queden descrites, pel que fa a les CARGAS PROPIAS, de 

la forma següent:  

 

ENTITAT 6:  

 

CARGAS PROPIAS 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. Els drets objecte de la inscripció 

queden afectes per cinc anys al pagament de la liquidació complementària que, en el 

seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i AJD; s’han pagat zero euros per 

autoliquidació. Según nota al margen de la Insc/Anot: 1ª de fecha 27/05/21. 

 

ENTITAT 7:  

 

CARGAS PROPIAS 

 

- AFECCIÓN EXENTA DE TRANSMISIONES. Els drets objecte de la inscripció 

queden afectes per cinc anys al pagament de la liquidació complementària que, en el 

seu cas, procedeixi practicar per l’impost de TP i AJD; s’han pagat zero euros per 

autoliquidació. Según nota al margen de la Insc/Anot: 1ª de fecha 27/05/21. 

 

- AFECCIÓN AFECCIÓN URBANÍSTICA. Aquesta entitat queda afectada al 

pagament de la quantitat de 12.616,80€ en concepte de compte de liquidació 

provisional de les despeses d’urbanització i gestió i li correspon una quota de 

participació en les despeses de reparcel·lació i d’urbanització una alíquota del 7,74%, 

resultant de la inscripció 1ª de fecha 27/05/21. 

 

 Segon.- notificar l’adopció del present acord al Registre de la Propietat núm. 3 

de Girona per a la modificació de l’actual inscripció registral, procedint a l’anotació de 

la modificació de càrregues entre les Entitats 6 i 7 resultants del Projecte d’Urbanització 

dels Polígons d’Actuació Urbanística PA4-PA5-PA6, Sector Camí de Palauborrell. 

 

 Tercer.- notificar el present acord a les senyores Marta Casadevall Castelló, 

Elena Casadevall Castelló i Núria Casadevall Castelló per al seu coneixement i als 

efectes oportuns.  
 

 08.II.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/21: 

 

 Atès el decret d’alcaldia de data 14 de setembre de 2021, mitjançant el qual es 

proposa la tramitació i aprovació de la modificació de crèdit núm. 01/21 del vigent 

pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en base a la generació de majors 

ingressos i el traspàs de crèdit entre partides de diferents grups de vinculació. L’import 
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total de la modificació 01/21, tant en ingressos com en despeses, és de TRENTA-CINC 

MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES AMB VINT-I-TRES EUROS (35.643,23€). 

 

 D’acord amb la modificació de crèdit proposada, les despeses que requereixen 

l’ampliació de la seva consignació pressupostària inicial són:  

 

- Partida 21.1.321.21200 Conservació i manteniment CEIP Puig Segalar 

 

Per tal de poder procedir a la legalització de la instal·lació elèctrica de 

l’ampliació de l’escola, ha estat necessari procedir a l’adequació i 

legalització de la instal·lació elèctrica de la part antiga. Els treballs de 

legalització, executats per Lluís Torrent Casademont, no estaven inicialment 

previstos en la partida pressupostària. L’import total de l’actuació és de 

CINC MIL QUATRE-CENTS UN EURO AMB UN CÈNTIM (5.401,01€).  

 

- Partida 21.1.151.22706 Honoraris serveis tècnics i projectes 

 

La Tècnica de Protecció Civil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha 

procedit a la redacció del Document Únic de Protecció Civil de Viladamat, 

DUPROCIM, per tal d’adequar el sistema de protecció civil a la legislació 

vigent. El cost de redacció és de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 

(2.500,00€) no previstos en el pressupost inicialment aprovat.  

 

- Partida 21.1.1621.62200 Millora i ampliació deixalleria municipal 

 

Els treballs d’ampliació i millora de la deixalleria municipal es volen 

completar amb l’execució d’obres extraordinàries no previstes en el projecte, 

així com amb actuacions complementàries que permetin la millora de les 

instal·lacions, com la col·locació de càmeres, la connexió wifi pel sistema de 

seguretat i accés, o el sistema d’accés mitjançant targetes personalitzades. El 

cost d’aquestes actuacions, no recollides en la consignació inicial de la 

partida pressupostària, és de TRETZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU 

AMB VINT-I-NOU (13.269,29€).    

 

- Partida 21.1.920.63300 Adequació instal·lació aigua Ateneu 

 

En els darrers anys, en execució del Programa Pt01 de Dipsalut, de suport a 

la gestió i control de la salubritat d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de 

legionel·losi, s’han produït alguns positius en la instal·lació d’aigua sanitària 

de l’Ateneu Popular Sebastià Salellas. Per pal·liar aquests riscos, des de 

Dipsalut han aprovat una subvenció per a l’execució dels treballs 

d’adequació de les instal·lacions d’aigua i calenta i freda sanitària de 

l’Ateneu Popular Sebastià Salellas per tal de passar la instal·lació d’alt risc a 

baix risc i reduir així el risc de transmissió de la legionel·la. El pressupost de 

l’actuació és de CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS AMB 

NORANTA-TRES EUROS (14.472,93€). És requisit de la subvenció 

aprovada l’execució dels treballs dins l’exercici 2021, pel que cal la seva 

inclusió en el pressupost vigent.     
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Per tal de poder fer front a la modificació de crèdit es compta amb els següents 

ingressos inicialment no previstos:  

 

- Concepte 21.1.30200 Servei recollida Escombraries 

 

Com a conseqüència de la revisió del Padró municipal d’escombraries, 

s’han incrementat considerablement les previsions de recaptació per aquest 

concepte, passant de la consignació pressupostària inicialment aprovada 

(33.000,00€) a la recollida en el Padró definitiu de la taxa d’habitatge per al 

present exercici 2021 (40.301,45€). A l’efecte, per tal de fer front a la 

modificació de crèdit plantejada, es proposa l’increment del concepte 

pressupostari per import de QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS 

(4.300,00€).   

  

- Concepte 21.1.76105 Dipsalut subvenció instal·lació aigua Ateneu 

 

Subvenció aprovada per Dipsalut per a l’execució dels treballs d’adequació 

de les instal·lacions d’aigua i calenta i freda sanitària de l’Ateneu Popular 

Sebastià Salellas per tal de passar la instal·lació d’alt risc a baix risc i reduir 

així el risc de transmissió de la legionel·la, per import de TRETZE MIL 

EUROS (13.000,00€). 

 

 Igualment, es formalitza un traspàs de crèdit entre partides pressupostàries del 

pressupost de despeses que pertanyen a diferents grups de vinculació, concretament:  

 

- Partida 21.1.164.63200 Adequació del cementiri municipal 

 

 Des de l’ajuntament s’està tramitant l’adhesió al Pla de Serveis de gestió de 

cementiris i serveis funeraris de la Diputació de Girona, així com 

l’aprovació del Reglament del Cementiri Municipal, com a passos previs a 

l’execució de projectes d’inversió i millora de les instal·lacions actuals. 

D’aquesta manera, la consignació inicialment prevista en el pressupost de 

l’exercici 2020 no serà executada. Es traspassa un import total de CINC 

MIL EUROS (5.000,00€).   

 

- Partida 21.1.231.48000 Ajuts Covid 19 

 

Durant la present anualitat no s’han aprovat ni està prevista l’aprovació de 

noves línies d’ajut per la situació de pandèmia per la Covid 19. A l’efecte,es 

proposa traspassar la consignació prevista a d’altres partides pressupostàries, 

per import de TRES MIL EUROS (3.000,00€).  

 

- Partida 21.1.920.16000 Seguretat Social personal ajuntament 

 

Les actuals baixes de llarga durada de diferents treballadors municipals, 

permet disposar de part de la consignació pressupostària d’aquesta partida i 

disposar-la per a d’altres despeses d’urgent execució no previstes en el 

pressupost inicialment aprovat. L’import traspassat és de DEU MIL TRES-

CENTS QUARANTA-TRES AMB VINT-I-TRES EUROS (10.343,23€).  
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 Vist l’informe favorable emès per la secretària-interventora per ajustar-se la 

modificació 01/21 proposada a la legislació vigent aplicable, concretament:    

 

- Article 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 

- Article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 

- Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021.  

 

 Els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/21 d’acord amb la 

proposta formulada per l’alcaldia, en base a la generació de majors ingressos 

inicialment no previstos en el pressupost vigent, i al traspàs de crèdit entre partides de 

diferent grup de vinculació, per un import total de TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS 

QUARANTA-TRES AMB VINT-I-TRES EUROS (35.643,23€). 

 

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

l’expedient al públic per termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la 

publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  

 

Tercer.- en el cas de que no es presentin al·legacions aquest acord esdevindrà 

definitiu sense necessitat de nou acord de ple, procedint-se a la publicació en el BOP del 

resum per capítols de la modificació aprovada.  

  

 09.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:  

 

Des de la data del darrer Ple s’han dictat els següents decrets d’alcaldia i s’han 

aprovat les llicències d’obra seguidament detallades:  

 

- Decret 2021DECR000039, de data 08/07/2021, expedient X2021000139, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la reparació de degoters a la 

teulada a l’habitatge del carrer de la Creu, 9, a nom de D M A.  

 

- Decret 2021DECR000040, de data 09/07/2021, expedient X2021000141, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a l’habitatge del carrer L’Armentera, 9, d’acord amb la 

Memòria Tècnica de l’empresa Electrofluxe, SL, a nom de R S O. 

 

- Decret 2021DECR000041, de data 12/07/2021, expedient X2021000142, 

acordant l’aprovació de llicència ambiental per a l’obertura d’un establiment 

de botiga gourmet vinculada a l’actual activitat de bar (La Terrasseta) en el 

Local núm. 2 de la Ctra. GI-623, Km. 16,50, a nom d’I V S. 
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- Decret 2021DECR000042, de data 12/07/2021, expedient X2021000129, 

acordant l’aprovació de llicència ambiental per a l’obertura d’una activitat 

innòcua de fleca i cafeteria en el Local núm. 6 de la Ctra. GI-623, Km. 

16,50, a nom d’E O M, d’acord amb el Projecte de l’enginyer Dionís Cañada 

Ylla, visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en data 7 de 

juny de 2021, núm. G-93290.  

 

- Decret 2021DECR000044, de data 13/07/2021, expedient X2021000121, 

aprovant llicència d’obres per al canvi de coberta per a la col·locació de 

plaques solars fotovoltaiques a l’habitatge del carrer Cases Noves, 1, a nom 

de J V M, d’acord amb el Projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte 

Salvi Puigvert i Costal, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en data 

7 de juny de 2021, núm. 2021401116, i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 

- Decret 2021DECR000045, de data 17/08/2021, expedient X2019000117, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la reforma de la cuina de 

l’habitatge de la Plaça Tramuntana, 13, a nom de M A G T, un cop resolta la 

sol·licitud de revisió del pressupost d’execució.  

 

- Decret 2021DECR000046, de data 17/08/2021, expedient X2021000158, 

acordant l’aprovació de llicència ambiental per a l’obertura d’una activitat 

innòcua consistent en un comerç minorista de flors, plantes, llavors, 

fertilitzants, animals de companyia i menjar d’animals en el local de la Ctra. 

de Figueres, 14, a nom d’Irene Garcia Grao, en representació de 

Teconougarden. 

 

- Decret 2021DECR000047, de data 09/09/2021, expedient X2021000159, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la rehabilitació de la paret de 

tanca del local de la Ctra. GI-623, Km. 16,50, en el Camí de Can Planas, a 

nom d’E S S M.  

 

- Decret 2021DECR000048, de data 09/09/2021, expedient X2021000161, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció de la vorera de 

davant de l’habitatge del carrer Migdia, 4, a nom de J G X.  

 

- Decret 2021DECR000049, de data 10/09/2021, expedient X2021000162, 

acordant l’aprovació de llicència ambiental per a l’obertura d’una activitat 

innòcua de lloguer d’autocaravanes en el carrer Canigó, 2, a nom 

d’Autocaravanes Empordà, SL.  

 

 S’han aprovat les factures seguidament detallades:  

 
- 14/09/2021 - FAC PLAY BRAVA HUMOR AMARILLO PARK FESTA MAJOR NUM. B63 

14092021 - E2021001036 – 955,90€ 

 

- 13/09/2021 - FAC ENGINYERIA I DISSENY D'IMATGE CORPORATIVA PLACA 

AJUNTAMENT NUM. 160898 - E2021001035 – 373,43€  

 

- 10/09/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS NUM. 

FE2101119328 - E2021001034 – 583,04€ 
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- 10/09/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2101109314 

- E2021001033 – 280,49€ 

 

- 10/09/2021 - FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT AGOST NUM. 17066-2021-08-2-N - 

E2021001030 – 119,85€ 

 

- 10/09/2021 - FAC JOSEP CARBO ISERN MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

10/2100483 - E2021001029 – 9,00€ 

 

- 10/09/2021 - FAC AJUNTAMENT LA TALLADA ENTRADES PISCINA MUNICIPAL CASAL 

ESTIU NUM. 00064-L-21 - E2021001028 – 47,50€  

 

- 09/09/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA AGOST NUM. 211680 - 

E2021001025 – 671,78€ 

 

- 09/09/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST NUM. 211679 - 

E2021001023 – 2.152,81€ 

 

- 07/09/2021 - FAC LLUIS TORRENT FANCOILS DISPENSARI NUM. E-169 07092021 - 

E2021001019 – 2.265,12€ 

 

- 07/09/2021 - FAC GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL AGOST 

NUM. 10/2100718 - E2021001018 – 162,18€ 

 

- 07/09/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA SETEMBRE NUM. 

F2021X057529 - E2021001017 – 8,75€ 

 

- 07/09/2021 – FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA SETEMBRE 

NUM. F2021X057528 - E2021001016 – 8,75€  

 

- 07/09/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUZTIL YESSIKA SETEMBRE 

NUM. F2021X057527 - E2021001015 – 8,75€ 

 

- 06/09/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS NUM. 

F2021X057527 - E2021001013 – 8,75€ 

 

- 06/09/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA AGOST NUM. 

FA2109-190393 - E2021001012 – 32,67€ 

 

- 06/09/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL WIFI DEIXALLERIA AGOST NUM. WI2109-

151192 - E2021001011 – 15,96€ 

 

- 06/09/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE SETEMBRE NUM. WI2109-

154213 - E2021001010 – 8,71€ 

 

- 06/09/2021 – FAC CORPORACIO MEGATEL WIFI AJUNTAMENT AGOST NUM. WI2109-

152852 - E2021001009 – 8,00€ 

 

- 06/09/2021 - FAC PINTURES M.VICH MATERIAL CASAL ESTIU NUM. FCF21004713 - 

E2021001008 – 190,18€ 

 

- 06/09/2021 - FAC PINTURES M.VICH MATERIAL CASAL ESTIU NUM. FCF21005859 - 

E2021001007 – 45,65€ 

 

- 04/09/2021 - FAC TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU AGOST NUM. 037/21 

- E2021001003 – 245,08€ 

 

- 03/09/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108218434 - E2021001001 – 31,63€ 

 

- 02/09/2021 - FAC HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI AGOST NUM. 

103669 - E2021000998 – 43,14€ 

 

- 02/09/2021 - FAC CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA REDACCIO PAES 325/2021 - 

E2021000996 – 598,00€ 
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- 27/08/2021 - FAC CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA ABOCADOR COMARCAL 

JULIOL - E2021000989 – 2.136,39€  

 

- 24/08/2021 - FAC EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA PENDENT SUSCRIPCIO DIARI ARA 

NUM. 5185470364 - E2021000985 – 8,65€ 

 

- 23/08/2021 - FAC TEICO REPARACIO IMPRESSORA AJUNTAMENT NUM. 211148 - 

E2021000984 – 519,47€ 

 

- 20/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS 

NUM.FE2101033020 - E2021000981 – 51,93€ 

 

- 20/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS 

NUM.FE2101033024 - E2021000980 – 52,04€ 

 

- 20/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCA SOCIAL NUM. 

FE2101033013 - E2021000979 – 192,35€ 

 

- 20/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. 

FE2101033021 - E2021000978 – 103,66€ 

 

- 20/08/2021 - FAC CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA SERVEI RECOLLIDA 

ANIMALS 2T - E2021000976 – 437,70€ 

 

- 19/08/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON DISPENSARI AGOST NUM. TA6NI0049104 - 

E2021000974 – 52,30€ 

 

- 19/08/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AGOST NUM. TA6NI0049105 - 

E2021000973 – 17,67€ 

 

- 19/08/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON ESCOLA AGOST NUM. TA6NI0049103 - 

E2021000972 – 35,90€ 

 

- 17/08/2021 – FAC CREUERS MARE NOSTRUM SORTIDA CASAL D'ESTIU NUM. 28-2021 - 

E2021000969 – 276,00€ 

 

- 17/08/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108217331 - E2021000968 – 16,27€ 

 

- 17/08/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108216100 - E2021000967 – 10,81€ 

 

- 13/08/2021 - FAC AD LIBITUM LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM FESTA MAJOR NUM. 21-63 - 

E2021000963 – 2.415,16€ 

 

- 13/08/2021 - FAC EXCAVACIONS JORDI FABREGA TREBALLS DESBROSSAR CARRERS - 

E2021000962 – 3.799,40€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. 

FE2101005147 - E2021000959 – 110,37€ 

 

- 3/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS NUM. 

FE2100989311 - E2021000958 – 389,89€ 

   

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. 

FE2101005146 - E2021000957 – 115,54€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. 

FE2101005083 - E2021000956 – 133,82€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. 

FE2101005665 - E2021000955 – 345,24€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2101006015 

- E2021000954 – 250,81€ 
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- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2101006014 

- E2021000953 – 271,35€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. 

FE2101005082 - E2021000952 – 142,57€ 

 

- 13/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. 

FE2101005664 - E2021000951 – 325,05€ 

 

- 12/08/2021 - FAC BELTRAN RAMIREZ LLOGUER MAQUINES BEGUDES AGOST NUM. 

1.210.398 - E2021000949 – 96,80€ 

 

- 12/08/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA JULIOL NUM. 

FA2108-190012 - E2021000948 – 32,67€ 

 

- 12/08/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL WIFI DEIXALLERIA JULIOL NUM. WI2108-

145823 - E2021000947 – 15,96€ 

 

- 12/08/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE AGOST NUM. WI2108-148905 - 

E2021000946 – 8,71€ 

 

- 12/08/2021 - FAC CORPORACIO MEGATEL WIFI AJUNTAMENT JULIOL NUM. WI2108-

147517 - E2021000945 – 8,00€ 

 

- 09/08/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JULIOL NUM. 211486 - 

E2021000943 – 1.865,71€ 

 

- 06/08/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA PODA I ESTRIS JULIOL NUM. 211487 - 

E2021000939 – 634,55€ 

 

- 06/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. 

FE2100961243 - E2021000938 – 146,44€ 

 

- 06/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. 

FE2100961244 - E2021000937 – 51,56€ 

 

- 06/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. 

FE2100961236 - E2021000936 – 36,83€ 

 

- 06/08/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. 

FE2100961232 - E2021000935 – 181,91€ 

 

- 05/08/2021 - FAC VIVERS I GARDEN MONER MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

202110440 - E2021000933 – 60,99€ 

 

- 05/08/2021 - FAC HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI JULIOL NUM. 

103268 - E2021000931 – 43,14€ 

 

- 04/08/2021 - FAC COMERCIAL CYPSA REPARACIO PORTA ATENEU NUM. 2100173 - 

E2021000908 – 234,74€ 

 

- 04/08/2021 - FAC GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL JULIOL 

NUM. 10/2100536 - E2021000907 – 162,18€ 

 

- 04/08/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA NUM. F2021X046343 - 

E2021000906 – 8,75€ 

 

- 04/08/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON DINAMITZADORA NUM. F2021X046342 

- E2021000905 – 8,75€ 

 

- 04/08/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL YESSIKA LUIS NUM. 

F2021X046344 - E2021000904 – 8,75€ 

  

- 04/08/2021 - FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS NUM. 

F2021X046341 - E2021000903 – 8,75€ 
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- 04/08/2021 - FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT JULIOL NUM. 17066-2021-07-2-N - 

E2021000902 – 119,85€ 

 

- 03/08/2021 - FAC NOT OVER YET SEGURETAT FESTA MAJOR NUM. 210129 - E2021000901 – 

759,88€ 

 

- 03/08/2021 - FAC BESTIMENTA ROBA TREBALL AGUTZILS NUM. 1516 - E2021000899 – 

89,29€ 

 

- 02/08/2021 - FAC TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU JULIOL NUM. 030/21 

- E2021000897 – 322,99€ 

 

- 02/08/2021 - FAC ASSOCIACIO KULTURAL D'ART ACTUACIO 8 JULIOL NUM. 205 - 

E2021000896 – 556,60€ 

 

- 02/08/2021 - FAC JOSEP ALABAU MATERIAL PISCINA CASAL ESTIU NUM. A00197 - 

E2021000895 – 374,30€ 

 

- 02/08/2021 - FAC LLUIS TORRENT TREBALLS COMPOSTADORA NUM. E-139 - E2021000894 

– 285,87€ 

 

- 02/08/2021 - FAC LLUCIA MARTINEZ VILAVET CONTROL GATS FERALS NUM. FRA/1878 - 

E2021000893 – 80,00€  

 

- 02/08/2021 - FAC SEGEMA MANAGEMENT ACTUACIO MIQUEL DEL ROIG FESTA MAJOR 

NUM. 2021-065 - E2021000891 – 121,00€ 

 

- 02/08/2021 - FAC ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA HAVANERES FESTA MAJOR NUM. 

1594 - E2021000890 – 850,00€ 

 

- 02/08/2021 - FAC CONSELL COMARCAL ABOCADOR COMARCAL JUNY - E2021000889 – 

2.180,64€ 

 

- 02/08/2021 - FAC DYA GIRONA SERVEI SANITARI FESTA MAJOR NUM. 1213 - E2021000888 

– 256,00€ 

 

- 28/07/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108214869 - E2021000883 – 111,88€ 

 

- 28/07/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108212304 - E2021000882 – 17,22€ 

 

- 28/07/2021 - FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 

108213575 - E2021000881 – 9,38€ 

 

- 27/07/2021 - FAC LLUIS TORRENT INSTAL·LACIO MOTOR POU DEIXALLERIA NUM. E-140 

- E2021000880 – 1.593,76€ 

 

- 27/07/2021 - FAC GORBS COMUNICACIO EDICIO REVISTA TERRA DE LLUERTS NUM. AC-

0027-2021 - E2021000879 – 3.109,60€ 

 

- 19/07/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON ESCOLA JULIOL NUM. TA6NH0050745 - 

E2021000869 – 37,82€ 

 

- 19/07/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON ASCENSOR JULIOL NUM. TA6NH0050747 - 

E2021000868 – 17,40€ 

 

- 19/07/2021 - FAC TELEFONICA TELEFON DISPENSARI JULIOL NUM. TA6NH0050746 - 

E2021000867 – 61,84€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. 

FE2100841278 - E2021000865 – 36,34€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. 

FE2100841288 - E2021000864 – 85,11€ 
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- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. 

FE2100841264 - E2021000863 – 64,47€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. 

FE2100841255 - E2021000862 – 14,82€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. 

FE2100841262 - E2021000861 – 45,94€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. 

FE2100898399 - E2021000860 – 198,49€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. 

FE2100841259 - E2021000859 – 33,06€ 

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. 

FE2100841258 - E2021000858 -26,45€  

 

- 16/07/2021 - FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. 

FE2100841254 - E2021000857 – 13,20€ 

 

- 16/07/2021 - FAC PARKS 3000 REPARACIO PARCS URBANS NUM. 186 - E2021000855 – 

611,05€ 

 

- 16/07/2021 - FAC PARKS 3000 REVISIO PARCS URBANS NUM. 185 - E2021000854 – 242,00€ 

 

- 13/07/2021 - FAC PAPERERIA PRINT MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT NUM. C21090 - 

E2021000846 – 4,70€ 

 

- 13/07/2021 - FAC TALLER SALA REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL NUM. 2021/2/116 - 

E2021000845 – 1.209,78€ 

 

- 13/07/2021 - FAC VIVERS MONER MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 1-

202110352 - E2021000844 – 214,61€ 

 

- 13/07/2021 - FAC BELTRAN RAMIREZ LLOGUER MAQUINES BEGUDES JULIOL NUM. 

1.210.345 - E2021000843 – 96,80€ 

 

- 13/07/2021 - FAC GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL JUNY 

NUM. 10/2100468 - E2021000842 – 162,18€ 

 

- 13/07/2021 - FAC LLUIS MASPOCH REPARACIO VORERES NUM. 4-2021 - E2021000841 – 

302,50€ 

 

- 13/07/2021 - FAC LLUIS MASPOCH CONSTRUCCIO CASETA POU DEIXALLERIA NUM. 5-

2021 - E2021000840 – 1.073,40€ 

 

- 13/07/2021 - FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT JUNY NUM. 17066-2021-06-3-N - 

E2021000839 – 119,85€ 

 

- 09/07/2021 - FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS NUM. FV2107-0152 - E2021000835 

– 101,14€ 

 

- 09/07/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA JUNY NUM. 211251 - 

E2021000834 – 831,68€ 

 

- 08/07/2021 - FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JUNY NUM. 211250 - 

E2021000832 – 1.291,51€ 

 

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:  
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1.- s’ha procedit a la contractació temporal, de forma urgent, del treballador 

Jordi Madrenas, per tal de realitzar tasques de neteja i manteniment de les vies 

públiques, per de cobrir la baixa actual dels treballadors Luís Méndez i Xavier Gasull, a 

qui es desitja una prompta recuperació.  

 

2.- es fa una valoració positiva dels actes de la festa major, tot i les limitacions 

derivades de l’aplicació de la normativa Covid-19.  

 

3.- també va assistir molta gent a la diada de l’11 de setembre. La gent té ganes 

de participar i de reivindicar la independència de Catalunya. Es vol agrair la participació 

de les colles gralleres de Vilaür i Palau de Santa Eulàlia, així com a la Colla Gegantera 

de Viladamat.   

 

4.- s’ha procedit a la reposició de la placa d’agermanament amb el municipi de 

Berriatua, que va ser arrancada de la façana de l’ajuntament en un acte de vandalisme 

que condemnem fermament. 

 

 5.- es vol agrair al Sr. Enric Sala Villegas la cessió gratuïta de diferents llibres a 

la biblioteca municipal.  

  

 Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de 

les següents actuacions:  

 

 1.- es fa una valoració molt positiva dels casals d’estiu organitzats per 

l’ajuntament. Es van omplir totes les places i les famílies han estat molt contentes amb 

el seu desenvolupament.   

 

 2.- abans de l’inici del curs escolar s’han realitzat algunes actuacions prèvies, 

concretament: s’han retirat diferents nius d’abelles; amb l’ajuda de l’AFA, a qui es vol 

agrair expressament, s’ha pintat el menjador; s’han canviat alguns vidres trencats de la 

porta del menjador; s’ha tirat material en desús; i s’han reparat algunes estructures del 

pati.  

 

 3.- amb l’inici del curs escolar, s’inicia novament el servei d’acolliment de 

matins i tardes, amb la dinamitzadora de l’ajuntament.  

 

 4.- es segueix insistint en l’execució dels arranjaments pendents a l’escola per 

part dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. Igualment s’està pendent 

de la data de la nova reunió que s’ha de mantenir amb el Delegat Territorial. 

 

 5.- s’han mantingut diferents contactes amb els Serveis Socials del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà per al control de les famílies vulnerables del poble. 

   

Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en 

coneixement del Ple els següents assumptes:  

 

1.- es valora positivament el campus de treball organitzat per l’Abdon Ablard, 

que ha executat diferents feines a la muntanya.  
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2.- en breu s’iniciaran els treballs de desbrossament de les entrades del poble i 

del carril bici. 

 

Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi 

Maspoch Comamala, exposa:  

 

1.- s’han executats treballs de manteniment i reparació dels parcs urbans, 

canviant-se algunes peces malmeses, com una molla del parc de la rectoria. 

 

2.- s’ha sol·licitat una subvenció a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 

Girona, de la línia 6 del Pla a l’Acció, per a l’execució del projecte de la comunitat 

energètica. 

     

3.- s’ha sol·licitat una modificació de la subvenció de l’Agència de Residus de 

Catalunya per a la campanya de la recollida de la fracció orgànica, per tal d’adequar-la 

al material necessari que es requereix.  

 

 Cinquè.- el Regidor de cultura, comerç, turisme i comunicació, Daniel 

Hernández Mayor, fa una valoració del cicle cultura a la fresca, amb un èxit discret. Per 

crear una inèrcia de cicles més consolidats, com el de Verges, cal procedir a diverses 

modificacions, com l’espai, passant del Local Social a la plaça, o el dia, atès que els 

dijous no ha funcionat, potser perquè l’endemà és laborable. També cal tenir en compte 

la situació de pandèmia. Per últim també caldrà valorar si s’opta per més qualitat, atès 

que això vol dir major cost sense garantia de més participació.     

  

 10.- PRECS I PREGUNTES:  

 

 No hi precs ni preguntes.  

 

 I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 21 hores i 30 

minuts del dia d’avui.  

  

L’alcaldessa,       La secretària habilitada, 

 Dolors Pons Sais     Marta Claret Ramírez 
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