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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 10 

DE NOVEMBRE DE 2021 (06/21) 

 

A Viladamat, a 10 de novembre de 2021, essent les 20:15h. 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 (05/21) .......................................................... -1- 

  

 02.- Aprovació inicial del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2022 

 ............................................................................................................................ -2-  

 

 03.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 

 l’exercici 2022 ................................................................................................... -6- 

 

 04.- Aprovació de mocions ............................................................................. -33- 

 

 05.- Assumptes urgents …......…....……....…............…...….......….….......... -36-  

 

 06.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -36- 

 

 07.- Precs i preguntes ...................................................................................... -41-  

 

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. 05/21, 

celebrat el dia 15 de setembre de 2021.  
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 Vista l’acta provisional tramesa conjuntament amb la convocatòria d’aquest Ple, 

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 DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I 

DESPESES DE L’EXERCICI 2022:  

 

 Es proposa l’aprovació inicial del pressupost municipal d’ingressos i despeses 

per a l’exercici 2022, amb un import total tant en ingressos com en despeses de 

839.750,00€.  

 

 Les principals modificacions en despeses són:  

 

- Capítol I, de despeses de personal:  

 

La principal modificació en aquest Capítol és la disminució de la partida 

22.1.912.100000, de retribució de càrrecs electes, que es cenyeix íntegrament a 

la subvenció de la Generalitat de Catalunya (6.199,50€). El Capítol recull també 

les despeses derivades del Programa Treball i Formació del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà, anualitat 2020, un cop realitzada la liquidació del programa per 

part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (2.105,74€).  

 

- Capítol II, despeses de béns corrents i serveis:  

 

Augmenta la consignació pressupostària en 13.598,52€, destacant les següents 

modificacions:   

 

a) Augmenta la partida 22.1.1532.21000, conservació i manteniment de vies 

públiques, en aproximadament 6.000€ per continuar amb la instal·lació 

d’elements de seguretat viària (coixins berlinesos) en alguns carrers.  

 

b) Augmenta de forma considerable la partida 22.1.338.22609, de Festes Populars, 

(+11.000€) retornant a la consignació pressupostària anterior a la pandèmia, atès 

que previsiblement es podran celebrar les festes populars de forma normalitzada.  

 

c) Augmenten les partides 22.1.165.21000, de conservació i manteniment de la 

xarxa d’enllumenat públic (+2.000€), 22.1.334.22609, Activitats culturals 

(+1.500€), 22.1.151.22706, Honoraris serveis tècnics i redacció de projectes 

(+2.000€) i 22.1.912.23000, de dietes dels organismes de govern (+2.900€), per 

l’augment de l’import de les dietes assignades als regidors per les assistències als 

plens municipals, passant de 40,00€ a 100,00€ per ple. 

 

d) Augmenta la partida 22.1.1531.21001, de conservació i manteniment de 

maquinària municipal (+12.500€) per l’adquisició de diferents màquines 

tallagespa, principalment per les instal·lacions del camp de futbol.   
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e) Destaca la reducció de la partida 22.1.165.22100, d’energia elèctrica enllumenat, 

(-3.800€) com a conseqüència de la disminució de la facturació per l’adequació i 

millora de l’enllumenat públic, principalment el canvi de lluminàries a led.  

 

f) Disminueix la consignació de la partida 22.1.1531.21002, de conservació i 

manteniment de camins rurals (-15.000€) tornant a la consignació dels exercicis 

anteriors, atès que la consignació de l’any 2021 derivava excepcionalment de la 

subvenció aprovada per la Diputació de Girona.  

 

g) Disminueixen les partides 22.1.920.21200, de conservació i manteniment 

d’edificis de serveis generals (-3.500€), i 22.1.920.21203, destinada a les 

despeses de l’Ateneu Popular Sebastià Salellas (-2.000€), atès que s’han minorat 

les despeses en els edificis de titularitat municipal per la disminució del seu ús 

per raó de la pandèmia i per les millores realitzades en les instal·lacions en els 

anys anteriors.     

 

- Capítol III, de despeses financeres i Capítol IX, passius financers: continua 

la previsió pressupostària zero en despeses financeres i passius financers per la 

manca de previsió de formalització d’un nou préstec durant l’exercici 2022 i la 

no preexistència de préstecs d’exercicis anteriors.  

 

- Capítol IV, de transferències corrents: es manté la mateixa consignació 

pressupostària en la majoria de partides, destacant únicament la desaparició de la 

partida 231.48000, d’ajuts Covid-19, i l’augment de la partida 22.1.924.48902, 

de subvenció festes populars, perquè es retorna a la consignació prèvia a l’estat 

de pandèmia.  

 

- Capítol VI, inversions:  

 

L’import total del capítol és de 336.501,20€ desglossat en les següents partides 

pressupostàries: 

 

a) Partida 22.1.161.60900, renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli, per 

import de 232.385,82€. 

 

b) Partida 22.1.165.62300, de creació de la Comunitat Energètica Local, per import 

de 61.145,78€. 

 

c) Partida 22.1.1621.62200, millora i ampliació de la deixalleria municipal, per 

import de 42.969,51€. 

 

Totes les inversions estan finançades principalment per subvencions recollides 

en el pressupost d’ingressos, concretament:  

 

- la renovació de la xarxa d’aigua potable té una subvenció aprovada per la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, 

per import de 185.908,65€ 
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- la mateixa actuació està finançada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la 

Generalitat de Catalunya, amb una aportació de 35.396,46€. 

  

- la Comunitat Energètica Local està finançada amb una subvenció extraordinària 

del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona, per import de 34.293,65€.  

 

- La millora i ampliació de la deixalleria municipal té una subvenció per import de 

40.000€ de l’Agència de Residus de Catalunya.   

 

Les principals modificacions en el pressupost d’ingressos són:  

 

- Capítol I, Impostos Directes: 

 

La totalitat de conceptes mantenen la mateixa consignació pressupostària tret del 

concepte 22.1.11500, de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que 

augmenta en 3.650€ per ajustar-se a la previsió recaptatòria del Padró de 

l’exercici 2021. 

 

Pel que fa a l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana, plusvàlua, es manté la mateixa consignació pressupostària. Cal fer 

esment que la recent sentència del Tribunal Constitucional, que declara 

inconstitucional el mètode de càlcul de l’Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana, pot afectar de manera clara i directa a les previsions 

d’ingressos del pressupost. És de destacar que a la sentència consta una ordre 

directa al legislador d’acord amb la qual es fa necessària una nova regulació al 

respecte de la metodologia de càlcul de l’impost i que, donada la gravetat de 

l’afecció de la sentència, es confia, tenint en compte la repercussió i la necessitat 

d’ingressos de l’administració local per garantir la suficiència de recursos 

necessaris establerta constitucionalment a l'art. 142 CE, es dugui a terme molt 

aviat la nova regulació. 

 

 Atenent que al Ministeri d'Hisenda està en estudi la reforma de la fórmula per 

 determinar la base imposable d’aquest impost, entenem que la recaptació es 

 produirà d’una manera o una altra, i que podria arribar a aplicar-se la nova 

 metodologia de càlcul en un termini breu. Un cop siguem coneixedors de l’abast 

 de la reforma tributària, si al final es pot determinar i conèixer la repercussió 

 i aquesta fos a la baixa de les previsions del pressupost que ens ocupa, caldrà que 

 l’equip de govern prengui les mesures adequades de contenció de la despesa per 

 tal de reduir-les en una quantitat equivalent a l’impacte que es produeixi en la 

 recaptació d’aquest impost, de manera que es la liquidació del pressupost no 

 esdevingui deficitària.  

 

- Capítol II, Impostos Indirectes: 

 

Es manté la consignació pressupostària del concepte 22.1.29000, de l’Impost 

sobre Construccions, per la previsió de noves llicències d’obra major en el nou 

sector urbanitzat del Camí de Palauborrell i per la tramitació del PEU Terra 

Negra i la nova activitat de reciclatge sol·licitada per l’empresa Dipòsit de Runa 

Terra Negra, SLU.  
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- Capítol III, Taxes, preus públics i altres ingressos: 

 

El Capítol augmenta per l’ampliació de la consignació pressupostària de tres 

conceptes:  

 

a) 22.1.30200, servei recollida d’escombraries, amb un augment de 10.000€, 

recollint l’actualització de dades del padró de la taxa així com la modificació 

de l’ordenança fiscal reguladora. 

 

b) 22.1.33900, taxa d’ús d’espais públics, amb un augment de 2.000€, per la 

progressiva obertura dels locals de titularitat municipal per a activitats 

privades, com les sessions de ball en el Local Social. 

 

c) 22.1.34901, casal d’estiu, amb un augment de 1.000€ per la demanda 

creixent del servei.  

 

- Capítol IV, Transferències Corrents: 

 

Creix el total del Capítol en 15.000€, destacant les modificacions seguidament 

detallades:  

 

a) 22.1.42000, participació transferències de l’Estat, augmenta 2.000€ per 

l’actualització del Fons de Cooperació Local. 

 

b) 22.1.45000, participació transferències de l’Estat, augmenta 10.000€ per 

l’increment del Fons de Cooperació. 

 

c) 22.45082, subvenció de la Generalitat per al foment de la recollida selectiva 

de residus, augmenta en 7.000€ per la inclusió del finançament de les 

despeses d’adquisició del compostador mecanitzat comunitari.  

 

d) 22.46100, participació transferències Diputació de Girona, disminueix en 

5.000€, per agrupar-se la majoria d’ajuts i subvencions de la Diputació en el 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 

 

e) 22.46101, s’inclou en el Capítol IX el Fons de Cooperació Econòmica i 

Cultural de l’anualitat 2022, que en exercicis anteriors es recollia 

erròniament en el Capítol VII.  

 

- Capítol V, Ingressos Patrimonials: 

 

Es  manté sense modificacions el concepte 22.1.54200, Lloguer col·locació 

antena telefonia.  

 

- Capítol VII, Transferències de Capital:  

 

Recull les subvencions aprovades pel finançament de les inversions del capítol 

IV de despeses, on estan detallades.   
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 Juntament amb el pressupost es proposa l’aprovació de la documentació 

complementària, la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost. 

 

Vist l’expedient del projecte de pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 

2022, juntament amb la documentació adjunta, i atès l’informe favorable de la secretària 

interventora, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 

Primer.- aprovar inicialment el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 

2021, per import total de VUIT-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS 

CINQUANTA EUROS (839.750,00€) juntament amb la plantilla de personal, la 

documentació adjunta i les bases d’execució del pressupost.  

 

Segon.- publicar el present acord d’aprovació inicial en el BOP de Girona i a la 

pàgina web de l’ajuntament, i sotmetre l’expedient a exposició pública per termini de 

quinze dies a efectes d’examen i reclamacions.  

  

Tercer.- en el cas de que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial 

esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, procedint-se a la publicació en el 

BOP de l’acord d’aprovació definitiva i del resum del pressupost a nivell de capítols. 

 

03.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2022:  

 

 Es proposa la modificació provisional de les ordenances fiscals per al proper 

exercici 2022 seguidament detallades:  

 

 1.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 

IMMOBLES: 

 

Es modifica el tipus de gravamen aplicable, concretament:  

 

- Béns de naturalesa urbana.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els Béns 

Immobles de Naturalesa Urbana es fixa en: 

 

 · Únic. Tipus de gravamen general: 0,71% 

 

- Béns de naturalesa rústica.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els Béns 

Immobles de Naturalesa Rústica es fixa en:  

 

 · Únic. Tipus de gravamen general: 0,60% 

 

- Autopistes, carreteres, túnels i Béns de característiques especials es fixa en: 

 

 · Únic. Tipus de gravamen general: 1,30% 

 

 S’aproven les bonificacions següents: 
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1.- S’aplicarà una bonificació del 10% als habitatges amb famílies nombroses 

amb tots els membres de la família empadronats. L’aplicació d’aquesta bonificació 

haurà de ser sol·licitada a l’Ajuntament pel titular de l’habitatge prèviament a l’emissió 

del rebut de l’exercici en curs i s’acreditarà mitjançant el Padró Municipal 

d’Habitants.  

 

2.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 

impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents: 

 

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o 

altra normativa sectorial aplicable 

 

- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent 

 

- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no 

legalitzades 

 

- Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació 

 

- Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 2,25 kw 

 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de 

desembre de l’exercici anterior, aportant el certificat d’homologació de la instal·lació. 

Cada any caldrà renovar  aquesta sol·licitud. 

 

 No es bonificaran les ampliacions de les instal·lacions existents. 

 

 3.- Gaudiran d’una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l’impost 

sobre béns immobles els locals en els que es desenvolupin activitats econòmiques  

declarades, per acord del Ple de l’ajuntament, d’especial interès o utilitat municipal 

per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de 

l’ocupació. 

 

4.- Els edificis que es construeixin a l’empara de la legislació sobre habitatges 

de protecció oficial tindran una bonificació del 50% sobre l’IBI durant el termini de 

tres anys comptats des de l’acabament de les obres. Aquestes bonificacions hauran de 

ser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost i tindran efecte a partir de l’exercici 

següent a la data de la sol·licitud, sense que tinguin efecte retroactiu.  
 

 2.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES: 

 

  Es modifica la quota tributària d’acord amb els coeficients de ponderació 

següents, d’acord amb el que estableix l’article 86 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març, sobre 

les quotes municipals, aplicant-se el coeficient de ponderació determinat en funció de 

l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu:  
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Import net de la xifra de negocis en € Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 

Més de 100.000.000,00  1,35 

Sense xifra de negoci 1,31 

 

 3.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

 

 Es modifica la bonificació dels vehicles elèctrics i energèticament sostenibles, 

que passa del 100% al 95% per tal d’ajustar-se a la legislació vigent. A l’efecte, les 

bonificacions aplicables són:  

  

 1.- Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de l’import els vehicles que  

reuneixin qualsevol de les següents característiques: 

  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals (híbrids)  

 

b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 

comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin 

d’acord amb les característiques del motor que no poden utilitzar un carburant 

contaminant.  

 

 2.- Gaudiran d’una bonificació del 100%  de la quota de l’import els vehicles 

amb antiguitat igual o superior a 25 anys des del moment de l’aplicació d’aquesta 

ordenança. 

 

 Aquestes bonificacions són de naturalesa reglada i hauran de sol·licitar-se 

abans de la fermesa del tribut. En cas de presentar-se amb posterioritat a aquesta data 

es tindrà en compte per a l’exercici següent.  

 

 Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva 

concessió i presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del 

vehicle on quedi constància de tals extrems.  

 

 D’acord amb el que determina l’article 95 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, s’aplicaran les següents tarifes anuals:  

 

Potència i classe de vehicle Quota 

  A) Turismes:   

De menys de 8 cavalls fiscals 17,56 € 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 47,46 € 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 110,19 € 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 137,23 € 

De més de 20 cavalls fiscals 171,54 € 
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B) Autobusos:   

De menys de 21 places 115,99 € 

De 21 a 50 places 165,19 € 

De més de 50 places 206,49 € 

  C) Camions:   

De menys de 1.000 kg de càrrega útil 58,87 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 115,99 € 

De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil 165,19 € 

De més de 9.999 kg de càrrega útil 206,49 € 

  D) Tractors:   

De menys de 16 cavalls fiscals 25,07 € 

De 15 a 25 cavalls fiscals 39,42 € 

De més de 25 cavalls fiscals 118,72 € 

  E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles mecànica:   

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 25,07 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 39,42 € 

De més de 2.999 kg de càrrega útil 118,27 € 

  F) Altres vehicles:   

Ciclomotors 6,80 € 

Motocicletes fins a 125 cc 6,80 € 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 10,75 € 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 23,65 € 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 47,30 € 

Motocicletes de més de 1.000 cc 94,60 € 

  

 4.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES: 

 

 Es recullen les següents exempcions, reduccions i bonificacions:  

 

 1.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 90% les construccions, instal·lacions i 

obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació. 

Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud 

del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.   

 

 2.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les construccions, 

instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 

l’energia solar, amb una potència igual o superior a 2,25 kw. L’aplicació d’aquesta 

bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor 

incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració 

competent.  
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 Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de 

l’obra, a la primera instal·lació i a la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia solar.  

 

 En cas que les obres projectades incloguin altres actuacions, caldrà aportar 

pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per les quals 

es demana el benefici fiscal.  

 

 La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant 

d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a la que es refereix el paràgraf anterior.  

 

 3.- S’aplicarà una bonificació del 50% del preu resultant de la liquidació de 

l’impost en llicències d’obra major sol·licitades per persones menors de 35 anys, amb 

més de cinc anys d’empadronament en el municipi, a acreditar mitjançant certificat 

d’empadronament històric del Padró Municipal d’Habitants i Habitatges de Viladamat, 

en habitatges que constitueixin la primera residència dels sol·licitants.    

 

 Totes les bonificacions recollides en aquest article tenen caràcter pregat i han 

de sol·licitar-se en el moment de sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració 

responsable o la comunicació prèvia de la construcció, instal·lació o obra a la qual fan 

referència, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 

 

 Es modifica el tipus de gravamen, que passa a ser del 3,20% sobre la base 

imposable.  

 

 5.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: 

 

 Es creen noves tarifes per aproximar el preu del servei al cost real de cada 

sector. A aquest efecte, s’aplicarà el següent quadre de tarifes anuals: 

 

Tarifa per domicilis i garatges, quota anual irreductible:   

1.- Propietaris o arrendataris d’habitatges, per cada un 123,02 € 

2.- Propietaris o usuaris de garatges, magatzems o trasters que integren una 

unitat cadastral independent, per cada un (no afectes a activitat). Exempts els 

trasters de menys de 4m2, tot i que formin unitat cadastral independent. 

30,00 € 

 

3.- Quota bonificada majors de 65 anys que visquin sols 67,70€ 

Tarifes per activitats econòmiques: 

1) Locals comercials: 

1.1.- Locals comercials i professionals no tarifats específicament 350,00 € 

1.2.- Locals industrials i magatzems no tarifats específicament 350,00 € 

1.3.- Establiments dedicats a la venda de diaris, revistes, productes alimentaris 

com ara pa, pastisseria, xurreria, xocolateria, gelats o ambdós, queviures amb 

general, queviures i llegums cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, 

carnisseria, verdures i fruites, ultramarins, conserves i pesca salada, 

precuinats o menjars preparats, pizzeries (per emportar), mels i similars 

300,00 € 
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2) Indústries i tallers: 

2.1.- Fins a 100 m2 de superfície útil 300,00 € 

2.2.- De 100 a 500 m2 de superfície útil 350,00 € 

2.3.- De més de 500 m2 de superfície útil 465,00 € 

3) Restaurants i bars: 

3.1.- Restaurants  500,00 € 

3.2.- Bars 300,00 € 

4) Hotels, residències, pensions, turisme rural, habitatges d’ús turístic i similars: 

4.1.- Hotels, residències i pensions:             

      a. Una quota irreductible fins a 10 habitacions 300,00 € 

      b. Una quota complementària per habitació, a partir de l’11a habitació 25,00 € 

4.2.- Cases rurals, per cada apartament o habitatge  110,00 € 

4.3.- Habitatge d’ús turístic 300,00 € 

5) Granges: 

5.1.- Granges de bestiar fins a 2000 m2 de superfície 195,00 € 

5.2.- Granges de bestiar de més de 2000 m2 de superfície 300,00 € 

6) Altres: 

6.1.- Activitats agrícoles i segadores o vinculades 195,00 € 

6.2.- Constructors, jardiners, fusters col·locadors,  lampistes i similars.   250,00 € 

6.3.- Empreses d’excavacions, tractament àrids o similars 250,00 € 

7) Aparcaments, garatges i caravànings 

7.1.- De menys de 20 places 125,00 € 

7.2.- De 21 a 40 places 300,00 € 

7.3.- De més de 40 places 410,00 € 

 

 Quan una activitat es desenvolupi en el domicili del subjecte, es pagarà la taxa 

de recollida d’escombraries de l’habitatge i la de l’activitat que correspongui. Si existís 

més de una activitat en el mateix domicili, es bonificarà cadascuna d’elles un 25%. 

  

 Quan un local comercial desenvolupi més d’una activitat, es computarà el 100% 

de la tarifa de taxa a l’activitat principal i les activitats complementàries es 

comptabilitzaran al 25%. 

 

 En tot cas, es repercutirà en la taxa el cost dels contenidors demanats pels 

particulars per al seu propi ús. 

 

 D’altra banda, es recullen les següents bonificacions: 

 

 1.- Es preveuen bonificacions del 100% de la quota tributària de la taxa per la 

recollida d’escombraries, en el cas d’activitats industrials, agrícoles, segadores o 

granges de bestiar, si disposen de gestors privats degudament acreditats i aporten 

declaració responsable i/o el certificat del gestor autoritzat per a la recollida d’alguna 

o totes les fraccions de residus. 
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2.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat 

declarats pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència 

com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que 

corresponguin al salari mínim interprofessional.  

 

3.- S’aplicarà la quota bonificada als contribuents majors de 65 anys que 

acreditin que viuen sols, d’acord amb el Padró Municipal d’Habitants de Viladamat. 

Per a l’aplicació de les exempcions o bonificacions detallades en els punts 1 i 2, els 

interessats hauran de sol·licitar-ho expressament a l’Ajuntament mitjançant instància.  

 

 La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de 

desembre de l’exercici anterior al que es meriti la quota tributària, juntament amb la 

declaració responsable o el certificat del gestor de residus autoritzat. No caldrà 

renovar anualment la bonificació. 

 

 Desapareixen les bonificacions per compostatge casolà i per participació en la 

campanya del compostador comunitari mecanitzat, atès que el servei està previst que 

s’estengui a la totalitat de domicilis del municipi.  

   

 6.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL: 

 

 Es crea la present ordenança en substitució de la taxa per a la prestació de 

documents administratius, creant-se nous tipus impositius. El text de l’ordenança és el 

que segueix:  

 

 Article 1.- Fonament legal: 

 

 1.- La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara dels articles 4.1.b) i 106 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 

15 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

 2.- El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic 

aplicables, en aquest municipi, a les Taxes per la prestació de Serveis de competència 

municipal no regulats amb caràcter específic en les altres Ordenances Fiscals, d’acord 

amb allò previst pels articles 20 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord 

amb allò previst amb caràcter general per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i 

Preus Públics. 

 

 Article 2.- Fet imposable: 

 

 1.- Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídico-

administratives de competència local desenvolupades per raó de: 

 

a) L’expedició, a instància de part, de tota mena de documents administratius de 

què entengui l’administració o les autoritats municipals 
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b) L’atorgament de llicències urbanístiques en compliment de les prescripcions del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 

de juliol, el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 

18 de juliol, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la resta de la vigent 

normativa urbanística. 

 

c) L’atorgament de llicències i autoritzacions ambientals, d’obertura 

d’establiments i de posada en funcionament previstes per la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, pel 

Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, aprovat pel Decret 

136/1999, de 18 de maig, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la resta de 

la vigent normativa  ambiental. 

 

 2.- S’entendrà que l’activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de 

forma particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o indirectament per ell 

mateix o perquè les seves actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament, encara que 

no s’hagi sol·licitat expressament per l’interessat. 

 

 3.- No estaran subjectes a taxa les activitats jurídico-administratives derivades 

de la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment de les 

obligacions fiscals, les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos 

indeguts, les resolucions de recursos administratius, ni les que es financin mitjançant 

l’aplicació de preus públics municipals. 

 

 Article 3.- Subjecte passiu: 

 

 1.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques o 

jurídiques i els ens a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, 

General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per les activitats 

jurídico-administratives de competència local enumerades a l’article 2.1. 

 

 2.- En el cas de les activitats jurídico-administratives que beneficiïn o afectin els 

ocupants d’habitatges, locals o instal·lacions, tindran la condició de substituts del 

contribuent els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir la taxa sobre els 

beneficiaris, si s’escaigués. 

 

 Article 4.- Responsables Tributaris: 

 

 1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques o les jurídiques a què fa referència l’article 42 de la Llei 58/2003, 

de 18 de desembre, General Tributària. 

 

 2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i entitats 

en general, i els síndics, interventors o liquidadors de fallides i concursos, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, 

General Tributària. 
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 Article 5.- Exempcions: 

 

 Sense perjudici del que estableix l’article 24 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, no s’admetran exempcions, reduccions ni bonificacions llevat d’aquelles a favor 

de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals 

com a conseqüència de l’aplicació de les lleis que les contemplin. 

 

 Article 6.- Base imposable: 

 

 Serà, com a màxim, el cost real o previsible de l’activitat jurídico-

administrativa, considerada en la seva globalitat. 

 

 Article 7.- Quota: 

 

 1.- A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari 

mínim interprofessional se’ls aplicarà quota zero. 

 

 2.- Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents 

activitats que constitueixen el fet imposable seran les següents: 

 

 A.- Expedients relacionats amb activitats classificades, reglamentades o 

ambientals: 

 

a) Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats: 

 

Annex I.- Autorització 
     

2.000,00€ 

Annex II.- Llicència ambiental 
       

900,00€  

Annex III.- Annex III Règim comunicació 
      

150,00€  

 

b) Expedients administratius instruïts per al canvi d’activitat en un mateix espai o 

local tributaran d’acord amb allò previst per la lletra a) d’aquest apartat: 

 

Procediment de modificació, revisió derivat de canvis no 

substancials de les activitats sotmeses a la llicència 

ambiental municipal (annex II LPCA) 

 55% lletra 

a)  

Procediment d’atorgament de llicències d’ampliació 

d’activitats ambientals previstes a la lletra a) 

 50 % lletra 

a)  

Canvi de titularitat i transmissió de llicències ambientals  
          

100,00€  

 

c) Altres serveis i informes tècnics relacionats amb activitats ambientals: 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_de_Viladamat.svg
mailto:ajuntament@viladamat.cat


               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

15 
 

Altres serveis i documents tècnics relacionats amb activitats ambientals 

Informes ambientals annex II 260,00€ 

Informe ambiental annex III 150,00€ 

Informe de canvi no substancial 50,00€ 

Informe de canvi substancial annex II 260,00€ 

Sonometries a activitats  48€/h.  

Controls inicials, periòdics i revisions de la llicència 

ambiental 160,00€ 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis 

Informes de seguretat en cas d’incendi d’una activitat 100,00€ 

Decret 112/2010 d’espectacles i activitats recreatives 

Informe ambiental de l’òrgan tècnic comarcal (apartat f. art. 

101) i de les activitats temporals desmuntables 150,00€ 

Informe complet d’activitats (art. 101) 260,00€ 

Informe de l’actuació de control inicial o periòdic 160,00€ 

 

B.- Expedients relacionats amb el planejament urbanístic, gestió urbanística i la 

intervenció de l’activitat urbanística dels administrats: 

 

a.- Tramitació d’instruments urbanístics i projectes d’urbanització a instància de 

l’interessat: 

 

a) Plans Generals d’Ordenació Municipal, Normes Subsidiàries de 

planejament i Plans Parcials  
580,00€ 

b) Altres instruments de planejament derivat i projectes 

d’urbanització 
370,00€ 

c) Instruments de gestió urbanística 290,00€ 

 

b.-Tramitació d’expedients per a l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altra 

documentació administrativa urbanística: 

 

a) Llicència subjecte al règim de comunicació prèvia 15,00€ 

b) Llicència d’obra menor i pròrrogues amb pressupost de fins a 

5.000€ 
70,00€ 

c) Llicència d’obra menor i pròrrogues en SNU amb pressupost fins 

a 5.000€ 
118,00€ 

d) Llicència d’obra major i pròrrogues amb pressupost a partir de 

5.001€ 
187,00€ 

e) Llicència d’obra major i pròrrogues en SNU (art. 48 TRLUC) amb 

pressupost a partir de 5.001€ 
235,00€ 

f) Llicència de parcel·lació, segregació i/o divisió horitzontal 117,00€ 
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g) Moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en 

qualsevol classe de sòl, de l’extracció d’àrids i l’explotació de 

pedreres, de l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que 

alterin les característiques del paisatge, i de les instal·lacions i les 

actuacions que afectin el subsòl (Per metre cúbic) 

0,20€/m3 

h) Certificat d’inexistència de disciplina urbanística 26,00€ 

i) Certificació de règim urbanístic/compatibilitat urbanística 92,00€ 

j) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o activitat amb el 

POUM 
72,00€ 

k) Inspecció final d’obra i certificat de primera ocupació 158,00€ 

l) Inspecció urbanística 110,00€ 

 

Tots els informes que siguin preceptius seran repercutits a l’interessat en la 

corresponent liquidació. 

 

A. C.- Altra documentació administrativa: 

 

Certificat d’empadronament i convivència 3,00€ 

Volant d’empadronament gratuït 

Certificat de béns positius i negatius 10,00€ 

Certificat tributari positiu i/o negatiu 10,00€ 

Certificat d’exposició pública 10,00€ 

Certificació cadastral (Gestió documental a través de 

l’OVC) 
3,00€ 

Certificacions i/o informes cadastrals que requereixen 

informació i recerca prèvia 
21,65€ 

Tramitació d’expedient de matrimoni civil 150,00€ 

Compulsa o autènticament de documents: 

a)     Fins a 2 pàgines  2,00€ 

b)     De 3 a 5 pàgines 5,00€ 

d)     A partir de la 6a pàgina ( per pàgina) 0,50€ 

Servei de copisteria   

Fotocòpies en color A3 1,00€ 

Fotocòpies B/N A3 0,50€ 

Fotocòpies en color A4 0,50€ 

Fotocòpies B/N A4 0,20€ 

Duplicats de targetes   

Targeta deixalleria  25,00€ 

 

B. D.- Servei de recollida i/o identificació d’animals perduts: 

 

Servei de recollida i/o identificació d’animals perduts preu 

1a i 2a recollida i/o identificació d’animals perduts  35,00€ 

3a i successives recollides i/o identificacions  70,00€ 
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E.- Publicacions municipals: 

 

Publicacions municipals preu 

Revista Viladamat Terra de Lluerts, per exemplar 

addicional 10,00€ 

Publicacions municipals 

 

 Article 8.- Meritació: 

 

 1.- La taxa merita en el moment en què s’inicia, d’ofici o a instància de part, la 

realització de l’activitat jurídico-administrativa que constitueixi el fet imposable. 

 

 2.- L’inici de l’activitat jurídico-administrativa que afecti o es reflecteixi 

singularment a un subjecte passiu meritarà la taxa corresponent, encara que el fet 

imposable es realitzi posteriorment. 

 

 3.- A aquests efectes i en els supòsits de sol·licitud expressa, s’entendrà iniciada 

l’activitat jurídico-administrativa en la data de presentació de la sol·licitud. 

  

 4.- En qualsevol altre supòsit, l’inici de l’activitat serà la declaració de procedir 

d’ofici per part de l’òrgan administratiu. 

 

 5.- En la liquidació del tribut es repercutiran els costos addicionals que la 

tramitació administrativa hagi pogut causar, com ara despeses de publicació o d’altres 

tributs o preus exigits per altres organismes o persones físiques o jurídiques. 

 

 Article 9.- Gestió: 

 

 1.- Les quotes resultants de les respectives liquidacions s’hauran d’ingressar-se 

en la Tresoreria Municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï 

l’actuació administrativa. 

 

 2.- En els supòsits d’actuació d’ofici, la liquidació es realitzarà una vegada 

s’hagi notificat al subjecte passiu la declaració de l’inici de l’actuació administrativa. 

 

 3.- Les taxes de cobrament periòdic es gestionaran mitjançant llistes o padrons 

cobratoris i pel sistema de rebut, en la forma que disposen la Llei General Tributària i 

les altres disposicions que siguin d’aplicació. 

 

 Article 10.- Recaptació i inspecció: 

 

 La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l’Ajuntament i es 

realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les altres 

disposicions que siguin d’aplicació. 

 

 Article 11.- Infraccions i sancions: 
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 En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions 

que els corresponguin en cada cas, s’atendrà al que disposen els articles 181 i següents 

de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

 Article 12.- Remissió normativa: 

 

 En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança 

s’aplicaran la Llei General Tributària i les disposicions que las desenvolupin i 

complementin. 

     

            7.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA LA TAXA PEL SERVEI 

D’ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES 

DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE   

MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA I UTILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA: 

 

 S’amplia el fet imposable de la taxa amb la inclusió de les reserves de via 

pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 

La quantia anual de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de 

tarifes: 

 

A.- Entrades de vehicles a través de les voreres, places públiques, zones 

públiques, i espais públics:  

 

Amb plaça de gual: 

                        

1.- per cada concessió de gual d’ús individual 35,00€ 

2.- per l’adquisició i registre de la placa de gual d’ús individual 12,50€ 

 

B.- Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials, i ocupació de 

terrenys d’ús públic: 

 

1.- Ocupació de via pública amb contenidors, bastides i 

similars, per m2 o fracció i dia (màxim 6 euros dia) 
1,20€ 

2.- Instal·lació a la via pública de rètols publicitaris o indicatius 

d’establiments o locals comercials 
200,00€ 

3.- Ocupació diària de via pública per parades de festes i fires 50,00€ 

4. Ocupació diària de via pública amb taules i/o taulells       6,11€/m2 

 

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del 

pagament de la taxa corresponent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 

respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual 

al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
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No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament 

a què es refereix el present apartat. 

 

 8.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A USOS 

EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS: 

 

 Ordenança de nova creació, el text de la qual és el que segueix:  

 

 Article 1.- Fonament i naturalesa: 

 

 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 

de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a l’empara 

del que estableixen els art. 15 a 20, i 57 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa per usos 

excepcionals dels camins i vies rurals municipals. 

 

 Article 2.- Fet imposable: 

 

 Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local 

amb motiu de l’aprofitament especial dels camins d’ús públic municipals recollits en el 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, aprovat definitivament 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 6 de novembre de 

2015 i publicat en el DOGC núm. 7.303, de 7 de febrer de 2017. S’entén com a ús comú 

especial, d’acord amb l’art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, la concurrència de 

circumstàncies singulars de perillositat i intensitat d’ús que aquells comporten. 

 

 També constitueix base imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i 

administrativa, que tendeixi a verificar l’adequació dels usos excepcionals sol·licitats a 

la normativa aplicable segons els cas, fins la concessió de l’oportuna autorització. 

 

 Article 3.- Subjecte passiu: 

 

 Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General 

tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local. 

 

 Article 4.- Responsables: 

 

 1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les 

obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 

38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

 

 2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 

síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 

general, en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 

 Article 5.- Quota tributària: 
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 La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes contingudes a 

l’article següent. 

  

 Article 6.- Tarifes: 

 

 1.- Per concessió d’autoritzacions d’usos excepcionals de camins i vies rurals: 

 

· 6,01€ per vehicle o maquinària autoritzats, amb un mínim de 150,25€, quan es tracti 

de pas de vehicles i maquinària. 

  

 · 30,05€ en casos de curses i proves esportives 

 

 2.- Per usos excepcionals de camins i vies rurals: 

 

Turismes:  3,01€ per turisme i dia 

Camions fins a 3000 Kg. de càrrega útil:  12,02€ per camió i dia 

Camions de més de 3000 Kg. i menys de 10.000 Kg. 

de càrrega útil: 
18,03€ per camió i dia 

Camions de més de 10.000 Kg. de càrrega útil:  24,04€ camió i dia 

Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals:  18,03€ per tractor/màquina i dia 

Tractors i maquinaria de més de 25 cavalls fiscals:  24,04€ per tractor/màquina i dia 

Remolcs fins a 3000 Kg. de càrrega útil:  12,02€  per remolc i dia 

Remolcs de més de 3000 Kg. de càrrega útil:  18,03€ remolc i dia 

 

 Article 7.- Normes de gestió: 

 

 1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període assenyalat a la 

tarifa. 

 

 2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats 

en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 

 

 3.- Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de 

llicències, es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions 

complementàries que s’escaiguin. 

 

 4.- Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, 

d’acord amb les autoritzacions previstes a la mateixa. Quan finalitzi l’ús excepcional, 

es practicarà la liquidació definitiva, procedint-se a les oportunes compensacions si és 

el cas. 

 

 5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni 

transferir-se a tercers sense la prèvia autorització municipal. Aquesta només es podrà 

concedir en el cas de que hi hagi identitat d’objecte, causa i ús excepcional, i existeixi 

una cessió contractual amb el titular inicial, que porti implícita l’ús excepcional 

autoritzat al mateix.  
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 6.- Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar 

per multiplicitat de fets imposables, o per períodes de temps llargs, amb la finalitat de 

simplificar els procediments de declaració, obtenció de llicències, liquidació i/o 

recaptació de la taxa. 

 

 7.- De conformitat amb el previngut a l’article 24.5 de la Llei 39/1988 de 28 de 

desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es 

produïssin desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà 

obligat, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament 

total de les despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament el seu 

import. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual 

al valor dels béns destruïts, o l’import del deteriorament dels danyats.  

 

 Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per 

avançat, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, del valor dels béns afectats pels 

aprofitaments especials que hom pretengui realitzar. 

 

 No es podrà condonar total, ni parcialment, les indemnitzacions i 

reintegraments a que es refereix el present apartat. 

 

 Article 8.- Meritació: 

 

 1.- La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, així 

com quan se sol·licita l’oportuna llicència, quan el fet imposable és l’activitat tendent a 

concedir-la. 

 

 2.- Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la 

llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat 

aprofitament. 

 

 3.- Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, el primer dia de cada període natural del temps assenyalat a la tarifa. 

 

 Article 9.- Període impositiu: 

 

 1.- Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període 

impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal. 

 

 2.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un 

exercici, el període impositiu comprèn l’any natural. 

    
 Article 10.- Règim de declaracions i d’ingrés: 

 

 1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, pel procediment d’ingrés en 

efectiu en la tresoreria municipal. 
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 2.- Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament 

neix en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament 

amb la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, 

l’autoliquidació de la taxa. 

 

 Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la 

declaració per tal que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 

per determinar el deute.  

 

 3.- Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa 

s’ha de fer en el primer trimestre de cada any. 

 

 4.- El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En 

aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de 

pagament voluntari. 

 

 5.- La presentació de la baixa, tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de 

la seva presentació, la no presentació d’aquesta determinarà l’obligació de continuar 

pagant la taxa. 

 

 Article 11.- Infraccions i sancions: 

 

 Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la 

Llei General Tributària i la normativa que la desplega. 

 

 9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ 

DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE 

CARÀCTER LOCAL: 

 

 Es regulen novament els serveis prestats per l’ajuntament en relació amb el 

cementiri municipal, d’acord amb el nou Reglament del cementiri, recentment aprovat, i 

la normativa vigent en matèria de control sanitari dels cementiris i policia sanitària 

mortuòria. El text de l’ordenança és el següent:  

 

 Preàmbul: 

 

 El servei municipal de cementiris i les activitats funeràries són competències 

pròpies dels municipis, segons el que estableix l’article 25.2k de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i s’han d’exercir, en tot 

cas, segons el que disposen la legislació estatal i la de les comunitats autònomes. Així 

mateix, l’article 26.1a de la norma esmentada preveu que aquest servei s’ha de prestar 

obligatòriament en tots els municipis amb independència de la seva població. Per tant, 

l’Ajuntament de Viladamat ha de proporcionar aquest servei.  

 

 Per la seva part, l’article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de 

Sanitat, estableix que els ajuntaments tenen responsabilitats sobre el control sanitari 

dels cementiris i la policia sanitària mortuòria en relació amb el compliment obligat de 

les normes i els plans sanitaris. L’exercici d’aquestes competències s’ha de realitzar 

d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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de policia sanitària mortuòria a Catalunya, que a l’article 38 estableix que tots els 

municipis, independentment o associadament, han de prestar el servei de cementiri, 

segons els requisits que estableix aquest mateix instrument normatiu.  

 

 L’Ajuntament disposa dins del seu terme municipal del Cementiri Municipal de 

Viladamat amb els requisits que determina el Reglament de policia sanitària mortuòria 

i a l’empara de la legislació vigent. 

 

 El contingut de l’Ordenança i la seva tramitació s’adeqüen als principis de 

bona regulació que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en concret: 

 

- Amb l’objectiu d’adaptar el servei a la normativa vigent, d’assolir un nivell de gestió 

més eficaç i transparent, de finançar les prestacions incloses en el servei de cementiri i 

de dotar de seguretat jurídica les actuacions de les parts interessades, es regula la 

gestió econòmica del servei de cementiri per una raó d’interès general, mitjançant 

l’establiment de preceptes que han de garantir la racionalització de la gestió de 

recursos públics. 

 

- Davant la manca de possibles solucions alternatives no reguladores, s’ha acordat 

aprovar aquesta norma, que conté les previsions imprescindibles, amb les obligacions 

mínimes per als destinataris, i disposicions coherents amb la resta de l’ordenament 

jurídic, a fi de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, 

que faciliti el coneixement i la comprensió dels usuaris del servei i de la ciutadania en 

general de les obligacions tributàries relatives al servei de cementiri.  

 

 D’acord amb això, atès que es tracta d’una competència obligatòria dels 

municipis, és necessària una regulació en la matèria per dotar el servei de cementiri 

d’una gestió racional, eficaç i efectiva que asseguri l’ús sostenible dels seus serveis, 

espais i usos per part dels ciutadans. Aquesta Ordenança ve a suplir l’absència de 

regulació d’aquest servei, que s’ha prestat de conformitat amb el que estableix el 

Reglament del servei de cementiri, aprovat definitivament i publicat en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 237, de data 14 de desembre de 2021. 

 

 Article 1.- Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació: 

 

 En ús de les facultats concedides pels articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el que estableixen els 

articles 2, 15.2 i 20 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, aquest Ajuntament estableix 

la taxa per la prestació de serveis en el cementiri local, que s’ha de regir per aquesta 

Ordenança fiscal. 

 

 Article 2.- Fet imposable: 

 

 El fet imposable de la taxa el constitueixen la prestació de serveis públics o la 

realització d’activitats administratives de competència municipal en el cementiri 

municipal i la utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats a aquesta finalitat, 

especificats en les tarifes que conté l’article 8 d’aquesta Ordenança. 
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 Article 3.- Obligació de contribuir: 

 

 1.- Amb caràcter general, l’obligació de contribuir neix en concedir-se, 

prorrogar-se, transmetre’s o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o 

autoritzar-se la prestació del servei.  

 

 2.- Per a les taxes de conservació i manteniment del cementiri, l’obligació de 

contribuir es fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari.  

 

 Article 4.- Subjectes passius: 

 

 1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les persones adquirents de 

drets funeraris, les persones que sol·licitin serveis de cementiri que constitueixen el fet 

imposable de la taxa o que en resultin beneficiades o afectades i, si s’escau, els titulars 

de l’autorització concedida.  

 

 2.- Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 

Espanya poden designar un representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta 

designació ha de comunicar-se a l’Ajuntament abans de la primera meritació de la taxa 

posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 

 Article 5.- Responsables:  

 

 Són responsables tributàries les persones físiques i jurídiques que determinen la 

Llei general tributària. 

 

 Article 6.- Exempcions:  

 

 Es troben exempts de taxa els serveis que es prestin per: 

 

 a) Les inhumacions en les sepultures de beneficència, d’acord amb l’article 23 

 del Reglament del servei de cementiri, i les que ordeni l’autoritat judicial. 

 

b) Les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial. 

 

 c) El trasllat de restes cadavèriques ordenat per l’Ajuntament amb motiu de la 

 restauració o de reformes de la sepultura, de forma temporal.  

 

 Article 7.- Base imposable: 

 

 La base imposable es determina atenent a la diferent naturalesa dels serveis 

prestats i de les activitats realitzades i en el cas d’aquesta Ordenança coincideix amb 

les quotes tributàries que determina l’article 8.  

 

 Article 8.- Quota tributària:  
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 Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a 

realitzar, d’acord amb les tarifes següents: 

 

 Concessió del dret funerari: 

 

Tipus de sepultura 

 

Durada dels drets funeraris Quota tributària 

Nínxol 

 

50 anys 832,93€ 

Columbaris 50 anys 350,00€ 

  

 Conservació i manteniment anual de sepultures: 

 

Tipus de sepultura 

 

Quota tributària 

Nínxol 

 

6,25€ 

Columbaris 

 

6,25€ 

 

 Gestió i documentació: 

 

Tràmits administratius 

 

Quota tributària 

Expedició de títol funerari 6,00€ 

 

Duplicat de títol funerari 

 

6,00€ 

Renovació de la concessió de dret funerari 6,00€ 

 

 Article 9.- Meritació i període impositiu: 

 

 1.- La tarifa relacionada amb la conservació i el manteniment de sepultures es 

merita l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural. 

 

 2.- La resta de tarifes es meriten en el moment de presentar la sol·licitud 

corresponent i l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, transmetre’s 

o modificar-se el dret funerari i en expedir-se els títols o quan s’iniciï la realització dels 

serveis subjectes a gravamen. 

 

 3. Les persones interessades a obtenir una exempció o bonificació han de 

presentar la sol·licitud corresponent i aportar la documentació necessària, d’acord 

amb l’article 6 d’aquesta Ordenança fiscal. 
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 Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés: 

 

 Tret de les taxes de conservació i manteniment de sepultures de venciment 

periòdic, que es liquiden per padró, cada servei és objecte d’autoliquidació individual i 

autònoma per part dels subjectes passius, que es notifica, una vegada concedit, 

autoritzat o prestat el servei, per fer l’ingrés directament a la tresoreria en la forma i 

els terminis que assenyala la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

 Article 11.- Infraccions i sancions: 

 

 En tot el que sigui relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les 

sancions que els corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposen els articles 

77 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 

 Article 12.- Gestió per delegació: 

 

 1.- Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, Xaloc,  les 

normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 

fer l’Administració delegada. 

 

 2.- Xaloc establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 

col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 

simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 

els procediments de liquidació o recaptació. 

 

 3.- Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 

Xaloc s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 4.- En tot allò que no prevegi específicament aquesta Ordenança, regeixen les 

disposicions que es dictin per aplicar-la. 

 

 10.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL MATERIAL DE 

TITULARITAT MUNICIPAL: 

 

 Es modifica la base imposable, que queda de la següent manera, i es fixen les 

fiances a abonar prèviament per a l’ús dels espais municipals: 

 

 A.- Espais: 
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ESPAIS COST DIARI 

Local social 100,00 € 

Camp de futbol, amb ús de vestidors 155,00 € 

Pista poliesportiva, amb ús de vestidors 55,00 € 

Ateneu Popular Sebastià Salellas 

Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural... 20,00 € 

Ateneu Popular Sebastià Salellas, Activitats privades  35,00 € 

Espai serveis 16,00 € 

 

 L’ús del Local social i de l’Ateneu Popular Sebastià Salellas queda restringit a 

les entitats municipals i a persones empadronades a Viladamat o amb vincle tributari al 

municipi.  

 

 Per l’ús dels espais municipals caldrà obtenir prèviament autorització expressa 

de l’ajuntament.   

 

 B.- Lloguer de material de l’ajuntament: 

  

Concepte Cost hora 

A persones empadronades i/o residents, per cadira i dia 0,35 € 

Per cadira perduda o malmesa 12,00 € 

A persones empadronades i/o residents, per taula i dia 3,00 € 

Per taula perduda o malmesa 125,00 € 

 

 Article 4.- Fiances: 

 

 En el moment de reserva de l’espai s’abonaran les fiances seguidament 

detallades, que seran retornades amb la devolució de les claus: 

 

Local Social, per activitats diürnes  150,00 € 

Local Social, per activitats nocturnes 300,00 € 

Ateneu Popular, activitats diürnes  150,00 € 

Ateneu Popular, activitats nocturnes 300,00 € 

Vestidors, activitats diürnes  150,00 € 

Vestidors, activitats nocturnes 300,00 € 

 

 Igualment, s’aprova que gaudiran d’exempcions a la taxa: 

 

a) les entitats del municipi que sol·licitin la utilització de les instal·lacions, 

material o estris assenyalats anteriorment 

 

b) les persones que sol·licitin l’ús dels locals per a finalitats d’interès social o 

cultural, quan així ho acordi l’Ajuntament, podran gaudir d’una bonificació 

d’un 50% o 100%, segons el cas 

 

 c) els consistoris municipals veïns, amb els que hi hagi tracte de col·laboració 
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 11.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL 

SERVEI DEL CASAL D’ESTIU: 

 

 Ordenança de nova creació per a la regulació de les tarifes aplicables per la 

prestació del servei municipal de casal d’estiu, tant dels infants com dels joves. 

L’ordenança a aprovar és la que segueix:  

 

 Article 1.- Fonament i naturalesa: 

 

 De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei del Casal 

d’Estiu. 

 

 Article 2.- Fet imposable:  

 

 Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament del servei de 

guarda i custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu per a Mainada i dels 

adolescents que assisteixen al Casal d’Estiu Jove organitzats per l’ajuntament de 

Viladamat. 

 

 Article 3.- Obligats al pagament:  

 

 Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones responsables 

dels infants i adolescents que es beneficien del servei del Casal d’Estiu d’aquest 

Municipi. 

 

 Article 4.- Quantia: 

 

 La quantia de la taxa ve determinada per les tarifes següents: 

 

 A.- Casal d’Estiu per a la Mainada: 

 

PREUS 

 

Usuaris amb vincle a Viladamat 

 

Usuaris sense vincle amb Viladamat 

 

15 dies 80,00€ 15 dies 100,00€ 

1 mes 100,00€ 1 mes 130,00€ 

Assegurança 10,00€ Assegurança 10,00€ 

Material 20,00€ Material 20,00€ 

AMPLIACIÓ HORARI 

 

Acollida (per dia)* 2,00€ Menjador (per dia)* 2,00€ 

Acollida tot el mes 30,00€ Menjador tot el mes 30,00€ 
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DESCOMPTES* 

 

Família nombrosa -15% Pensionistes i jubilats -20% 

Família monoparental -15% En situació d'atur -15% 

    Discapacitat (<66%) -15% 

(1) Vincle: persones empadronades, residents, familiars directes (avis, pares) i l’alumnat 

de l’escola Puig Segalar 

(2)  

*Cal presentar acreditacions. El servei es cobrarà en acabar el mes 

 

*En cas de complir més d’un criteri, s’aplicarà únicament la bonificació més 

beneficiosa per a la persona usuària 

 

*En cap cas s’aplicarà duplicitat de bonificacions 

 

*El titular del descompte ha de ser el tutor/a legal 

 

* Per a la bona planificació del casal, no es permetrà la inscripció per setmanes.  

El pagament del material i de l’assegurança son obligatoris per a tots els usuaris 

 

 

 B.- Casal d’Estiu Jove: 

 

 Edat: de 1r a 4t d’ESO  

 

· Usuaris amb vincle familiar i/o escolar a Viladamat: Mes complet 60,00€  

 

· Usuaris sense vincle amb Viladamat: Mes complet 100,00€  

 

 Les activitats i sortides tindran un preu a part. 

 

 En els casos que algun nen/a necessites una atenció especial, i per tant, amb un 

cost afegit al servei, aquest cost complementari quedaria assumit per les parts 

implicades, previ consens amb els pares o tutors legals i valorant la situació del 

moment. 

 

 Aquesta valoració serà sotmesa a una Comissió que estarà formada pel 

Regidor/a d’Educació, i la Secretària de la Corporació o la persona que designi. 

 

 En el supòsit que els pares o tutors legals hagin de fer-se càrrec d’una part del 

cost suplementari d’aquesta atenció especial, l’aportació màxima en cap cas podrà 

superar el 40% del seu cost. 

 

 

 

 

 

 Article 5.- Exempcions i bonificacions:  
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 Gaudiran d’exempció total, parcial o temporal de les tarifes relacionades en 

aquesta Ordenança aquells supòsits en què la Treballadora Social formuli proposta en 

base a que els responsables del pagament obtinguin uns ingressos anuals inferiors a 

l’indicador públic de renda d’efectes múltiples o a d’altres circumstàncies degudament 

justificades i raonades.  

 

 Article 6.- Obligació de pagament:  

 

 1.- L’obligació de pagament de la taxa de matrícula regulada en aquesta 

ordenança neix en el moment en què es matriculi un infant al Casal d’Estiu infantil o 

jove de Viladamat. 

 

 2.- L’obligació de pagament de la taxa de la mensualitat regulada en aquesta 

ordenança neix en el moment d’utilització o aprofitament del servei de guarda i 

custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu infantil o jove de Viladamat. 

 

 3.- El pagament d’aquesta taxa, s’efectuarà d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Pel que fa a la quota d’assistència, el pagament s’efectuarà al començament de 

l’activitat del Casal d’Estiu, mitjançant transferència bancària al compte 

corrent de l’Ajuntament de Viladamat indicat en el moment de formular la 

inscripció.  

 

b) Pel que fa als serveis d’acollida i menjador, es liquidarà a final del mes en curs, 

efectuant-se el pagament un cop rebuda la liquidació mitjançant transferència 

bancària al compte corrent de l’Ajuntament de Viladamat indicat.  

 

 3.- En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi 

efectivament, no es retornarà, en cap cas, ni la matrícula ni l’assegurança. 

 

 Article 7.- Infraccions i sancions:  

 

 Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

General Tributària. 

 

 Article 8.- Dret supletori:  

 

 En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança 

General i la normativa d’aplicació. 

 

 Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 

aquells en què es realitzin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 

automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la 

modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què es tracti. 
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 12.- ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DELS PREUS 

PÚBLICS:  

 

 Es crea la present ordenança fiscal per a la regulació del preu públic 

corresponent al servei de transport adaptat col·lectiu.  

 

 Article 1.- Fonament jurídic:  

 

 Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics 

que pot establir l’Ajuntament, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió i el 

cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I de del Real Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 

 

 Article 2.- Naturalesa i concepte:  

 

 Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 

satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de 

dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin 

de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 

 

 Article 3.- Obligats al pagament: 

 

 Tenen l’obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 

activitats pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 

corresponent autorització o prestació. 

 

 No tenen l’obligació de pagar els preus públics les administracions públiques 

per a l’aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten 

directament i per a tots els que immediatament interessen a la seguretat ciutadana. 

 

 Article 4.-  Naixement de l’obligació: 

 

 L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei o 

la realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import 

total o parcial.  

 

 També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no 

hagi estat autoritzat. 

 

 Article 5.- Establiment i fixació dels preus públics: 

 

  L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de 

les facultats de delegació, de conformitat amb l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, del 2 

d’abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
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 Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 

comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb 

la normativa que el regula. Els  preus públics regulats en aquesta Ordenança seran els 

fixats a la Tarifa continguda en l’annex de la present. 

 

 L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 

de l’activitat realitzada. 

 

 Article 6.- Tarifes: 

 

 1.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho 

aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’article 

anterior. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les 

dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 

 

 2.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior, 

inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les 

conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei. 

 

 3.- Qualsevol proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus 

públics ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmico-financera que justifiqui 

l’import dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 

 

 4.- Les tarifes de preus públics aprovats són:  

 

 · Transport adaptat col·lectiu, d’acord amb el conveni signat el dia 21 de gener 

de 2021 entre els ajuntaments d’Albons, L’Armentera, Bellcaire d’Empordà, Sant Pere 

Pescador, Ventalló i Viladamat 

   Transport a l’hospital públic de Figueres 

 

Preu per persona 

 8,00€ 

Transport a hospitals públics de Girona 

 

Preu per persona 

 15,00€ 

 

 Article 7.- Gestió dels preus públics: 

 

 Les quotes resultants de les respectives liquidacions s’hauran d’ingressar en la 

Tresoreria Municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï 

l’actuació administrativa. 

 

 En els supòsits d’actuació d’ofici la liquidació es realitzarà una vegada s’hagi 

notificat al subjecte passiu la declaració de l’inici de l’actuació administrativa. 
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 Article 8.- Recaptació i inspecció: 

 

 1.- La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l’Ajuntament i 

es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària i les altres 

disposicions que siguin d’aplicació. 

 

 1.- En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança 

s’aplicarà l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i la Llei 

General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

Pel que fa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana, plusvàlua, es manté de moment l’ordenança fiscal actualment vigent en espera 

de la creació d’una nova ordenança que atengui a la recent sentència del Tribunal 

Constitucional, que declara inconstitucional el mètode de càlcul actual.  

    

L’acord d’aprovació provisional de la modificació detallada es publicarà en el 

BOP de Girona i s’exposarà al públic per termini de trenta dies a comptar des de 

l’endemà de la seva publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions, de 

conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, 15 a 19 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 

i el 162.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Vista la proposta formulada i atès l’informe favorable de la secretària-

interventora, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

Primer.- aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 

detallades per a la seva aplicació a partir del dia 1 de gener de 2022.  

 

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

públic la modificació proposada per termini de trenta dies a efectes d’examen i 

presentació d’al·legacions.  

 

Tercer.- En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació provisional 

s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord, procedint-se a la publicació en el 

BOP de l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada. 

 

 04.- APROVACIÓ DE MOCIONS:  

 

 L’equip de govern de l’Ajuntament de Viladamat, presenta la següent proposta 

de moció: 

 

 Exposició de motius: 

 

 1.- La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu 

article primer que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”. 

Així mateix, la Constitució espanyola (1978) en el seu article 10 declara el dret a 

“la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_de_Viladamat.svg
mailto:ajuntament@viladamat.cat


               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

34 
 

 2.- Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta: 

 

 “ Article 20.- Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. 

 

 1.- Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor, a 

 cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort. 

 

 2.- Totes les persones tenen el dret d’expressar llur voluntat d’una manera 

 anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les 

 intervencions  i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser 

 respectades, en els temes que estableixen les lleis, especialment pel 

 personal sanitari quan no  estiguin en condicions d’expressar personalment 

 llur voluntat.” 

 

 3.- No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, 

si bé rebaixant les penes, la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes 

necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquesta, en el 

cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort o 

que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar”. 

 

 4.- Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb 

dignitat el procés de la mort, concretada  en la Llei 21/2000, de 29 de desembre,  sobre 

els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 

clínica corresponent, així com en el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula 

el Registre de voluntats anticipades, principis aquests també inclosos en la Llei estatal 

41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 

obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 

 

 5.- La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la 

pionera Carta de drets    i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció 

sanitària (2001), revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en 

el capítol d’autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica que: “la persona té 

dret a viure el procés que esdevingui fins  al final de la vida segons la seva concepció 

de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest 

sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d’una decisió 

competent i ben informada. En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de 

qualitat que promogui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o 

espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.) i atenent les preferències 

de la persona”. 

 

 Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena 

possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 

ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 

proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret a  que el 

personal sanitari li faciliti les cures i  els tractaments necessaris per facilitar-li una mort 

digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_de_Viladamat.svg
mailto:ajuntament@viladamat.cat


               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

35 
 

 6.- Malgrat que aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels 

programes de cures pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers anys, 

l’experiència de l’Associació  pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir de 

l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, permet 

afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva 

vida per diferents motius: 

 

 - Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari 

 

 - Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de 

 com exercir-los, incloent tot allò relatiu a l’elaboració prèvia del Document de 

 Voluntats Anticipades 

 

 - Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part 

 del personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre tota la 

 població 

 

 - Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol 

 

 7.- Actualment a Catalunya, menys d’un 2% de la població ha registrat un 

Document de Voluntats Anticipades (DVA). Sens dubte, una de les raons principals és 

la manca d’informació i el desconeixement per bona part de la ciutadania dels seus 

drets al final de la vida i, molt especialment, de la possibilitat d’escriure i registrar un 

DVA.  

 

 8.- Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la 

convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la 

seva defensa, pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la 

necessitat que cada ciutadà disposi del seu DVA i que el personal municipal, en 

general, i el de treball i educació social i el de les Oficines d’Atenció Ciutadana 

(OAC), en particular, n’estigui degudament format i informat. 

 

 Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de Viladamat, amb el vot favorable de 

tots els regidors presents, aprova la següent moció. 

 

 Primer.- Afirmar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment 

de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort. 

 

 Segon.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides 

al final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats 

Anticipades (DVA). 

 

 Tercer.- Demanar al Parlament que legisli per oferir a la ciutadania la 

possibilitat de signar el DVA davant d’un funcionari públic municipal i demanar al 

Govern la simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva competència. 

 

 Quart.- Donar suport al ràpid desplegament i màxima difusió a Catalunya de la 

Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, i a la promoció del 

Document de Voluntats Anticipades. 
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 Cinquè.- Instar el Govern a complir el més aviat possible amb els acords del 

Parlament recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir 

dignament (BOPC 316 de 30 de gener). 

 

 Sisè.- Incloure l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en consells sectorials o 

d’altres òrgans de col·laboració ajuntament-entitats que corresponguin i donar-los 

suport per treballar amb els centres educatius per potenciar activitats de reflexió entorn 

al dret a una mort digna entre la gent jove del municipi. 

 

 Setè.- Publicar aquesta moció a la web de l’Ajuntament de Viladamat. 

 

 Vuitè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, 

a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern i al Congrés de Diputats. 

 

              05.- ASSUMPTES URGENTS:  

 

  No hi ha assumptes urgents.  

  

 06.- 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 2021DECR000050, de data 20/09/2021, expedient X2021000164, 

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

l’habitatge del carrer Cinc Claus, 2, a nom de R.S. P.  

 

- Decret 2021DECR000051, de data 28/09/2021, expedient X2021000168, 

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

tanca al Mas El Puig de la Verneda, a nom d’A. C. F. 

 

- Decret 2021DECR000052, de data 08/10/2021, expedient X2021000163, 

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

d’ús privat a l’habitatge del carrer de la Creu, 10, a nom d’A. M. S.   

 

- Decret 2021DECR000053, de data 13/10/2021, expedient X2021000170, 

acordant la sol·licitud d’adhesió de l’ajuntament al Servei d’Assistència 

Tècnica, SAT, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, modalitat servei 

integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant 

els dies i hores pactats amb l’ajuntament i la col·laboració, quan s’escaigui, 

de l’enginyer tècnic comarcal.  

 

- Decret 2021DECR000054, de data 20/10/2021, expedient X2021000177, 

aprovant llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques a l’habitatge del Camí de Sant Feliu de la Garriga, a nom de 

M. M. S.  

 

- Decrets 2021DECR000055 i 2021DECR000057, de data 25/10/2021 i 

03/11/2021, expedient X2019000131, acordant l’aprovació de la llicència 
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d’obres per a la reconversió de l’antiga sala de ball del carrer Nou, 10 en 

habitatge unifamiliar, d’acord amb el projecte d’Agnès Guasch Mercadé i S. 

A. T., de Lluerna Arquitectura, un cop emès informe favorable per part de la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de data 18/10/2021, 

expedient 224/21. Igualment, s’acorda l’aprovació de la bonificació de 

l’Impost sobre Construccions prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora, per 

tractar-se de promotors menors de 35 anys, amb residència habitual a 

Viladamat.  

 

- Decret 2021DECR000056, de data 28/10/2021, expedient X2021000181, 

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

solars fotovoltaiques a l’habitatge del Camí de Palauborrell, a nom de J. Q. 

R. 

 

 S’han aprovat les factures seguidament detallades:  
 

· 09/11/2021 - FAC SENYALITZACIO VIÀRIA NUM. 706/2021  RÈTOLS EMPORDÀ S.C. - E2021001220 

 · 08/11/2021 – FAC SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES OCTUBRE NUM. 212106  SERSALL 95, S.L. - E2021001213 

 · 05/11/2021 – FAC REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL NUM. 3847 PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS, SLU - E2021001211 

 · 04/11/2021 – FAC SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI OCTUBRE NUM. 104652 HERMES COMUNICACIONS, SA - E2021001204 

 · 03/11/2021 -  FAC LIQUIDACIO ABOCADOR COMARCAL SETEMBRE CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - E2021001180 

 · 03/11/2021 -  FAC RENOVACIO ANTIVIRUS NUM. 210330 RODRÍGUEZ CARO DAVID, OSONABIT - E2021001188  

 · 03/11/2021 - FAC CENTRALETA TELEFONICA OCTUBRE NUM. FA2111-191134 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001186 

 · 03/11/2021 - FAC TARIFA WIFI DEIXALLERIA OCTUBRE NUM. WI2111-161872 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001185 

 · 03/11/2021 - FAC QUOTA IP FIXE NOVEMBRE NUM. WI2111-164770 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001184 

 · 03/11/2021 – FAC WIFI AJUNTAMENT OCTUBRE NUM. WI2111-163455 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001183 

 · 03/11/2021 – FAC TELEFON MOBIL ESCOLA NOVEMBRE NUM. F2021X069067 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001182 

 · 03/11/2021 – FAC TELEFON MOBIL DINAMITZADORA NOVEMBRE NUM. F2021X069066 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001181 

 · 03/11/2021 – FAC TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA NOVEMBRE NUM. F2021X069068 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001179 

 · 03/11/2021 – FAC TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS NOVEMBRE NUM. F2021X069065 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001178 

 · 01/11/2021 – FAC TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU OCTUBRE NUM. 046/21 MARÍN SÁNCHEZ ALFONSO - E2021001175 

 · 27/10/2021 – FAC MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 108221319 SUMINISTRES JOVI S.L. - E2021001171 

 · 27/10/2021 – FAC MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 108220417 SUMINISTRES JOVI S.L. - E2021001170 

 · 27/10/2021 – FAC MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 108219365 SUMINISTRES JOVI S.L. - E2021001169 

 · 26/10/2021 – FAC SERVEI SANITARI MARXA TERRA DE LLUERTS NUM. 1236 DYA - DELEGACIÓ REGIÓ DE GIRONA - E2021001163 

 · 22/10/2021 – FAC TREBALLS REPARACIO INSTAL·LACIO AIGUA ATENEU NUM. E-193 TORRENT CASADEMONT LLUIS - E2021001157 

 · 22/10/2021 – FAC ADHESIUS CONTENIDORS DEIXALLERIA NUM. F2021-000353 COMOYOKO SL - E2021001156 

 · 22/10/2021 – FAC ADHESIU TARGETES DEIXALLERIA NUM. F2021-000354 COMOYOKO SL - E2021001155 

 · 19/10/2021 – FAC TELEFON DISPENSARI OCTUBRE NUM. TA6S40048819 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001140 

 · 19/10/2021 – FAC TELEFON ESCOLA OCTUBRE NUM. TA6S40048818 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001139 

 · 19/10/2021 – FAC TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT OCTUBRE NUM. TA6S40048820 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001138 

 · 18/10/2021 – FAC SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI 2021-22 NUM. 124267 HERMES COMUNICACIONS, SA - E2021001136 

 · 13/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. FE2101240947 SOM ENERGIA SCCL - E2021001133 

 · 13/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. FE2101200318 SOM ENERGIA SCCL - E2021001132 

 · 13/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. FE2101240914 SOM ENERGIA SCCL - E2021001131 

 · 13/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT NUM. FE2101210866 SOM ENERGIA SCCL - E2021001130 

 · 13/10/2021 – FAC MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2110-0305 DIBOSCH, SL - E2021001129 

 · 13/10/2021 – FAC TREBALLS REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC NUM. E-184 TORRENT CASADEMONT LLUIS - E2021001128 

 · 13/10/2021 – FAC WIFI DEIXALLERIA SETEMBRE NUM. WI2110-156581 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001127 

 · 13/10/2021 – FAC QUOTA IP FIXE OCTUBRE NUM. WI2110-159510 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001126 

 · 13/10/2021 – FAC WIFI AJUNTAMENT SETEMBRE NUM. WI2110-158182 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001125 

 · 13/10/2021 – FAC ASSESSORAMENT LABORAL SETEMBRE NUM. 10/2100818 GABINET DE GESTIONS BAYES, SL - E2021001124 

 · 13/10/2021 – FAC BUTLLETI MUNICIPAL NUM. C21163 GRAU FERRER VERONICA, PAPERERIA PRINT - E2021001123 

 · 08/10/2021 – FAC SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES SETEMBRE NUM. 211904 SERSALL 95, S.L. - E2021001118 
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 · 08/10/2021 – FAC SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA SETEMBRE NUM. 211905 SERSALL 95, S.L. - E2021001117 

 · 08/10/2021 – FAC CARTELLS DEIXALLERIA NUM.635/2021 RÈTOLS EMPORDÀ S.C. - E2021001116 

 · 05/10/2021 – FAC MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 202110554 VIVERS I GARDEN MONER, S.L. - E2021001107 

 · 05/10/2021 – FAC ABOCADOR COMARCAL AGOST CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - E2021001106 

 · 05/10/2021 – FAC CENTRALETA TELEFONICA SETEMBRE NUM. FA2110-190779 CORPORACIO MEGATEL, SL - E2021001105 

 · 05/10/2021 – FAC MANTENIMENT PAGINA WEB AJUNTAMENT NUM. 2071 VISUALBLANCO, SC - E2021001104 

 · 05/10/2021 – FAC MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT NUM. FC2104284 EMILIANNA SA - E2021001103 

 · 05/10/2021 – FAC MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. FCF21006515 PINTURES M.VICH, SA - E2021001102 

 · 05/10/2021 – FAC TELEFON MOBIL ESCOLA OCTUBRE NUM. F2021X062020 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001101 

 · 05/10/2021 – FAC TELEFON MOBIL DINAMITZADORA OCTUBRE NUM. F2021X062019 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001100 

 · 05/10/2021 – FAC TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA OCTUBRE NUM. F2021X062021 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001099 

 · 05/10/2021 – FAC TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS OCTUBRE NUM. F2021X062018 PRISCO ELECTRONICA, SL - E2021001098 

 · 05/10/2021 – FAC MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 3T NUM. 2104316808 ORONA, S. COOP. - E2021001097 

 · 05/10/2021 – FAC TRANPORT ADAPTAT NUM. 17066-2021-09-5-N CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL FIGUERES - E2021001096 

 · 05/10/2021 – FAC MATERIAL MAQUINARIA MUNICIPAL NUM. FV21/3492 PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS, SLU - E2021001095 

 · 04/10/2021 – FAC CUBELLS RECOLLIDA ORGANICA NUM. 598/2021 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - E2021001091 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. FE2101145584 SOM ENERGIA SCCL - E2021001089 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. FE2101150989 SOM ENERGIA SCCL - E2021001088 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. FE2101145353 SOM ENERGIA SCCL - E2021001087 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. FE2101150998 SOM ENERGIA SCCL - E2021001086 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. FE2101151005 SOM ENERGIA SCCL - E2021001085 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. FE2101145551 SOM ENERGIA SCCL - E2021001084 

 · 02/10/2021 – FAC ENLLUMENAT PUBLIC ZONA CAMP FUTBOL NUM. FE2101150997 SOM ENERGIA SCCL - E2021001083 

 · 01/10/2021 – FAC SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI SETEMBRE NUM. 104095 HERMES COMUNICACIONS, SA - E2021001082 

 · 01/10/2021 – FAC TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU SETEMBRE NUM. 043/21 MARÍN SÁNCHEZ ALFONSO, TAXIS AYALA - E2021001081 

 · 30/09/2021 – FAC ROBA TREBALL AGUTZILS NUM. 2003 CAMPOY BATALLA ISABEL, BESTIMENTA - E2021001079 

 · 29/09/2021 – FAC MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2109-1399 DIBOSCH, SL - E2021001075 

 · 29/09/2021 – FAC MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2109-1355 DIBOSCH, SL - E2021001074 

 · 27/09/2021 – FAC TREBALLS CAMP FUTBOL NUM. A/75 FEDAMOVI, SL - E2021001069 

 · 24/09/2021 – FAC TENDALL PISCINA CASAL ESTIU NUM. A/1233 NOVA FRUTICULTURA SL - E2021001065 

 · 22/09/2021 – FAC SERVEI ASSISTENCIA ECONOMICA 3T CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - E2021001059 

 · 20/09/2021 – FAC ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 2S NUM. 000028069 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS - E2021001051 

 · 19/09/2021 – FAC TELEFON ESCOLA SETEMBRE NUM. TA6NJ0048724 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001049 

 · 19/09/2021 – FAC TELEFON DISPENSARI SETEMBRE NUM. TA6NJ0048725 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001048 

 · 19/09/2021 – FAC TELEFON ASCENSOR SETEMBRE NUM. TA6NJ0048726 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. - E2021001047 

 · 17/09/2021 – FAC LLOGUER EQUIP SO I LLUM CULTURA A LA FRESCA NUM. 2021-13 DOBLE DIESI SL - E2021001045 

 · 15/09/2021 – FAC REVISIO I REPARACIO PATI ESCOLA NUM. 240 PARKS 3000, S.L.U. - E2021001037 

 · 14/09/2021 – FAC HUMOR AMARILLO PARK FESTA MAJOR NUM. B63 PLAY BRAVA SL - E2021001036 

 · 13/09/2021 - PLACA AJUNTAMENT NUM. 160898 ENGINYERIA I DISSENY D'IMATGE CORPORATIVA SL - E2021001035 

 

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:  

  

 

1.- s’han instal·lat noves bústies pels masos. Es contactarà amb els usuaris per 

tal d’entregar les claus. Es cobrarà l’import de 18 euros als titulars per tal de poder 

disposar de les bústies. En el cas de que vulguin deixar-les, es retornarà l’import abonat.   

 

2.- s’han sol·licitat diferents pressupostos per a la instal·lació de noves portes 

d’emergència del Local Social. Els treballs s’executaran a principis de 2022 per manca 

de material disponible. En el mateix moment, es col·locaran reixes a les finestres dels 

lavabos per seguretat, atès que les finestres no tanquen bé.   
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3.- properament es col·locaran senyals de limitació de velocitat a 30Km/h. en el 

carrer de L’Escala, ateses les queixes de diferents veïns per l’excés de velocitat de molts 

vehicles.   

 

4.- s’ha sol·licitat a Càritas Diocesana de Girona la instal·lació d’un nou 

contenidor de roba usada a la deixalleria. A l’efecte, es modificarà el conveni actual per 

adaptar-lo als dos contenidors. 

 

 5.- el dia 25 de novembre, en commemoració del dia internacional per 

l’eliminació de la violència contra les dones, la dinamitzadora municipal organitzarà 

diferents activitats per a la participació de tots aquells qui ho desitgin.  

 

 Com en cada Ple, es volen recordar els abusos i maltractaments patits per les 

dones i els infants, els abusos i les discriminacions per raons de raça o contra el 

col·lectiu LGTBI, i condemnar-los de forma contundent. 

  

 Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de 

les següents actuacions:  

 

 1.- un cop iniciat el curs escolar, el 26 d’octubre es va celebrar el Consell 

Escolar de la ZER Tramuntana, en el que es va valorar el curs anterior i es va acordar 

sol·licitar una subvenció per al finançament dels busos per les sortides escolars. En el 

mateix sentit, es va celebrar el Consell Escolar del CEIP Puig Segalar, valorant la 

participació de l’escola en el Projecte SETEM i destacant la manca d’ordinadors.  

 

 En aquest nou curs hi ha 50 alumnes en total.  

 

 Els alumnes de P2 i P3 van anar de visita a l’ajuntament per veure les diferents 

tasques que s’hi desenvolupen.    

 

 2.- com ja s’havia fet en temps de confinament i pandèmia, des de l’ajuntament, 

s’han mantingut diferents contactes amb els Serveis Socials del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà, per tal de tractar de les necessitats dels habitants de Viladamat i 

continuar amb el control de les famílies més vulnerables.  

 

 3.- l’ajuntament ha formalitzat un conveni amb l’AFA del CEIP Puig Segalar per 

l’ús del Local Social per activitats extraescolars.  

 

  

  

  

 Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en 

coneixement del Ple els següents assumptes:  

 

1.- s’ha procedit a la neteja d’un tros de la riera i al desbrossament del carril bici, 

les entrades del poble, la deixalleria i el cementiri.  

 

2.- l’ADF Puig Segalar ha executat treballs de desbrossament i adequació del 

Camí de la Font de Palauborrell fins al Mas Notari. 
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3.- el dia 30 d’octubre es va organitzar una jornada de treball per part de l’ADF 

Puig Segalar a l’ermita de Sant Grau. En els propers mesos s’organitzaran jornades de 

treball en diferents punts de tots els pobles.  

 

Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi 

Maspoch Comamala, exposa:  

 

1.- ja està en funcionament a la deixalleria la recollida de residus especials. 

 

2.- s’ha sol·licitat a l’Agència de Residus de Catalunya una nova subvenció per a 

l’ampliació i millora de la deixalleria municipal. Amb aquesta tercera fase es vol 

construir un nou cobert per als residus especials, al costat del cobert existent, traslladant 

el contenidor de restes vegetals, i ampliar el sistema de càmeres i de seguretat de la 

instal·lació.  

     

3.- s’ha sol·licitat a la Diputació de Girona la participació en el Programa de 

subvencions DUS500 per al finançament de la comunitat energètica i de l’adequació de 

l’enllumenat públic. 

 

4.- la Diputació de Girona ha aprovat la subvenció extraordinària de la línia 6 del 

Pla a l’Acció sol·licitada per al finançament de la primera fase de la comunitat 

energètica local, per import de 37.509,83€.   

 

5.- en breu s’iniciaran els treballs previs per a la implementació de la recollida 

porta a porta de la fracció orgànica a tot el poble, comunicant tota la informació als 

veïns i fent entrega del material necessari.  

 

 Cinquè.- el Regidor de cultura, comerç, turisme i comunicació, Daniel 

Hernández  Mayor, informa:  

 

 1.- es va celebrar una nova edició de la festa de la gent gran, adaptada a l’actual 

estat de la pandèmia. En total van assistir una tercera part dels homenatjats. Com cada 

any, es va entregar un regal als convidats i un reconeixement als avis de més edat del 

poble. Gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona, es va comptar amb l’actuació 

de la Cobla Orquestra Nova Blanes. De cares a l’any vinent, es demanarà novament la 

subvenció de la Diputació de Girona.  

 

 

 2.- s’han mantingut contactes amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 

Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat per a la declaració dels Tolegassos com 

a bé d’interès local. Es vol agrair la plena disponibilitat del propietari, amb qui es 

formalitzarà un conveni regulador. Un cop formalitzat aquest conveni, s’iniciaran 

treballs de neteja.        

 

 3.- aquest mes de novembre es reiniciaran els balls del cap de setmana al Local 

Social, havent-se de respectar en tot moment el protocol Covid vigent. Es formalitzarà 

el conveni regulador.  
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 4.- es va mantenir una reunió amb l’Associació de joves Sant Felius i es va 

acordar que el dissabte, 4 de desembre, es celebrarà la festa major d’hivern. Veient 

l’evolució de la pandèmia en cada moment, s’aniran concretant els actes que es 

celebraran i la possibilitat de muntar la barra.   

  

 El Regidor d’esports i festes, Daniel Armengol, explica que han finalitzat les 

obres d’adequació de la instal·lació d’aigua de l’Ateneu Sebastià Salellas per tal de 

passar-les a baix risc de legionel·losi. Per al finançament d’aquesta actuació es compta 

amb la subvenció de Dipsalut, per import de 13.000€. 

 

 10.- PRECS I PREGUNTES:  

 

 No hi precs ni preguntes.  

 

 I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 40 

minuts del dia d’avui.  

  

L’alcaldessa,       La secretària habilitada, 

 Dolors Pons Sais     Marta Claret Ramírez 
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