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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 12 

DE GENER DE 2022 (01/22) 

 

A Viladamat, a 12 de gener de 2022, essent les 19:15h. 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.  

 

La Regidora Montse Nadal assisteix per via telemàtica per la seva situació de 

confinament domiciliari per raó de la pandèmia de Covid-19. La resta de Regidors 

assistents accepten per unanimitat aquest sistema de participació.  

 

Ordre del dia:           Pàgina 

 

 01.- Aprovació de l’acta anterior (06/21) .......................................................... -2- 

  

 02.- Proposta d’aprovació dels Estatuts de l’Associació de Micropobles de 

 Catalunya ........................................................................................................... -2- 

 

 03.- Acord sobre l’horari laboral del personal municipal ............................... -11- 

 

 04.- Acord de sol·licitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local del conjunt 

 arqueològic Els Tolegassos (Expedient X2022000027) ................................. -13- 

 

 05.- Adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere de l’Alt Empordà (Expedient 

 X2022000028) ................................................................................................. -15-    

 

 06.- Aprovació de mocions: 

 

 -  I.- Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català! 

 .......................................................................................................................... -17- 

 

- II.- Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana .................. -19- 
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- III.- Moció de suport al diputat Pau Juvillà davant la sentència 

condemnatòria del TSJC per defensar el dret a la llibertat d’expressió .... -21- 

 

- IV.- Moció per a l’ús social de la llengua catalana ................................... -22- 

 

- V.- Moció de suport a favor de la construcció de la nova escola de Ventalló 

.................................................................................................................... -23- 

 

 07.- Assumptes urgents:  

 

- I.-  Proposta de nomenament de Jutgessa de Pau substituta (Expedient 

X2021000133) ........................................................................................... -24- 

 

- II.- Acceptació de la donació d’una finca rústica (Expedient X2022000007) 

.................................................................................................................... -25- 

 

- III.- Aprovació definitiva de la regularització de partions entre sòl verd privat 

i sòl públic (Expedient X202000128) …................................................... -26- 

 

 08.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -27- 

 

 09.- Precs i preguntes ...................................................................................... -33-  

 

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. 06/21, 

celebrat el dia 10 de novembre de 2021.  

 

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

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

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

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

 

02.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ 

DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (EXPEDIENT X202200015):  

 

 L’Associació de Micropobles de Catalunya, a proposta de la Junta de 

l’Associació, va proposar modificar els estatuts vigents de l’entitat, que dataven del 

2008, per adaptar-los a la realitat social i administrativa actual i facilitar la tasca de 

l’Associació, que els últims anys s’ha vist incrementada per la pròpia activitat i les 

relacions institucionals. 

 

 En data 27 de novembre de 2021, es va celebrar l’Assemblea General de l’AM, 

en la que es va aprovar, per unanimitat, la proposta d’Estatuts que s’adjunten al final 

d’aquest acord. 
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 Aquests canvis faciliten l’operativa de l’Associació i permeten que l’Assemblea 

tingui major incidència en les decisions i en el control executiu, ja que els Estatuts s’han 

complementat amb el Reglament de Règim Intern, també aprovat a l’Assemblea, que 

entrarà en vigor tan bon punt siguin aprovats els nous Estatuts per tots els associats. 

 

 Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el 

que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició 

addicional cinquena, com el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 

Catalunya, en els seus articles 133 a 136, així com la regulació en matèria 

d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, d’acord amb la 

Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques, i, supletòriament, per la 

legislació estatal en matèria d’associacions. 

 

 Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb la legislació vigent, a proposta de 

l’alcaldia, els Regidors presents, per unanimitat acorden: 

 

 Primer.- Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir l’Associació i que figuren 

en Annex als presents acords. 

 

 Segon.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Viladamat a 

l’Assemblea General de l’Associació a la Sra. Dolors Pons i Sais. 

 

 Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació perquè subscrigui 

tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer 

efectius els acords precedents. 

 

 Quart.- Remetre el certificat d’acord del Ple a través d’EACAT a l’Associació de 

Micropobles de Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords. 

 

 ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA 

 
 Capítol I.- Disposicions generals  

 

 Article 1.- Denominació: 

 

 La denominació oficial i completa de l’entitat és Associació de Micropobles de 

Catalunya.  

 

 Article 2.- Domicili: 

 

 2.1.- El domicili social (raó social) de l’Associació de Micropobles de Catalunya radica 

a l’Ajuntament de l’Estany, carrer del doctor Vilardell, 1 – 08148 L’Estany, sense excloure la 

possibilitat d’establir altres delegacions.  

 

 2.2.- A causa de la transversalitat de l’entitat així com per la dispersió territorial, 

l’Assemblea pot canviar la seu, sense necessitat de modificar els estatuts.  

 

 Els canvis de la Seu s’establiran en el Reglament de Règim Intern de Associació de 

Micropobles de Catalunya.  
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 Article 3.- Finalitats: 

 

 3.1 Són finalitats de l’associació:  

 

a) El foment i la defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus 

habitants, davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives i 

privades.  

b) L’impuls a l’autonomia municipal.  

 

c) La promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els micropobles i zones 

rurals.  

 

d) El foment de la col·laboració amb les entitats municipalistes amb les quals s’arribi a 

acords, sempre que hi hagi respecte explícit a l’especialització, d’acord amb els seus 

integrants, de Associació de Micropobles de Catalunya.  

 

e) Associació de Micropobles de Catalunya està oberta a tots els micropobles de 

Catalunya i no estableix privilegis ni discriminacions per als seus socis.  

 

f) Qualsevol altra funció relacionada, directament o indirectament amb els associats.  

 

 3.2.- Per realitzar les esmentades finalitats, Associació de Micropobles de Catalunya  

 

a) Estableix les estructures organitzatives adients.  

 

b) Promou accions informatives, divulgatives, formatives, de recerca i de relacions 

institucionals.  

 

c) Estableix els mecanismes necessaris de defensa dels associats i de dotació 

d’assessorament i orientació. 

 

d) Posa en pràctica qualsevol altra acció afavoridora de la consecució dels seus 

objectius, d’acord amb la legislació aplicable.  

 

e) Pot constituir o participar en entitats.  

 

Article 4.- Llengua oficial: 

 

La llengua oficial de l’entitat és el català.  

 

Article 5.- Àmbit d’actuació:  

 

L’àmbit propi d’actuació de l’entitat és Catalunya, si bé podrà estendre les seves 

activitats a altres territoris així com col·laborar amb altres entitats i corporacions del món amb 

finalitats similars.  

 

Capítol II.- Socis  
 

Article 6.- Els socis: 

 

6.1.- Podrà ser soci qualsevol municipi o ens local o supramunicipal:  

 

a) Municipis que compleixin la categoria de Micropobles, definida al RRI  
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b) Diputacions provincials  

 

c) Consells Comarcals  

 

d) Vegueries  

 

e) Altres ens municipals d’acord a la legislació vigent.  

 

 Article 7.- El procediment d’admissió de nous associats: 

 

 7.1.- Qualsevol micropoble (definit al RRI d’aquesta associació) i ens supramunicipal 

podrà donar-se d’alta si compleix aquests estatuts i satisfà la quota establerta al RRI.  

 

 7.2.- L’acord d’adhesió l’ha de prendre el Ple de l’ens.  

 

 7.3.- L’adhesió a Associació de Micropobles de Catalunya no impedeix l’adhesió a 

altres entitats similars.  

 

 7.4.- L’ens soci serà representat per defecte per l’alcaldia o en qui delegui el Ple.  

 

 7.5.- La persona representant designada pel ple de l’ens serà l’únic membre de l’ens 

amb dret a vot. 

 

 Article 8.- Els drets dels membres associats: 

 

 Els ens locals membres tenen els següents drets:  

 

 8.1.- Participar en l’Assemblea General i òrgans directius de Associació de Micropobles 

 de Catalunya, d’acord amb els termes establerts al Reglament de Règim Intern (RRI).  

 

 8.2.- Participar en l’elecció dels càrrecs de Associació de Micropobles de Catalunya, 

 ser-ne candidats, d’acord amb els termes establerts al Reglament de Règim Intern (RRI).  

 

 8.3.- Participar en les activitats.  

 

 8.4.- Utilitzar els serveis de Associació de Micropobles de Catalunya.  

 

 8.5.- Presentar propostes i suggeriments a la Junta, a l’Assemblea i als òrgans que 

 s’estableixin en el Reglament de règim intern.  

 

 Article 9.- Els deures dels membres associats: 

 

 Els ens membres tenen els següents deures:  

 

 9.1.- Acatar els presents estatuts, el RRI vigent, i els acords dictats per l’Assemblea 

 general i els òrgans directius.  

  

 9.2.- Abonar les quotes ordinàries i les extraordinàries que, si escau, acordi l’Assemblea 

 General i que es recolliran en el RRI.  

 

 9.3.- Assistir a les reunions de l’Assemblea General i a altres òrgans on siguin 

 convocats.  
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 Article 10.- La pèrdua de la condició de membre:  

 

 Es produeix la baixa de l’associació:  

 

 10.1.- Si així ho acorda el ple de l’ens i es comunica formalment a Associació de 

 Micropobles de Catalunya. En aquest cas, la baixa té efecte a partir del 31 de desembre 

 de l’any en què es comuniqui la resolució i no exonera del pagament de la quota de 

 l’exercici en curs.  

 

 10.2.- En superar els límits de població d’acord amb els criteris que estableix el RRI  

 

 Capítol III.- Govern i organització  

 

 Article 11.- Els òrgans de govern: 

 

 11.1.- Els òrgans de govern, que han de ser representatius dels ens associats, són:  

 

 a) L’Assemblea General  

 

 b) La Junta 

 

 11.2.- L’entitat es pot organitzar de la manera que consideri més eficaç tal i com 

s’especifiqui en el RRI.  

 

 Article 12.- Qüestions generals sobre els òrgans de govern: 

 

 12.1.- Els membres dels òrgans de govern hauran de tenir la condició d’electes.  

 

 12.2.- El mandat dels òrgans de govern és de 4 anys i, en tot cas, s’han de renovar en el 

termini fixat en el RRI desprès de la renovació dels ens locals per les eleccions municipals.  

 

 12.3.- Els membres dels òrgans de govern estan subjectes als Estatuts i al RRI.  

 

 12.4.- Les reunions dels òrgans de govern, sectorials, territorials i assessors poden ser 

presencials, telemàtiques o híbrides en els termes que fixi el RRI.  

 

 12.5.- Tots els òrgans prenen llurs acords per majoria simple de vots, si no es disposa 

altrament en el RRI.  

 

 Capítol IV.- L’Assemblea General  

 

 Article 13.- Composició de l’Assemblea:  

 

 L’Assemblea General es compon pels representants de tots els socis de l’entitat.  

 

 Article 14.- Funcionament de l’Assemblea: 

 

 14.1.- L’Assemblea s’ha de reunir de forma ordinària cada any. § S’ha de convocar 

Assemblea ordinària per al nou mandat abans de 6 mesos un cop configurats els governs dels 

ajuntaments després de les eleccions municipals.  

 

 14.2.- L’Assemblea es reuneix de forma extraordinària per iniciativa del president, o a 

petició de la Junta o del 10% de socis. En aquest últim cas, des que la presidència en té 

coneixement, la celebració no pot anar més enllà del termini que fixi el RRI.  
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 14.3.- Perquè la constitució de l’Assemblea sigui vàlida han de ser-hi presents, en 

primera convocatòria, el 51% dels socis. En segona convocatòria, que s’ha de celebrar mitja 

hora després de la primera, serà vàlida amb els que hi hagi presents.  

 

 14.4.- Cada ens soci disposa d’un vot. En cas d’empat a les votacions, la Presidència de 

l’Assemblea disposa d’un vot de qualitat.  

 

 14.5.- Els ens socis poden delegar el seu vot per escrit en els termes que estableix el 

RRI. 

 

 14.6.- Qualsevol soci amb dret a vot pot presentar punts a l’ordre del dia d’una 

Assemblea General ordinària, sempre que vagin acompanyats del suport del 25% dels associats 

i siguin presentats amb 20 dies hàbils d’antelació. En una Assemblea extraordinària, només es 

debaten els punts de l’ordre del dia que consten a la convocatòria.  

 

 14.7.- L’Assemblea nomenarà una mesa que estarà composada per un mínim de tres 

membres a proposta de la Junta o sorgits de l’Assemblea. Aquestes tres persones ocuparan la 

Presidència de la mesa i dues vocalies, que aixecaran acta de la sessió i tindran cura de l’ordre 

del dia i els torns de paraules.  

 

 Article 15.- Competències de l’Assemblea General: 

 

 Correspon a l’Assemblea, com a òrgan sobirà de l’associació:  

 

 a) Elegir la Junta  

 

 b) Aprovar els objectius de mandat  

 

 c) Aprovar el Reglament de règim intern de l’entitat  

 

 d) Aprovar les quotes ordinàries i, si escau, les extraordinàries  

 

 e) Aprovar la memòria econòmica  

 

 f) Aprovar la memòria d’activitats  

 

 g) Aprovar el pressupost anual  

 

 h) Aprovar l’endeutament de l’entitat  

 

 i) Aprovar les inversions  

 

 j) Acordar la dissolució de Associació de Micropobles de Catalunya  

 

 k) I les que estableixi el RRI  

 

 Capítol V.- La Junta  

 

 Article 16.- L’elecció de la Junta:  

 

 16.1.- L’elecció serà mitjançant votació en Assemblea de les candidatures presentades.  

  

 16.2.- El RRI ha de regular el sistema d’elecció de la Junta, que ha de ser democràtic.  
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 16.3.- El RRI establirà el límit dels mandats. 

 

 Article 17.- Formació d’una gestora: 

 

 En cas que no s’hagi pogut elegir Junta, segons el procediment fixat pel RRI, aquest ha 

de preveure una fórmula democràtica per formar una gestora. La funció principal de la gestora 

és la de garantir eleccions abans de 3 mesos, ha de dur a terme l’administració ordinària de 

l’entitat, sense sobrepassar els imports pressupostats per a cada concepte.  

 

 Article 18.- Composició de la Junta:  

 

 18.1.- La Junta té caràcter executiu i coordina l’activitat de l’Associació.  

 

 18.2.- La Junta està integrada pels òrgans unipersonals següents:  

 

 a) Presidència  

 

 b) Vicepresidència  

 

 c) Secretaria  

 

 d) Tresoreria  

 

 e) I tantes vocalies com determini el RRI o nomeni la Presidència.  

 

 18.3.- Per tal facilitar la representativitat de la diversitat municipal, es repartiran les 

vocalies amb la següent representació mínima:  

 

 • 20 % del total de vocalies per a municipis fins a 100 habitants  

 

 • 20% de vocalies per a municipis de 101 a 250 habitants  

 

 • 20% de vocalies per a municipis de 251 a 500 habitants.  

 

 • Si el resultat es fraccionari s’arrodonirà a l’alça.  

 

 18.4.- La Junta, per realitzar eficaçment la seva funció podrà crear els òrgans necessaris 

per a la gestió de l’entitat, la participació i l’assessorament, les competències dels quals es 

recolliran en el RRI.  

 

 Article 19.- Funcions de la Junta:  

 

 Són funcions de la Junta:  

 

a) Coordinar les activitats de l’Associació  

 

b) Preparar l’ordre del dia de les reunions dels Òrgans directius i de l’Assemblea 

General, així com tota la documentació associada  

 

c) Executar els mandats de l’Assemblea  

 

d) Presentar la memòria econòmica i d’activitat a l’Assemblea  

 

e) Preparar el pressupost anual per presentar-lo a l’Assemblea  

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 

 

9 
 

f) Vetllar per una correcta execució del pressupost de l’entitat 

 

g) Gestionar fiscalment, laboralment i econòmicament l’entitat  

 

h) Aprovar convenis amb altres entitats, organismes i administracions que 

posteriorment s’hauran de ratificar en Assemblea  

 

i) I totes aquelles que li siguin encarregades per l’Assemblea o que no estiguin 

atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació  

 

 Capítol VI.- Els òrgans de govern unipersonals  
 

 Article 20.- El càrrec de president o presidenta:  

 

 20.1.- La persona que ocupi la Presidència és la màxima representant de l’Associació a 

tots els efectes i en tots els àmbits i presideix la Junta.  

 

 20.2.- La persona que ocupi la Presidència pot delegar alguna de les seves funcions en 

qualsevol Vicepresidència o en altres membres dels òrgans directius.  

 

 20.3.- Correspon al president o a la presidenta:  

 

 1.- Representar l’entitat en tots els àmbits, sens perjudici de la que els Estatuts assignen 

 als titulars dels altres òrgans.  

 

 2.- Dirigir l’associació.  

 

 3.- Signar tots aquells convenis, protocols, documents i acords aprovats pels òrgans de 

 govern.  

 

 4.- Convocar les Assemblees generals i la Junta.  

 

 5.- Nomenar representants territorials i sectorials si s’escau.  

 

 6.- Crear noves vocalies.  

 

 7.- En el cas que es produeixi una dimissió a la Junta, nomenar provisionalment un 

 membre per ocupar la vacant, la qual s’ha de ratificar en la propera Assemblea.  

 

 8.- Prendre aquelles resolucions, competència d’altres òrgans que, pel seu caràcter 

 urgent, no admetin retard, de la qual cosa n’haurà de donar compte als òrgans titulars de 

 la competència.  

 

 9.- I aquelles que se li assignin en el RRI.  

 

 Article 21.- Correspon al vicepresident o a la vicepresidenta:  

 

 1.- En cas de vacant, o d’absència o malaltia que impedeixin l’exercici de la 

 Presidència, la Vicepresidència assumeix totes les funcions presidencials. 

 

 2.- La Vicepresidència també pot assumir la Presidència, totalment o parcialment, en 

 cas de delegació.  

 

 3.- Fora dels casos anteriors, li correspon donar suport a les funcions de la Presidència.  
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 4.- En cas que es produeixi la dimissió de la Presidència, l’exercici provisional de les 

 seves funcions es limita fins la propera Assemblea, en la qual s’haurà d’escollir la 

 Presidència.  

 

 Article 22.- Correspon al secretari o a la secretària:  

 

 1.- L’organització, direcció i administració dels serveis tècnics 

 

 2.- Aixecar acta de cadascuna de les reunions de la Junta 

 

 3.- Custodiar els documents de l’entitat 

 

 4.- Registrar el moviment d’altes i baixes de socis  

 

 5.- Estendre i signar certificacions de l’entitat 

 

 6.- Realitzar, en representació de l’entitat, tràmits genèrics davant Hisenda, la Seguretat 

 Social, i l’administració pública en general 

 

 7.- Substituir la persona que ocupi la Tresoreria en cas d’absència, malaltia, dimissió o 

 qualsevol altra circumstància que impedeixi realitzar les seves funcions.  

 

 8.- Qualsevol altra que li sigui encarregada per la Presidència, els òrgans de govern o el 

 RRI.  

 

 Article 23.- Correspon al tresorer o a la tresorera:  

 

 1.- La preparació, presentació i gestió del pressupost 

 

 2.- La preparació dels estats de comptes per presentar a l’Assemblea  

 

 3.- El cobrament de les quotes 

 

 4.- L’execució de les ordres de pagament disposades per la Junta  

 

 5.- La gestió bancària i de liquiditat 

 

 6.- La gestió de la comptabilitat i la tresoreria de l’Associació  

 

 7.- Substituir la persona que ocupi la Secretaria en cas d’absència, malaltia, dimissió o 

 qualsevol altra circumstància que impedeixi realitzar les seves funcions 

 

 8.- Qualsevol altra que li sigui encarregada per la Presidència, els òrgans de govern i el 

 RRI 

 

 Capítol VIII.- Els ingressos  

 

 Article 24.- Ingressos de l’entitat:  

 

 Els ingressos de l’entitat tenen els següents orígens:  

 

 1.- Quotes ordinàries  

 

 2.- Quotes extraordinàries  
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 3.- Subvencions  

 

 4.- Patrocinis i mecenatge  

 

 5.- Rendiment de serveis i activitats i del mateix patrimoni  

 

 6.- Operacions de crèdit  

 

 7.- Donacions, herències i llegats  

 

 8.- Qualsevol altre que estableixi el RRI  

 

 Capítol IX.- Dissolució de l’Associació  

 

 Article 25.- Dissolució de l’associació:  

 

 25.1.- La dissolució ha de ser aprovada per l’Assemblea General, en sessió 

extraordinària i per majoria simple dels presents.  

 

 25.2.- En la mateixa sessió s’ha de nomenar la Comissió Liquidadora.  

 

 25.3.- En cas que existís alguna liquiditat econòmica o de patrimoni, els imports o 

valors seran cedits preferentment a entitats no lucratives dedicades al municipalisme i/o al món 

rural. 
 

03.- ACORD SOBRE L’HORARI LABORAL DEL PERSONAL 

MUNICIPAL (EXPEDIENT X2021000199):  

 

  El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de gener de 2021, va acordar aprovar 

l’adhesió d’aquest ajuntament a l’acord comú de condicions per als empleats públics 

dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, aprovat per la Generalitat de 

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

Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 

Catalunya, Codi de Conveni núm. 79100015072015. L’Acord inicial es va modificar 

mitjançant la Resolució TSF/3150/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la 

inscripció i la publicació de l’acord de modificació de diversos articles de l’Acord.  

 

  Per part de l’ajuntament es va tramitar la inscripció del conveni aprovat al 

REGCON, Registro y Depósito de Convenios Colectivos, acuerdos colectivos de 

trabajo y planes de igualdad, i la seva tramitació en el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

 

D’acord amb el que determina l’Acord comú de condicions aprovat i per tal de 

regular convenientment la prestació dels serveis municipals en situacions puntuals 

d’urgent necessitat, es proposa l’adopció del present acord referent a l’horari a prestar 

per part del personal municipal. Concretament, es pretén regular l’horari laboral en dies 

festius, i/o vigílies, i/o el dia posterior als festius on sigui essencial i inevitable la 

prestació de qualsevol dels serveis seguidament detallats:  

 

- la neteja dels espais on s’han celebrat les activitats i els carrers de l’entorn, per 

evitar problemes de salubritat i seguretat pública 
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- el muntatge de les activitats 

 

- l’endreça del material usat durant les activitats 

 

 Les hores de treball en dies festius o fora de l’horari laboral habitual es 

compensaran seguint els criteris següents, d’acord amb el què determina l’article 18.7 

del conveni número 79100015072015, al qual l’Ajuntament de Viladamat està adherit 

des de la seva aprovació per Ple:  

 

a) cada hora realitzada fora de la jornada de treball establerta donarà dret a 

rebre, amb caràcter general, un descans compensatori d’una hora i trenta 

minuts si és laborable 

 

b) una hora i tres quarts en el cas d’hora realitzada en horari festiu o nocturn 

  

c) dues hores i mitja en cas que sigui festiva i nocturna 

 

 Seran festes locals durant l’any 2022:  

 

- Festes laborals a Catalunya:  

 

· 1 de gener (Cap d’any) 

· 6 de gener (Reis) 

· 15 d’abril (Divendres Sant) 

· 18 d’abril (Pasqua Florida) 

· 6 de juny (Pasqua Granada) 

· 24 de juny (Sant Joan) 

· 15 d’agost (l’Assumpció) 

· 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 

· 1 de novembre (Tots Sants) 

· 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

· 8 de desembre (La Puríssima) 

· 26 de desembre (Sant Esteve) 

 

- Festes laborals locals: 

 

 · divendres, 29 de juliol de 2022 (festa major de Viladamat) 

 · divendres, 9 de desembre de 2022 (festa d’hivern de Viladamat) 

 

 Igual que en els darrers anys, des de l’ajuntament i a voluntat dels treballadors, 

es  consideraran  laborables  els dies 12 d’octubre de 2022, dia de la hispanitat, i 6 de 

desembre de 2022, dia de la Constitució, i es consideraran festius els dies 8 de març de 

2022, dia internacional de la dona, i 7 de novembre de 2022, diada de la Catalunya 

Nord, en substitució del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, i 1 d’Octubre, commemoració del 

referèndum, que cauen en cap de setmana.   
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 A l’efecte, durant l’any 2022 i el mes de gener del 2023, segons les activitats 

previstes i programades, el personal laboral haurà de treballar, per torns, sempre que 

sigui necessari i previ avís de l’equip de govern, durant els dies festius, els anteriors i 

posteriors seguidament detallats:  

 

- dissabte, 5 de març de 2022, amb motiu del Carnaval infantil 

 

- dissabte, 18 de juny de 2022, per la celebració de la Fira del vermut 

 

- dijous, 23 de juny de 2022, per Revetlla de Sant Joan 

 

- divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 de juliol de 2022, per la Festa major 

 

- dijous, 8 de desembre de 2022, per la Festa d’hivern 

 

- dies 11, 18, 25 i 26 de desembre de 2022, i 1 i 6 de gener de 2023, per 

l’organització de la Quina de Nadal 

 

- dijous, 5 de gener del 2023, pel Campament i la cavalcada dels Reis d’Orient 

  

 Vista la proposta formulada, el ple de l’ajuntament acorda per unanimitat:  

 

Primer.- que el personal laboral d’aquest consistori haurà de treballar els dies 

festius aprovats, i/o vigílies, i/o el dia posterior als festius, en les activitats programades 

anteriorment esmentades, sempre que sigui essencial i inevitable la seva feina per cobrir 

les necessitats dels serveis municipals, en tasques com la neteja dels espais on s’han 

celebrat les activitats i els carrers de l’entorn, per evitar problemes de salubritat i 

seguretat pública; el muntatge de les activitats programades; i l’endreça del material 

usat durant les activitats.  

 

Segon.- compensar les hores treballades fora de l’horari laboral d’acord amb el 

que determina l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 

Catalunya de menys de 20.000 habitants, Codi de Conveni núm. 79100015072015, al 

qual es va adherir aquest ajuntament.  

 

 Tercer.- informar de l’adopció del present acord a la representant sindical dels 

treballadors i als mateixos treballadors per al seu coneixement.  

 

04.- ACORD DE SOL·LICITAR LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL 

D’INTERÈS LOCAL DEL CONJUNT ARQUEOLÒGIC DELS TOLEGASSOS 

(EXPEDIENT X2022000027): 

 

 L’any 1980 es van iniciar les primeres investigacions arqueològiques al municipi 

que van permetre descobrir els jaciments del forn romà del Camí d’Albons, la vil·la dels 

Tolegassos, l’Olivet d’en Pujol i altres jaciments secundaris. En els anys posteriors es 

van anar realitzant treballs d’excavació a la vil·la dels Tolegassos i es va excavar la 

necròpolis associada a la vil·la, la Vinya del Fuster, i la suposada segona necròpolis, el 

Camp de l’Ylla.  
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 En aquests moments, el conjunt arqueològic dels Tolegassos es troba en un 

evident estat d’abandonament que requereix la ràpida intervenció de les administracions 

per tal de regular-lo i protegir-lo adequadament, donada la seva importància històrica.  

 

 A l’efecte, el Doctor en Arqueologia i veí de Viladamat, Josep Casas Genover, 

ha redactat l’informe justificatiu per a la declaració del conjunt arqueològic dels 

Tolegassos com a Bé Cultural d’Interès Local, d’acord amb el qual:   

 

 Donada la seva importància històrica, cal preservar la tipologia característica 

d’una vil·la i un forn romans, donant a conèixer els seus elements i entendre la vida 

social al llarg del temps.  

 

 Per recuperar el conjunt arqueològic cal desbrossar, netejar l’entorn i 

restaurar, si és el cas, amb l’objectiu de condicionar l’accés a persones interessades en 

l’estudi de la vil·la romana i el forn, senyalitzant de forma interpretativa l’espai i 

l’entorn.  

 

 Pot ser un recurs acadèmic, lúdic i turístic protegir el conjunt arqueològic i 

consolidar-lo com un actiu d’interès per al municipi, però també per a qualsevol 

persona o entitat interessada en visitar-lo, amb una oferta vinculada als itineraris 

paisatgístics i a la observació del paisatge.  

 

 La motivació principal és la protecció de les construccions del conjunt. 

 

 El seu grau de protecció és general i totes les intervencions i actuacions han 

d’anar encaminades a conservar, potenciar i millorar la interpretació del conjunt 

protegit. 

  

 Es permetrà actuacions de manteniment, consolidació, conservació, restauració, 

reforma, rehabilitació, reestructuració dels elements originals, i qualsevol intervenció, 

en cap cas suposarà l’alteració de les característiques i valors dels elements originals a 

conservar.  

 

 També es podran realitzar actuacions d’ampliació, enderroc, substitució i 

reconstrucció dels elements, sempre que no s’alterin els elements singulars a conservar 

i dirigides per experts en arqueologia. Aquestes han d’anar, sempre, relacionades amb 

la millora de l’accessibilitat, la interpretació i la conservació.  
 

 Per a la tramitació d’aquesta declaració es comptarà amb la col·laboració del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. D’altra banda, l’ajuntament disposa de l’autorització dels propietaris de les 

finques rústiques en les que s’ubica el bé, amb les que properament es signarà conveni.  

 

 A l’efecte, vista la memòria justificativa del Sr. Casas i constatat l’estat actual 

del conjunt arqueològic, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya la declaració del jaciment arqueològic Vil·la dels 

Tolegassos com a Bé Cultural d’Interès Local, reclamant la seva restauració i protecció.  
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 Segon.- notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al 

seu coneixement i per a la seva tramitació.  

 

 Tercer.- notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya als efectes oportuns. 

 

 Quart.- notificar l’inici de la present tramitació als propietaris de les finques 

rústiques en les que s’ubica el conjunt arqueològic a protegir.  
 

 05.- ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE DE 

L’ALT EMPORDÀ (EXPEDIENT X2022000028):  

 

 Es proposa l’aprovació de l’adhesió d’aquest ajuntament al Pla Comarcal 

d’igualtat de gènere de l’Alt Empordà, aprovat inicialment pel període 2016-2019, 

prorrogat per acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel període 2020-

2021 i actualment pendent de redacció i aprovació per l’anualitat 2022. 

 

 Aquest Pla Comarcal es fixa sis objectius estratègics:   

 

 1.- Compromís i acció comarcal per l’equitat de gènere. Compromís amb 

l’equitat de gènere, que permeti donar continuïtat i consolidar les polítiques d’igualtat 

de gènere a la comarca i al municipi, tot garantint els drets i la qualitat de vida de totes 

les persones, sense discriminació per raó de gènere, edat, ètnia, raça, nacionalitat, 

orientació sexual, religió o classe social. 

 

 2.- Millorar el treball en xarxa. Millorar la coordinació interdepartamental del 

Consell Comarcal i la cooperació interinstitucional amb altres administracions i amb les 

entitats socials i cíviques de la comarca i el municipi per facilitar la promoció de les 

polítiques d’igualtat de gènere entre dones i homes a l’Alt Empordà.  

 

 3.- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència 

masclista a la comarca. Reforçar el treball preventiu amb persones i famílies en situació 

vulnerable per millorar la detecció de casos invisibilitzats i acompanyar més 

adequadament a les dones víctimes de violència masclista.  

 

 4.- Empoderar les dones i homes en situació de risc d’exclusió social. Garantir 

que les dones i els homes puguin exercir els seus drets a la seguretat, llibertat de 

moviment, dignitat, autonomia sexual, integritat física, no discriminació, educació i 

participació igual en els processos de decisió que els afectin.  

 

 5.- Promoure treball comunitari i de sensibilització per reforçar les accions 

orientades a l’equitat de gènere.  

 

 6.- Garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació 

sexual i identitat o expressió de gènere, per garantir que es pugui viure la diversitat 

sexual i afectiva en llibertat. 
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 El Pla per a la Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà està estructurat en 9 capítols 

i un annex que recull un glossari de termes relacionats amb la perspectiva de gènere per 

facilitar-ne la lectura. En el primer capítol s’exposa el recorregut de les polítiques 

d’igualtat de gènere a la comarca. En el segon capítol es recull el marc normatiu per a la 

igualtat de gènere en què s’encabeix el Pla. El tercer capítol es centra en la 

transversalitat de gènere com a eix de la planificació estratègica comarcal i local. El 

quart capítol introdueix el principi de la interseccionalitat i el tractament de la diversitat 

des de la perspectiva de gènere. En el capítol cinquè s’expliquen quins són els espais de 

coordinació i els espais de participació del Pla. El sisè capítol presenta la diagnosi de 

gènere de la comarca. En el setè capítol es presenten els objectius estratègics, els 

objectius operatius i les accions del Pla i en els capítols vuit i nou, respectivament, es 

presenta la comunicació del Pla d’Igualtat de Gènere i el procés de seguiment i 

avaluació. 

   

 L’estratègia de comunicació del Pla es basarà en els aspectes següents:  

 

 a) L’ús d’un llenguatge no sexista, d’acord amb les indicacions per a un 

 llenguatge administratiu no sexista del Consell Comarcal de l’Alt Empordà  

 

 b) La incorporació de criteris de paritat i diversitat, d’acord amb els principis 

 d’igualtat de gènere i de treball des de la perspectiva de la interseccionalitat, en 

 els materials de difusió i comunicació del Pla d’Igualtat de Gènere i del Pla 

 d’inclusió on apareguin imatges de persones (fotografies, vídeos)  

 

 c) La visibilització d’aquelles accions que estiguin orientades a promoure la 

 igualtat de gènere a la comarca, impulsades per la diversitat d’agents econòmics 

 i socials de l’Alt Empordà  

 

 d) El suport a la difusió d’informació de diversos agents que sensibilitzi sobre 

 les situacions de desigualtat de gènere a la comarca i al conjunt del país  

 

 e) El suport explícit a les accions de comunicació orientades a promoure la 

 igualtat de gènere que posen en marxa altres administracions públiques, 

 universitats i centres de recerca i entitats sense ànim de lucre de la comarca i del 

 país 

 

 Revisat el contingut del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà, el seu 

contingut, objectius i funcionament, els Regidors presents unànimement acorden:  

 

 Primer.- adherir-se al Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà pel període 

2016-2019, prorrogat per acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel 

període 2020-2021. 

 

 Segon.- notificar el present acord a l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes oportuns.  

 

 Tercer.- notificar el present acord a totes les entitats municipals i remetre còpia 

del Pla per al seu coneixement i la seva aplicació en les activitats i matèries de la seva 

competència.   
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 Quart.- publicar el present acord a la pàgina web de l’ajuntament per al seu 

públic coneixement i donar difusió del Pla d’Igualtat de Gènere aprovat.    

 

 06.- APROVACIÓ DE MOCIONS:  

 

 I.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA COHESIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS I EL CATALÀ!: 

 

 La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants 

de diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu 

de repressió per a qui la parlava durant el franquisme i altres períodes històrics, però va 

sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants per 

mantenir-la. 

 

 Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten 

diferents estudis, com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua. 

Aquest informe constata que als Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants 

habituals des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els parlants de català no superen 

el 32,4%. Un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és que les persones 

catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla en castellà; 8 

de cada 10, segons aquest informe. Aquestes persones que canvien de llengua ho 

justifiquen per un suposat respecte, bona educació o perquè pensen que no els 

entendran. Ni parlar català als Països Catalans es pot considerar de mala educació o una 

falta de respecte, ni és cert que no ens entendran, tal com demostren les estadístiques 

(segons les diverses enquestes d’usos lingüístics, més d’un 90% de la població entén el 

català a tots els territoris de parla catalana). No ens equivoquem: no és de mala educació 

parlar la nostra llengua, és de mala educació demanar als altres que no parlin la seva. I 

això vol dir, per exemple, no canviar de llengua per l’aparença de l’interlocutor 

(vestuari, color de pell, etc.) ni per cap altre motiu. Per començar, és una conducta 

classista i racista donar per fet que una persona no sap català. I, més enllà d’això, parlar-

li d’entrada en llengua no catalana és excloure-la de la comunitat on viu, sigui des de fa 

dos dies, dos anys o dues dècades. Parlar a algú en llengua no catalana des de bon 

començament és considerar-lo estranger, aliè a la comunitat. 

 

 Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per 

discriminació dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants, que han crescut un 

229% en vuit anys, fins a arribar a les 1.303 denúncies el 2020. Parlar català ha 

esdevingut el quart motiu de discriminació a Barcelona, segons l’Observatori de les 

Discriminacions de l’Ajuntament de la ciutat. En l’espai públic aquestes denúncies es 

donen especialment en l’àmbit de la salut, però també s’observa com en el marc de la 

justícia l’ús del català és molt baix, amb un 20,6% de sentències redactades en català, o 

com al País Valencià només un dels 214 jutjats funciona habitualment en català. A més 

a més, cal afegir-hi, també, la presència baixíssima del català en els mitjans de 

comunicació, el cinema, les plataformes de vídeo o les xarxes socials en general. Tot 

plegat, fa que tinguem una tendència molt preocupant, perquè l’ús social de la llengua 

ha anat retrocedint entre infants i adolescents, que veuen el català com una llengua 

acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions personals. Només un 16,3% 

dels joves de 15 a 29 anys diuen que comencen sempre les converses en català. Aquesta 

situació posa en perill seriós la supervivència de la llengua. 
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 La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model d’integració i cohesió 

social eficaç, i ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a 

les escoles, apresa per tot l’alumnat de tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha 

actuat com a element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a 

reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, allà on 

és el model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió lingüística és 

només una realitat en una part de la nació i un motiu d’atac constant. Ara bé, les dades 

ens demostren que la immersió lingüística avui no s’està duent a terme en tots els 

entorns educatius, amb la connivència de qui governem les administracions públiques. 

Lluny de treballar per implementar aquest model arreu dels territoris de parla catalana, 

estem permetent ingerències a un model que considerem d’èxit i que representa un 

model de país cohesionador i menys discriminador. 

 

 Tot i les preocupants dades que parlen d’un retrocés de l’ús del català a l’escola, 

entre professorat i alumnat, inclús on s’hauria d’implementar el model d’immersió 

lingüística, els atacs no han cessat. Quan l’Estat espanyol ataca de manera sistèmica la 

nostra llengua ho fa per debilitar la nostra cohesió social, el principi d’igualtat 

d’oportunitats i la construcció nacional del nostre poble. L’últim és el del Tribunal 

Suprem, que ha imposat a Catalunya la obligatorietat del 25% de classes en castellà (i 

que pretenen imposar també a les illes),  un atac directe a la nostra llengua i esquerda el 

consens ampli entorn de la necessitat d’una immersió lingüística real. Un atac contant 

per part de la justícia, amb l’acceptació de les primeres denúncies a les illes que 

pretenen que s’hi estengui aquesta imposició; l’impuls per part de Marzà, al País 

Valencià, de la Llei del Plurilingüisme, que estableix un màxim del 60% de català a les 

aules connivent amb la dinàmica recentralitzadora a la justícia espanyola; o a l’Estat 

Francès la persecució judicial a la proposta d’immersió de les Bressoles. Totes elles 

sentències que vulneren els compromisos internacionals dels Estats Espanyol i Francès 

amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 

 

 Als Països Catalans, amb una població que supera els 13,5 milions de persones, 

s’hi parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues gaudeixen 

de la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el 

català, la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics, 

econòmics i mediàtics. No volem menysprear cap llengua, volem conviure amb totes, 

però no volem perdre la nostra. La solidaritat es demostra amb l’actitud de no 

obstaculitzar l’ús de cap llengua que estigui en procés de recessió, ja que la convivència 

entre idiomes matisa i enriqueix la percepció del món. 

 

 Deia l’alcoiana Isabel-Clara Simó que “a nosaltres, ningú no ens salvarà la 

llengua, excepte nosaltres mateixos”. I és feina nostra que aquest nosaltres inclogui tot 

el poble, tingui l’origen que tingui. Necessitem el compromís, la voluntat i l’acció de 

tothom perquè el català sigui la llengua d’ús dels nostres infants i adolescents. 

 

 L’actual situació del català ens preocupa i, especialment, l’ús social de la llengua 

entre adolescents i joves. Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens 

pertoca defensar la llengua catalana també des de l’àmbit municipal. És per això que els 

Regidors presents, per unanimitat, acorden:   
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 Primer.- Promoure, de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte 

municipal per a l’ús del català: A Viladamat, en català, en el qual s’impliquin persones i 

entitats dels àmbits cultural, social, econòmic, etc., signant el manifest conjunt i 

impulsant accions per a la promoció de la llengua. 

 

 Segon.- Adherir-nos com a Ajuntament de Viladamat a la campanya Tots som 

referents lingüístics. No t’excusis, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i 

d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. Fer arribar la campanya a l’escola 

Puig Segalar de Viladamat i a les entitats que treballin amb joves i adolescents 

(esportives, de lleure, etc.) i demanar-ne l’adhesió. Amb aquesta adhesió volem renovar 

i enfortir el compromís del consistori amb el català, com a eina de cohesió i garantia 

d’igualtat d’oportunitats. 

 

 Tercer.- Crear un Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament i vetllar 

perquè sigui conegut per tot el consistori i totes les empreses que treballen fent un servei 

públic, ja que s’hi regula l’ús del català. El reglament establirà que el català ha de ser la 

llengua a utilitzar en comunicacions, documentació, retolació, etc., així com la llengua 

utilitzada en actes públics pels càrrecs del poble, i se n’ha d’acreditar el coneixement en 

el cas de les convocatòries de llocs de treball. 

 

 Quart.- Fer un comunicat, com a mínim un cop l’any, adreçat a totes les unitats i 

personal que treballa directament o indirectament per a l’Ajuntament, per tal de recordar 

el compromís del consistori amb la llengua catalana, així com la importància de l’ús del 

català per part del personal en totes les seves comunicacions, i que en l’àmbit públic 

aquesta ha de ser la llengua de referència. Així com a promocionar el català en tots els 

àmbits i activitats que impulsem i en què col·laborem com a Ajuntament. 

 

 Cinquè.- Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar 

la defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat 

d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi. 

 

 Sisè.- Comunicar aquests acords a la premsa, al govern autonòmic i estatal 

pertinent i a les entitats de promoció per la llengua. 

  

 II.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA 

CATALANA (EXPEDIENT X2022000016): 

 

  La darrera sentència del TSJC que obliga al 25% de l’ensenyament en castellà 

és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu enfocament pedagògic. 

Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i avalat àmpliament per la 

societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les dades sobre els resultats de 

la immersió lingüística evidencien que és un model d’èxit, tant per als alumnes com per 

al si de la societat: contribueix a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i a la 

normalització de l’ús del català. 
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 Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i 

la política educativa del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els 

qui han de determinar quin model d’ús garanteix la competència lingüística dels 

alumnes en cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores 

que calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació. 

 

 Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos 

d’instrumentalització política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens 

reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que 

afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d’una perspectiva 

intercultural. D’aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de 

creixement acadèmic i personal, inclosa la competència comunicativa plena en les 

llengües d’ús normal a la societat. 

 

 Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els 

continus atacs polítics i judicials contra la llengua catalana i l’educació en català 

responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, 

fins al punt que els diferents àmbits d’actuació en català, inclòs el model d’escola 

catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien 

fer creure, la situació del català a les aules viu una situació crítica, segons els darrers 

informes del Departament d’Educació: més d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o 

gairebé mai el català a l’escola, per posar només un exemple. 

 

 Per tot això, l’Ajuntament de Viladamat s’afegeix als següents acords amb el 

suport de la totalitat dels Regidors presents: 

 

 Primer.- Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per 

defensar el model educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-

lo, protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest 

consens de país aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament 

amb el Pacte Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests 

grans acords avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària. 

 

 Segon.- Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les 

mobilitzacions i accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i 

denunciar la intromissió dels tribunals en contra de l’ús de la llengua. El català 

arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat espanyol, que 

es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les 

administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.  

 

 Tercer.- El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli 

ventall de la societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió 

social, i a la igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una 

societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a 

defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens 

dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model 

d’èxit.  
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 Quart.- Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament 

d’Educació i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 

de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis.  

 

 III.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE VILADAMAT DE 

SUPORT AL DIPUTAT PAU JUVILLÀ DAVANT LA SENTÈNCIA 

CONDEMANTÒRIA DEL TSJC PER DEFENSAR EL DRET A LA LLIBERTAT 

D’EXPRESSIÓ: 

 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 Atès que el passat 14 de desembre el TSJC va condemnar al diputat de la CUP i 

secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà,  per desobediència a 6 mesos 

d’inhabilitació i a una pena multa de 1.080 euros. 

 

 Atès que el motiu de la condemna és mantenir penjats uns llaços grocs al 

despatx municipal de la Crida-CUP a la Paeria de Lleida quan n’era regidor, per tal de 

denunciar la repressió de l’Estat contra l’independentisme fruit d’una decisió presa 

col·lectivament a l’assemblea local de la Crida-CUP a Lleida. 

 

 Atès que aquesta actuació s’empara de forma clara en el dret a la llibertat 

d’expressió i, més concretament, en la denúncia d’una situació manifestament injusta 

com és l’existència de presos polítics i exiliats a l’Estat espanyol i vora 4000 persones 

represaliades pel seu compromís en les lluites independentistes i del moviment popular 

arreu dels Països Catalans.  

 

 Atès que aquesta condemna forma part de la causa general contra 

l’independentisme català, on els poders de l’Estat actuen sense cap mena de separació, a 

fi d’eliminar la dissidència de les institucions en un intent de guanyar per altres vies el 

que no són capaços de guanyar a les urnes, com ho acredita la majoria parlamentària al 

Parlament del Principat i present també en el municipalisme, com és el cas d’aquest 

consistori. 

 

 Atès que aquest nou intent d’ingerència dels tribunals i la judicatura en la 

sobirania del Parlament Català mereix una resposta unitària, ferma i col·lectiva per la 

defensa de les nostres institucions. 

 

 Atès que Pau Juvillà va ser escollit diputat per la demarcació de Lleida per la 

CUP en les eleccions del 14 de febrer passat i ha estat el primer diputat de la CUP en 

ocupar una secretaria de la Mesa del Parlament. 

 

 A proposta del Grup Municipal de la CUP, els Regidors presents unànimement 

acorden:  

 

 Primer.- Mostrar tot el suport i solidaritat al diputat Pau Juvillà i a les vora 4000 

persones represaliades en els darrers anys arreu dels Països Catalans pel seu compromís 

independentista i amb les lluites populars.  
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 Segon.- Denunciar la repressió generalitzada de l’Estat espanyol contra els 

milers de persones empresonades, exiliades i represaliades pel seu compromís social i 

polític amb la lluita independentista i els moviments populars. 

 

 Tercer.- Constatar la injustícia de la sentència contra Pau Juvillà, que suposa un 

nou intent d’ingerència de la judicatura contra la sobirania del Parlament de Catalunya, 

així com una vulneració de drets com a diputat d’en Pau Juvillà, que fou escollit 

democràticament en les eleccions autonòmiques del passat 14 de febrer de 2021. 

 

 Quart.- Manifestar el compromís del Ple municipal amb les més de 4000 

persones represaliades, la denúncia de la repressió política que practica en aquest i tants 

altres casos l’Estat espanyol, i amb el dret a l’autodeterminació del poble català. 

 

 Cinquè.- Demanar al Parlament de Catalunya que es mantingui ferm i protegeixi 

els drets que en Pau Juvillà té com a diputat d’aquesta institució. 

 

 Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya. 

 

 IV.- MOCIÓ PER A L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA:  

 

 La llengua d’un poble toca aspectes fonamentals de la vida individual i 

col·lectiva. Els experts consideren la llengua com una part integrant d’un cultura en el 

sentit antropològic, però tanmateix es constata, en el moment actual, que un dels efectes 

de la globalització és la reducció de la llengua a una pura eina de comunicació.  

 

 El català no només no està exempt de patir tots aquests efectes de la 

globalització sinó que, com a llengua minoritària i com a llengua marginada o 

perseguida de forma intermitent durant els darrers 300 anys, encara està molt més 

perjudicada, fins al punt que ja han sorgit veus des de l’àmbit acadèmic que alerten que 

aquest fenomen pot acabar, en un futur, empitjorant de forma alarmant la situació.  

 

 La nostra comarca no es troba al marge d’aquesta situació. Òmnium Cultural de 

l’Alt Empordà acaba de proclamar que “l’ús social de la llengua catalana es troba en 

situació d’emergència” i per això ha iniciat la campanya “Fem-la petar” per tal de crear 

grups de conversa heterogenis entre catalanoparlants i gent nouvinguda amb diferents 

orígens i cultures. D’altra banda, diversos centres educatius de casa nostra ja estan 

elaborant normes per promoure l’ús del català entre els alumnes, davant la caiguda en 

picat que ha patit, en poc més d’una dècada.  

 

 Aquest retrocés, reconegut a l’Alt Empordà però global arreu de Catalunya, ha 

provocat que els departaments d’Educació, Recerca i Universitats i Cultura, de la 

Generalitat de Catalunya, estiguin preparant diverses accions per executar de forma 

transversal, adreçades totes elles a fer front a la feblesa que el català té i pot tenir encara 

més en el futur, en el seu ús tant educatiu com social. Un retrocés, a més, que pot 

agreujar-se arran de la sentència del Tribunal Suprem contra el model d’escola catalana 

i el seu enfocament pedagògic. 

 

 Per tot plegat, i a l’espera d’aquest pla més global a aplicar a tot el país, els 

Regidors, per unanimitat, aproven l’adopció dels següents acords: 
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 Primer.- l’ajuntament de Viladamat, conscient de la feblesa que té l’ús de la 

llengua catalana en l’àmbit social i en l’àmbit educatiu del municipi i de la comarca, 

fomentarà totes aquelles accions que estiguin al seu abast per tal d’aconseguir una 

reversió d’aquest fenomen.  

 

 Segon.- l’ajuntament de Viladamat col·laborarà amb els centres educatius i amb 

les entitats locals que impulsin iniciatives en aquest sentit, donant-los suport en totes 

aquells àmbits de la seva competència. 

 

 Tercer.-  l’ajuntament de Viladamat fomentarà l’ús del català en la retolació dels 

comerços, oficines i empreses del municipi, tant els de nova obertura com els que ja 

estan en funcionament, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya i la resta de 

normativa de la legislació comercial.   

   

 Quart.- l’ajuntament de Viladamat impulsarà campanyes de sensibilització per 

tal d’evitar la subordinació lingüística de la població, especialment entre els infants, 

joves i adolescents. En aquest sentit les xarxes socials poden ser una bona eina per 

fomentar aquest ús social del català.  

 

 Cinquè.- l’ajuntament de Viladamat promourà les iniciatives de la Plataforma 

per la Llengua, adaptades a la realitat local i comarcal, per tal d’assolir tots aquests 

objectius.  

 

 Sisè.- autoritzar a l’alcaldessa a realitzar tants actes i gestions com siguin 

necessaris per al compliment d’aquests acords. 

 

 V.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA NOVA DE 

VENTALLÓ:  

 

 La importància de les escoles públiques en les zones rurals és ben coneguda per 

tots el ajuntaments i/o entitats municipals. En les zones rurals més en cap altre lloc, el 

municipi necessita l’escola com eix vertebrador del mateix.  

 

 Tenint en compte la realitat exposada en aquest encapçalament des de 

l’ajuntament de Ventalló ens fan sabedors de la situació en la que es troben.  

 

 L’any 2005 es va sol·licitar i es va iniciar tot el procediment per construir 

l’escola nova, i l’octubre de 2010 es va adjudicar l’obra.  

 

 Aquest projecte, no va executar-se, degut a la crisi econòmica. Més tard es va 

decretar de no construcció, tancant així l’expedient des de Barcelona. Els serveis 

Territorials d’ensenyament de Girona anaven dient a l’ajuntament que el problema era 

de falta de pressupost que quan hi haguessin prou recursos l’escola seguiria endavant. 

L’any 2018, es va sol·licitar de nou informació al ST d’ensenyament a Girona, essent 

aquest cop la resposta un total desconeixement del projecte en el seu conjunt.  

 

 Des d’aquest moment es va prioritzar la construcció de la nova escola, però 

encara ens trobem avui en dia a portes de l’any 2022 sense l’escola. Quan es troben a 

disposició d’ensenyament uns terrenys i des de dècades preparat per la seva construcció. 
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 Aquesta situació que plantejo representa un problema administratiu, i tindria la 

importància que ha de tenir, si no fos que tenim uns 70 infants i tot el professorat 

dedicat a la seva educació, en unes instal·lacions de tot precàries, amb problemes 

d’humitats, i sense espais essencials com el menjador (cada dia en dos torns s’han de 

traslladar amb les monitores a 500 metres del col·legi, al centre social per poder dinar, 

amb el risc i el cost, que això comporta), amb un pis de dalt apuntalat amb bigues de 

fusta en molt mal estat. I al pitjor de tot és que el pati i tota l’escola està situada en 

terrenys inundables.  

 

 A l’efecte, els Regidors presents acorden:  

 

 Primer.- donar suport a l’ajuntament de Ventalló en la seva demanda de 

construcció d’una nova escola en el municipi.  

 

 Segon.- notificar el present acord a l’ajuntament de Ventalló per al seu 

coneixement.  

 

              07.- ASSUMPTES URGENTS:  

 

 07.I.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGESSA DE PAU 

SUBSTITUTA (EXPEDIENT X2021000133):  

 

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

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

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

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

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

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

 

 Iniciat el procediment d’elecció dels càrrecs, en el Ple de data 15 de setembre de 

2021 es va proposar el nomenament del Sr. Joaquim Duran Brugués, com a Jutge de 

Pau Titular, i de la Sra. Aina Antolín Vargas, com a Jutgessa de Pau Substituta. 

Comunicada la proposta de nomenament als interessats, la Sra. Antolín va notificar a 

l’ajuntament la seva renúncia per motius personals.  

 

 En el BOP de Girona núm. 218, de 15 de novembre de 2021, es va publicar 

novament la convocatòria pública per a l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau 

Substitut/a, obrint-se de nou el termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils.  

  

Dins el termini d’exposició pública es va presentar la sol·licitud següent: MARIA 

PLA COLL, amb DNI núm. 40251323N i domicili a Viladamat, c/. Ponent, 2 

 

Vista la sol·licitud formulada, s’ha verificat que es compleix el que disposa 

l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, segons el qual están incapacitados 

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

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

rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean 

absueltos o se dicte auto de sobreseimiento; y los que no estén en pleno ejercicio de sus 

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

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

Jutge/essa de Pau substitut/a s’efectuarà pel Ple de l’ajuntament, amb el vot favorable de 

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

legals, així ho sol·licitin.  

 

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

Catalunya, revisada la proposta de la Sra. Maria Pla Coll i un cop verificat el 

compliment del que estableix l’article 303 de la LOPJ així com el marc legal vigent, els 

regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 

Primer.- Aprovar el caràcter d’urgència d’aquest punt i la seva inclusió a l’ordre 

del dia.  

 

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

Catalunya el nomenament per al càrrec de Jutgessa de Pau Substituta a la Sra. Maria Pla 

Coll, amb domicili a Viladamat, c/. Ponent, 2 i DNI núm. 40251323N. 

 

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

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat, 

adjuntant còpia del currículum de la sol·licitant, còpia del seu DNI i fotocòpia del BOP 

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

 

Quart.- Notificar el present acord a la Sra. Pla per al seu coneixement i als 

efectes oportuns.  

 

 07.II.- ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ DE FINCA RÚSTICA (EXPEDIENT 

X2022000007):  

 

Instància presentada pel Sr. Joan Surrell i Saurí en data 28 de desembre de 2021, 

número de Registre d’Entrada E2021001404, mitjançant la qual exposa que vol procedir 

a la donació gratuïta a l’ajuntament de la finca rústica ubicada en la parcel·la 156 del 

polígon 3 de Viladamat, amb referència cadastral núm. 17231A003001560000JR, de la 

qual n’és propietari juntament amb la seva germana, Maria Assumpció Surrell i Saurí.  

 

D’acord amb el que determina l’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, els béns i drets 

es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, 

d’acord amb el que estableixen les lleis.  

 

Segons determina l’article 31.1 del mateix text legal, l’adquisició de béns a títol 

lucratiu no està subjecte a cap restricció (...). 31.3. En tot cas, és necessària 

l’acceptació expressa del president de l’ens local si és incondicional, i la del ple si hi 

ha condicions. 

 

L’article 2 del Decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova la nova redacció 

oficial de la Llei Hipotecària, en la seva redacció modificada de data 16 de desembre de 

2021, determina que s’inscriuran en el Registre de la Propietat els títols translatius o 

declaratius del domini dels immobles o dels drets reals imposats sobre els mateixos.   
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Per tal de procedir a la inscripció registral de la donació de la finca per part dels 

propietaris actuals a favor de l’ajuntament, caldrà procedir a la formalització 

d’escriptura pública davant de Notari, atès que aquesta donació és voluntària i no 

obligatòria o derivada de conveni urbanístic, casos en els que la inscripció es podria 

sol·licitar mitjançant certificació administrativa.  

 

Vista la proposta formulada i els fonaments jurídics aplicables, els Regidors 

presents, per unanimitat, acorden:   

 

 Primer.- incloure el present punt en el ordre del dia. 

 

 Segon.- acceptar la donació gratuïta a favor de l’ajuntament de la finca rústica 

ubicada en la parcel·la 156 del polígon 3 de rústica de Viladamat, amb referència 

cadastral número 17231A003001560000JR, d’acord amb la instància formulada pel Sr. 

Joan Surrell i Saurí, d’acord amb l’acceptació expressa formulada per la Sra. Alcaldessa 

mitjançant decret d’alcaldia de data 10 de gener de 2022. 

 

 Tercer.- formalitzar el conveni de donació de la finca amb els actuals propietaris,  

facultant a la Sra. Alcaldessa per a la seva formalització i signatura.   

 

Quart.- un cop signat el conveni de cessió per ambdues parts, tramitar la 

formalització d’escriptura pública davant de Notari i la inscripció registral de la cessió 

de la finca en el Registre de la Propietat núm. 3 de Girona, així com el canvi de nom de 

la mateixa a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona. 

 

Cinquè.- notificar el present acord als propietaris actuals de la finca cedida. 

 

07.III.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REGULARITZACIÓ DE 

PARTIONS ENTRE SÒL CERD PÚBLIC I SÒL VERD PRIVAT (EXPEDIENT 

X2021000128): 

 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 de setembre de 2021, amb informe 

favorable de l’arquitecte assessor municipal, va aprovar inicialment la regularització de 

partions entre sòl verd privat i sòl públic sol·licitada per la Sra. Maria Pagès Ferrer, 

consistent en la modificació de límits i geometria de la finca urbana ubicada en el carrer 

Nou, 8, amb referència cadastral núm. 6247301EG0664N0001YT, d’acord amb 

l’Informe per la modificació de límits sense alteració de superfície de la zona verda 

privada contigua a la Plaça de la Vila (actual Plaça de l’1 d’Octubre), redactat per les 

arquitectes Agnès Guasch Mercadé i Sandra Alcàzar Torrecillas, de Lluerna 

Arquitectes.  

 

L’acord d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de Girona número 209, de 

2 de novembre de 2021, i l’expedient va restar en exposició pública per termini de 30 

dies per a la seva consulta i la presentació d’al·legacions.  

 

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions. 

 

A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

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 

 

27 
 

Primer.- acceptar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.  

 

Segon.- aprovar definitivament la regularització de partions entre sòl verd privat 

i sòl públic sol·licitada per la Sra. Maria Pagès Ferrer, consistent en la modificació de 

límits i geometria de la finca urbana ubicada en el carrer Nou, 8, amb referència 

cadastral núm. 6247301EG0664N0001YT, d’acord amb l’Informe per la modificació de 

límits sense alteració de superfície de la zona verda privada contigua a la Plaça de la 

Vila (actual Plaça de l’1 d’Octubre), redactat per les arquitectes Agnès Guasch Mercadé 

i Sandra Alcàzar Torrecillas, de Lluerna Arquitectes.  

 

Tercer.- notificar el present acord a la sol·licitant, Sra. Maria Pagès Ferrer. 

 

Quart.- informar a la propietària que, d’acord amb el que estableix l’informe 

tècnic, una vegada efectuada la delimitació caldrà presentar la corresponent 

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

  

 09.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:  

 

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

aprovat les llicències d’obra seguidament detallades:  

 

- Decret 2021DECR000058, de data 11/11/2021, expedient X2021000184, 

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

l’habitatge del carrer de la Creu, 5, a nom de C. G. M.  

 

- Decret 2021DECR000059, de data 17/11/2021, expedient X2021000189, 

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

solars fotovoltaiques a l’habitatge del Paratge Masos, Camí de Sant Feliu de 

la Garriga, d’acord amb la Memòria Tècnica de l’Enginyer Tècnic Industrial,  

R. V. i M., de l’empresa Ecolium Energia, SL, a nom de J. M. G. 

 

- Decret 2021DECR000060, de data 23/11/2021, expedient X2021000192, 

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

l’habitatge de la Travessera de l’Armentera, 4, a nom d’A. L. G.  

 

- Decret 2021DECR000061, de data 14/12/2021, expedient X2019000198, 

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

separació entre finques urbanes en el carrer de la Creu, 11, a nom de J. F. M., 

sol·licitant alhora document de conformitat dels veïns i aprovant sense 

perjudici a tercers.  

 

- Decret 2022DECR000001, de data 11/01/2022, expedient X2022000004, 

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

solars fotovoltaiques a l’habitatge ubicat en el Paratge Masos, Mas Font, 

d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Elèctric, P. G. V., 

de l’empresa Greenenergi.  

 

S’han aprovat les factures seguidament detallades:  
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· 11/01/2022 SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA DESEMBRE - E2022000048 

· 10/01/2022 SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES DESEMBRE - E2022000044 

· 10/01/2022 NOVOSTORM, QUOTA ANUAL SISTEMA FITXATGE PERSONAL AJUNTAMENT - E2022000041 

· 05/01/2022 NOVOSTROM, MANTENIMENT CONTROL DE PERSONAL - E2022000017 

· 05/01/2022 EDITORIAL L'EMPORDA, SUSCRIPCIO DIARI 2022 - E2022000016 

· 05/01/2022 ARIDS GERMANS CURANTA, MATERIAL REPARACIO CAMINS - E2022000015 

· 04/01/2022 EMPORARUM, MATERIAL PANERES DE NADAL - E2022000011 

· 04/01/2022 JOSEP SALA, REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL - E2022000010 

· 04/01/2022 JOSEP SALA, REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL - E2022000009 

· 04/01/2022 RAFEL CALLOL, ARRANJAMENT CARRERS - E2022000008 

· 04/01/2022 PINTURES M.VICH, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000007 

· 04/01/2022 MARC COSTEY ROMANS, TREBALLS PODA CARRERS - E2022000006 

· 04/01/2022 MONTSERRAT VINTRO, CARAMELS CAVALCADA DE REIS - E2022000005 

· 04/01/2022 ALBERT MATEU, MATERIAL CAVALCADA DE REIS - E2022000004 

· 04/01/2022 EXCAVACIONS JORDI FABREGA, TREBALLS REPARACIO CAMINS - E2022000003 

· 30/12/2021 HERMES COMUNICACIONS, SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI DESEMBRE - E2021001412 

· 28/12/2021 CONSELL COMARCAL, ABOCADOR COMARCAL - E2021001410 

· 28/12/2021 INTERDIESEL, REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL - E2021001409 

· 28/12/2021 PILAR JUANOLA, TORXES CAVALCADA DE REIS - E2021001405 

· 28/12/2021 GERMANES PONS, RENTAT ROBA REIS ORIENT - E2021001399 

· 24/12/2021 SOM ENERGIA, ENLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL - E2021001397 

· 24/12/2021 SOM ENERGIA, ENLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL - E2021001396 

· 24/12/2021 SOM ENERGIA, ENLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS - E2021001395 

· 24/12/2021 SOM ENERGIA, ENLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS - E2021001394 

· 23/12/2021 CONSTRUCCIONS NARCIS MATAS, TREBALLS REPARACIO VORERA CARRER MIGDIA - E2021001389 

· 22/12/2021 LLUIS VALLS, LLOGUER SERVEIS FESTA D'HIVERN - E2021001386 

· 22/12/2021 BESTIMENTA, ROBA TREBALL AGUTZILS - E2021001382 

· 20/12/2021 CONSELL COMARCAL, SERVEI ASSISTENCIA COMPTABILITAT 4T - E2021001378 

· 19/12/2021 TELEFONICA, TELEFON DISPENSARI DESEMBRE - E2021001377 

· 19/12/2021 TELEFONICA, TELEFON ESCOLA DESEMBRE - E2021001376 

· 19/12/2021 TELEFONICA, TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT DESEMBRE - E2021001375 

· 17/12/2021 SUMINISTRES JOVI, MATERIAL MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS - E2021001373 

· 16/12/2021 PLANAS MAQUINARIA, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2021001368 

· 16/12/2021 WOLF CONTROL, SERVEI CONTROLADORS FESTA D'HIVERN - E2021001366 

· 13/12/2021 PARKS 3000, REVISIO PARCS URBANS - E2021001362 

· 10/12/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA - E2021001361 

· 10/12/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO - E2021001360 

· 10/12/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU - E2021001359 

· 10/12/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES - E2021001358 

· 10/12/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001357 

· 10/12/2021 SERSALL, SERVEI RECOLLIDA PODA I ESTRIS NOVEMBRE - E2021001356 

· 10/12/2021 CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT NOVEMBRE - E2021001352 

· 10/12/2021 CORPORACIO MEGATEL, CENTRALETA TELEFONICA NOVEMBRE – E2021001351 

· 10/12/2021 CORPORACIO MEGATEL, TARIFA WIFI DEIXALLERIA NOVEMBRE - E2021001350 

· 10/12/2021 CORPORACIO MEGATEL, QUOTA IP FIXE - E2021001349 

· 10/12/2021 CORPORACIO MEGATEL, TARIFA WIFI AJUNTAMENT NOVEMBRE - E2021001348 

· 10/12/2021 GABINET DE GESTIONS BAYES, ASSESSORAMENT LABORAL NOVEMBRE - E2021001347 

· 09/12/2021 SUMINISTRES JOVI, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2021001346 

· 09/12/2021 CONSELL COMARCAL, SERVEIS INFORMATICS 2S - E2021001343 

· 09/12/2021 ROBERT FABREGA, CONCERT FESTA MAJOR HIVERN - E2021001341 

· 03/12/2021 VIVERS MONER, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2021001338 

· 03/12/2021 AOC, RENOVACIO CERTIFICAT TCAT AJUNTAMENT - E2021001335 

· 03/12/2021 CONSELL COMARCAL, SERVEI RECOLLIDA ANIMALS 3T - E2021001334 

· 02/12/2021 SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES NOVEMBRE - E2021001332 

· 02/12/2021 CONSELL COMARCAL, ABOCADOR COMARCAL OCTUBRE - E2021001331 

· 02/12/2021 FERRAN MAGRET, FOTOS HOMENATGE GENT GRAN - E2021001330 

· 02/12/2021 PRISCO ELECTRONICA, TELEFON MOBIL ESCOLA DESEMBRE - E2021001329 
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· 02/12/2021 PRISCO ELECTRONICA, TELEFON MOBIL DINAMITZADORA DESEMBRE - E2021001328 

· 02/12/2021 PRISCO ELECTRONICA, TELEFON MOBIL YESSIKA AGUTZIL DESEMBRE - E2021001327 

· 02/12/2021 PRISCO ELECTRONICA, TELEFON MOBIL LUIS AGUTZIL DESEMBRE - E2021001326 

· 02/12/2021 EMILIANNA, MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT - E2021001325 

· 02/12/2021 PINTURES M.VICH, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2021001324 

· 30/11/2021 HERMES COMUNICACIONS, SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI NOVEMBRE - E2021001319 

· 27/11/2021 CAIXABANK, COMISSIO RECOMPTE MONEDES EFECTIU - E2021001315 

· 27/11/2021 CAIXABANK, COMISSIO RECOMPTE MONEDES EFECTIU - E2021001314 

· 26/11/2021 SUMINISTRES JOVI, MATERIAL MANTENIMENT EDIFICIS - E2021001313 

· 26/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2021001311 

· 26/11/2021 ASSOCIACIO MUNICIPIS PER L'ENERGIA, QUOTA ASSOCIAT 2021 - E2021001310 

· 23/11/2021 PORTES BISBAL SL, PORTES EMERGENCIA LOCAL SOCIAL - E2021001298 

· 23/11/2021 LLUIS MASPOCH, TREBALLS REPARACIO CARRERS - E2021001297 

· 23/11/2021 LLUIS MASPOCH, TREBALLS REPARACIO CARRERS - E2021001296 

· 19/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA CAMP FUTBOL - E2021001289 

· 19/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS - E2021001288 

· 19/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS - E2021001287 

· 19/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL - E2021001286 

· 19/11/2021 TELEFONICA, TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT NOVEMBRE - E2021001284 

· 19/11/2021 TELEFONICA, TELEFON DISPENSARI NOVEMBRE - E2021001283 

· 19/11/2021 TELEFONICA, TELEFON ESCOLA NOVEMBRE - E2021001282 

· 18/11/2021 SPASS, REVISIO MEDICA TREBALLADORS AJUNTAMENT - E2021001279 

· 16/11/2021 EXTINTORS DIDAC, EXTINTOR DEIXALLERIA - E2021001270 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES - E2021001263 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS - E2021001262 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS - E2021001261 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL - E2021001260 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA CAMP FUTBOL - E2021001259 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO - E2021001258 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001257 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA - E2021001256 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU - E2021001255 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001254 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS, ABONAMENT - E2021001253 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001252 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001251 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2021001250 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2021001249 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2021001248 

· 12/11/2021 SOM ENERGIA, ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2021001247 

· 12/11/2021 ES SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL CALEFACCIO ESCOLA - E2021001239 

· 11/11/2021 GABINET GESTIONS BAYES, ASSESSORAMENT LABORAL OCTUBRE - E2021001237 

· 11/11/2021 EXTINTORS DIDAC, REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS - E2021001236 

· 11/11/2021 SPASS, REVISIO MEDICA PERSONAL AJUNTAMENT - E2021001235 

· 11/11/2021 TALLER SALA, REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL - E2021001234 

· 11/11/2021 TALLER SALA, REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL - E2021001233 

· 11/11/2021 TALLER SALA, REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL - E2021001232 

· 11/11/2021 JOSEP CARBO, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2021001231 

· 11/11/2021 CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT OCTUBRE - E2021001230 

· 11/11/2021 SUMINISTRES JOVI, MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E202100122 

 

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:  

  

1.- en data 30 de novembre de 2021 va finalitzar la relació laboral del treballador 

Jordi Madrenas, contractat de forma urgent i per a tasca determinada per cobrir les 
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baixes dels treballadors Luís Méndez i Xavier Gasull. Va realitzar tasques de neteja i 

manteniment de les vies públiques, mantenint-se així la prestació del servei.  

 

2.- en les darreres setmanes hi ha hagut dues baixes laborals per Covid-19. 

Aquestes baixes de curta durada han estat cobertes per la resta de personal municipal.   

 

3.- en data 4 de novembre de 2021, el Director General de Qualitat Ambiental i 

Canvi Climàtic va emetre resolució de concessió provisional de la subvenció per al 

desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 

2021 i 2022, adjudicant a Viladamat una subvenció per import de 185.908,65€ per al 

projecte de Renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli de Viladamat, expedient 

TEX/179/21/000109. 

 

4.- s’ha celebrat una reunió amb el nou gerent territorial d’Agbar a Girona, Sr. 

Josep Descamps, per parlar del contingut de l’actual factura d’aigua. Se li ha demanat 

detalls sobre els diferents conceptes que inclou la factura i sobre el cost d’aquests 

conceptes, principalment el cost de l’aigua adquirida a Saldet i el cost de la consumida a 

domicili. De la reunió s’ha desprès que les obres d’inversió estan 100% amortitzades i 

que desapareixerà aquest concepte de la factura. D’altra banda, erròniament es van 

cobrar als abonats uns 3.000€ en concepte d’inversió quan aquesta ja estava 

amortitzada. Aquest import serà retornat als mateixos abonats en la següent factura 

emesa mitjançant bonificacions.  

 

 5.- des de l’ajuntament, amb informe favorable de l’arquitecte assessor 

municipal, i sense perjudici de tercers, es va aprovar llicència d’obres a nom d’Endesa 

per al soterrament d’una línia de mitja tensió en el carril bici paral·lel a la Ctra. de 

L’Escala, que haurà de donar subministrament al sector de Ca la Cristina. 

Necessàriament, per a l’execució de les obres, el promotor haurà de sol·licitar 

l’autorització dels propietaris de les finques.  

 

 6.- s’ha aprovat el pressupost d’execució dels treballs d’instal·lació de portes de 

seguretat en el Local Social, emès per Portes Bisbal, SL (Àngel Mir) en data 16 de 

novembre de 2021, núm. 2021OF11821-2, per import total de 14.753,40€ IVA inclòs.  

 

 7.- ateses les diferents baixes de personal municipal, s’han demanat pressupostos 

per a la realització de treballs de poda per part d’empreses externes. El pressupost més 

econòmic és el presentat per Marc Costey Romans, que executarà els treballs.  

 

 8.- en el pressupost d’aquest exercici 2022 s’ha inclòs consignació per a 

l’adquisició de dos robots tallagespa, principalment pel camp de futbol. Atès que s’ha 

traslladat la compostadora del camp de futbol a la deixalleria, s’adequarà la caseta per a 

l’emmagatzematge de les tallagespa i el material complementari.  

 

 9.- es va aprofitar la col·locació dels llums de Nadal per fer una revisió de 

l’enllumenat i solucionar les avaries.  

  

 10.- en el moment d’executar les obres del pas subterrani d’instal·lacions de 

telefonia per la Ctra. de Figueres, a l’alçada del Camí de Palauborrell, es van trobar amb 

problemes amb les voreres del carrer Migdia que s’ha hagut de solucionar, el que ha 
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suposat un cost addicional del projecte. Acabades les obres, s’ha avisat a l’empresa 

Goufone per a la instal·lació de la fibra òptica en el sector, a petició dels propietaris.  

 

 11.- l’ajuntament ha col·laborat en l’organització de la quina de Nadal amb 

l’aportació dels controladors d’accessos i el servei de neteja. Les quines s’han celebrat 

amb les degudes restriccions per la normativa Covid però amb èxit de participació.  

 

 12.- aquest any la cavalcada de Reis es va organitzar amb moltes mancances i 

adoptant solucions ràpides de conveniència. En primer lloc, molts dels participants van 

causar baixa per Covid, reduint-se de forma exagerada la comitiva. D’altra banda, una 

forta tramuntanada va impedir el muntatge a l’aparcament de l’Ateneu, traslladant-se de 

forma improvisada i amb mitjans precaris a l’església. Per últim, va assistir molt poca 

gent. Tot i així, es vol agrair la participació i col·laboració de tothom qui hi va assistir i 

s’espera que l’any vinent es pugui organitzar sense problemes sobrevinguts i amb èxit. 

 

 13.- s’ha instal·lat un futbolí a la sala de l’Ateneu Popular Sebastià Salellas.  

 

 14.- es vol agrair al Sr. Joan Motas Noguera i als seus companys l’aportació de 

material per a l’exposició de diorames que s’ha realitzat en els baixos de l’ajuntament. 

Durant l’horari d’obertura hi han passat molts veïns i veïnes.  

 

 15.- es vol agrair a la Sra. Lourdes Boix la seva col·laboració en la preparació 

dels actes d’homenatge a les persones de Viladamat represaliades i deportades durant la 

Guerra Civil, així com a les víctimes del bombardeig de l’any 1939, durant la retirada 

dels feixistes.    

 

 16.- la Generalitat de Catalunya ha aprovat la concessió d’un Fons Nacional de 

Cooperació extraordinari per l’any 2021 per pal·liar les despeses addicionals dels ens 

locals ocasionades per l’estat de pandèmia per la Covid-19. L’import corresponent a 

Viladamat és de 29.850,21€. 

 

 17.- després de moltes trucades, s’ha aconseguit que el caixer automàtic 

instal·lat en el Local Social funcioni normalment.  

 

 18.- es vol agrair als voluntaris que han col·laborat en els treballs de pintar les 

casetes velles del camp de futbol. 

 

 19.- manifestar el rebuig als actes vandàlics que van patir els murals del carrer 

de l’Ateneu.  

 

 20.- malauradament cal tornar a manifestar el més contundent rebuig als 

maltractaments contra les dones, els infants i el col·lectiu LGTBI, així comel rebuig a 

l’increment exponencial de les persones que pateixen pobresa habitacional i/o 

energètica, com és el cas ocorregut a Montcada. Per últim, després de les declaracions 

de l’excomissari Villarejo sobre els atemptats a Barcelona, exigim una investigació dels 

fets i de les clavegueres de l’estat.  

 Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de 

les següents actuacions:  
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 1.-  es va fer una reunió amb el director dels Serveis Territorials a Girona del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de tractar sobre 

l’execució de la tercera de les obres de millora i ampliació del CEIP Puig Segalar. Tot i 

que es va mostrar molt predisposat, no va confirmar dates. Passats uns dies, des de 

l’ajuntament es tornarà a insistir.  

 

 Per tal d’avançar en el projecte, es vol fer un estudi per millorar les instal·lacions 

del menjador i es vol mirar de desafectar la casa dels mestres per destinar-la a altres 

activitats no vinculades directament amb l’escola. D’altra banda, es requerirà al 

Departament la reparació de la instal·lació de calefacció després que, realitzada una 

revisió, s’ha detectat un error en la instal·lació.  

 

 2.- des de l’ajuntament es segueix treballant de forma coordinada amb els 

Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la supervisió i suport a les 

persones i famílies que ho necessitin. Després d’alguns incidents, s’ha demanat a les 

treballadores socials que informin de forma recurrent de les actuacions portades a terme 

per tal d’evitar que quedin casos sense tractar. També es segueix treballant amb el 

Servei d’atenció a les dones del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.   

    

Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en 

coneixement del Ple els treballs en camins i vies públiques següents:  

 

1.- han acabat els treballs de reparació de l’aparcament de l’Ateneu Popular 

Sebastià Salellas.  

 

2.- es mirarà com s’ha de reparar el segon accés a la parcel·la de l’antena de 

telefonia mòbil, atès que el reg ha quedat tapat per vegetació i l’aigua passa pel camí.  

 

3.- es demanarà als Serveis Territorials de Carreteres a Girona la neteja del 

desaigua del final del carrer Cinc Claus, tocant a la rotonda de la Ctra. de L’Escala.   

 

4.- Telefònica va reparar el pal que va caure en el Camí de Palauborrell, 

restablint el servei de telefonia.  

 

Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi 

Maspoch Comamala, exposa:  

 

1.- s’han instal·lat dos nous contenidors a la deixalleria, un de roba i un altre de 

runa. 

 

2.- s’ha reparat la tanca del parc infantil de la rectoria.     

 

 Cinquè.- el Regidor de festes, Daniel Armengol, exposa que, tot i la gran tasca 

de l’Associació Juvenil Sant Felius, cal replantejar l’organització de la festa d’hivern 

per tal d’incentivar l’assistència.     

  

 09.- PRECS I PREGUNTES:  

 

 No hi precs ni preguntes.  
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 I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 25 

minuts del dia d’avui.  

  

L’alcaldessa,       La secretària habilitada, 

 Dolors Pons Sais     Marta Claret Ramírez 
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