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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 4 DE
MAIG DE 2022 (03/22)
A Viladamat, a 4 de maig de 2022, essent les 19:00h. 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 POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA):
DOLORS PONS SAIS
MIA GASULL PERPIÑÀ
MONTSE NADAL FEIXAS
JORDI MASPOCH COMAMALA
DANIEL HERNÁNDEZ MAYOR

CUP-PA
CUP-PA
CUP-PA
CUP-PA
CUP-PA

Han excusat la seva absència els Regidors Joan Reixach Serra i Daniel
Armengol Garcia.

Ordre del dia:

Pàgina

01.- Aprovació de l’acta anterior (02/22) .......................................................... -202.- Dació en compte de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del
pressupost de l’exercici 2021............................................................................. -203.- Dació en compte dels informes anuals de control intern de l’exercici 2021
(Expedient X2022000083) ................................................................................ -404.- Adhesió al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i
LGTBIfòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà (Expedient
X2022000062) ................................................................................................. -1105.- Aprovació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament (Expedient X
2022000097) ................................................................................................... -1406.- Aprovació de mocions:
- I.- Moció en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya
.......................................................................................................................... -14-

II.- Moció que presentra el Grup Municipal CUP per tal d’incorporar el crim
d’Ecocidi en el Tribunal Penal Internacional ............................................ -17-
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-

III.- Moció per a què s’actui amb urgència per pal·liar els greus efectes a les
zones afectades per les gelades de l’abril de 2022 .................................... -19-

07.- Assumptes urgents ................................................................................... -2108.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -2109.- Precs i preguntes ...................................................................................... -29Seguidament 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. 02/22,
celebrat el dia 2 de març de 2022.
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.- DACIÓ EN COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI 2021:
Per part de la secretària-interventora habilitada de l’ajuntament es dóna compte
al Ple del resultat de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici
2021, aprovat per decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2022, un cop informat
favorablement per intervenció, amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals de DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE AMB
VUITANTA-DOS EUROS (236.634,82€). L’estalvi net resultant és de CINQUANTAVUIT MIL SET-CENTS SET AMB QUINZE EUROS (58.707,15€).
La ratio legal del deute és del 0’00%, pel que es compleix amb l’objectiu de
sostenibilitat financera recollit a l’article 53 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 en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
De la mateixa manera, es compleix amb la regla de la despesa fixada pel
Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com el Reglament
de desenvolupament, i no s’han excedit els terminis legals del període mig de pagament
a proveïdors establert en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual es fixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, reformada per la Llei 15/2010
i la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del Sector Públic.
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No es compleix l’objectiu d’estabilitat d’acord amb el que determinen la Llei
Orgànica i el Reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot i així,
l’obligació de compliment de les regles fiscals ha quedat suspesa pels exercicis 2020 i
2021 per raó de l’actual estat de pandèmia, amb la qual cosa aquest càlcul és merament
informatiu.
El resum de la liquidació aprovada és el següent:
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI:
1.- DRETS RECONEGUTS NETS ................................................... 600.226,22€
2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ............................... 585.694,25€
3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) .......................................... 14.531,97€
6.- CRÈDITS GASTATS FINANÇANTS AMB ROMANENT ................. 0,00€
7.- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT .............................0,00€
9.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ................................. 14.531,97€
B) ROMANENT DE TRESORERIA:
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ..................... 20.661,56€
Pressupost d’ingressos. Pressupost corrent ........................................... 4.447,02€
Pressupost d’ingressos. Pressupost tancat ........................................... 14.215,81€
Altres operacions no pressupostàries ..................................................... 1.998,73€
Ingressos pendents d’aplicació .......................................................... -18.061,93€
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT FI ................. -51.784,50€
Pressupost de despeses. Pressupost corrent ........................................ -44.143,92€
Pressupost de despeses. Pressupost tancat .................................................. -0,00€
Altres operacions no pressupostàries ................................................... -7.640,58€
Pagaments pendents d’aplicació ............................................................ 5.848,73€
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ...................................... 240.325,77€
Saldo de dubtós cobrament ................................................................... -3.690,95€
Excés de finançament afectat ........................................................................ 0,00€
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS ........... 236.634,82€
L’Estat de tresoreria total a 31 de desembre de 2021 és de 283.661,91€:
-

570.0 Caixa Dipositaria ........................................................................ 92,46€
571.0 Banc Santander ...................................................................... 1.199,19€
571.1 La Caixa ............................................................................... 53.892,13€
571.2 Caixa d’Enginyers .............................................................. 228.377,42€
571.4 Targeta La Caixa ....................................................................... 100,71€

L’Estat del deute a 31 de desembre de 2021 és de 0,00€.
Els Regidors presents es donen per assabentats.
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Informat el Ple, es remetrà la present liquidació pressupostària a la Generalitat
de Catalunya via Eacat i al Ministeri d’Economia i Hisenda.
03.- DACIÓ EN COMPTE DELS INFORMES ANUALS DE CONTROL
INTERN DE L’EXERCICI 2021 (EXPEDIENT X2022000083):
Dació de compte de l’Informe resum anual de l’ajuntament de Viladamat dels
resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, de l’exercici 2021.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control Intern a les entitats del sector
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de
l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que
assenyala l’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través de la presidència de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les
actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del compte general”,
ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que
s’emmarquen dins del procés d’elaboració, formulació i aprovació del compte general i,
per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del
30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions de
control que s’inclouen en el citat informe resum.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats
atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la
que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i
el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes
anuals de les entitats del sector públic local.
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la
Intervenció ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de
les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de
funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de
subvencions.
Per tot això, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’ajuntament de Viladamat
emès per part de la Intervenció general en data 25 d’abril de 2022,dels resultats del
control intern, que s’estableix a l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de l’exercici 2021, el contingut del qual es transcriu tot seguit:
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1.- INTRODUCCIÓ:
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control Intern a les entitats del sector
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de
l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que
assenyala l’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través de la presidenta de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les
actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del compte general”,
ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que
s’emmarquen dins del procés d’elaboració, formulació i aprovació del compte general i,
per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del
30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions de
control que s’inclouen en el citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el
contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic
que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta
la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut,
l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la
resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria
de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 6 d’agost de 2018
es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del
règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del
RCIL, inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a
l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la
Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11
d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens
locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en
l’àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el
funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per
comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en
5

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

general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant
que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència,
l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de
control permanent i d’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d’eficàcia
referit en l’article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que
integren el sector públic institucional d’aquesta entitat local, d’acord amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’ajuntament de Viladamat,
que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha
d’ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la
totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han
estat oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el
procediment establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més
significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de
forma reiterada o per la representativitat de l’àrea o procediment analitzat, derivats de
les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de
funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de
subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en els articles 213
del TRLRHL i 37 del RCIL.
2.- ABAST DE L’INFORME RESUM:
2.1.- ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, agrupades en
funció de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest
informe resum, són les següents:
A.- FUNCIÓ INTERVENTORA:
A.1.- Resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció:
S’han emès 5 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap són amb
objeccions, i finalment, s’han aprovat zero resolucions i/o decrets contraris a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
A.2.- Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya:
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No s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions emeses per la
Intervenció i, per tant, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya ni s’han aprovat resolucions i/o decrets contraris a l’opinió
d’aquest òrgan de tutela financera.
A.3.- Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció:
S’han emès 5 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions i, per tant, no s’han aprovat acords contraris a les objeccions efectuades per
la Intervenció.
A.4.- Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya:
No s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions emeses per la
Intervenció i, per tant, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya ni s’han aprovat resolucions i/o decrets contraris a l’opinió
d’aquest òrgan de tutela financera.
A.5.- Informes d’omissió de la funció interventora:
No s’ha emès cap informe d’omissió de la funció interventora.
A.6.- Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar:
No s’ha emès cap informe d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
A.7.- Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa:
No s’ha emès cap informe d’intervenció dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa.
A.8.- Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos:
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
B.- CONTROL FINANCER:
B.1.- Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):
S’han emès 5 informes de control permanent no planificables, dels quals cap
s’ha informat de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l’expedient alguns
dels aspectes revisats.
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B.2.- Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article
31.2RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant
l’exercici són els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
La verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la
DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.
B.3.- Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2
RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de data 6 d’agost de 2018
sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els
articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent planificables
seleccionables per aquest exercici.
B.4.- Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta
matèria.
B.5.- Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada
entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no
s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos
en aquest concepte.
2.2.- MITJANS DISPONIBLES
Tal i com ja es va fer constar en el Pla anual de control financer de l’exercici
2021:
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“Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció
d’aquesta entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes
en el present Pla, i que aquestes actuacions tampoc es podran realitzar a través del
corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria ja que no es
disposa de consignació pressupostària suficient per a procedir a la contractació de les
mateixes, es fa constar que no es podran dur a terme les actuacions previstes per estar en
una situació de mitjans insuficients per a poder-les realitzar.
És per això que, als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa
constar que:
- Per a la realització de les actuacions de control financer previstes en el present
Pla, en el pressupost d’aquesta entitat s’hauria d’haver consignat un import anual
de 12.000,00€.
- Per poder realitzar les actuacions indicades en aquest Pla seria necessària
l’ampliació de personal de la Intervenció amb recursos humans necessari/s per
realitzar de forma directa més actuacions.”
En conseqüència, no s’han pogut realitzar les actuacions de control que
constaven en el Pla anual de control financer, per tal de desenvolupar el model de
control eficaç al qual fa referència l’article 4.3 del RCIL.
Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de
l’ajuntament de Viladamat relatiu a les resolucions adoptades per la presidenta/
alcaldessa de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els
resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de
l’exercici 2021.
D’acord amb els articles 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
amb el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) i 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Règim
Jurídic del Control Intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan
interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar
al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat
local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent
de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així
com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe
anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de
l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a
justificar i de les bestretes de caixa fixa.
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D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès
que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 28 de febrer de
2022 i que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el ple del mes de maig de
l’ajuntament de Viladamat.
Per tot això, l’Alcaldessa/Presidenta proposa al ple de la corporació l’adopció
del següent ACORD:
Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’ajuntament de Viladamat emès
per part de la Intervenció general en data 25 d’abril de 2022, relatiu a les resolucions
adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa
fixa, corresponent a l’exercici 2021, amb la informació que es transcriu tot seguit i que
es concreta en l’Annex I:
1.- Resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció:
- S’han emès zero informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és
amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
2.- Resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a l’opinió
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya:
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per
tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.
3.- Informes d’omissió de la funció interventora:
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
4.- Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar:
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
5.- Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa:
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa.
6.- Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos:
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
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ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat
local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió de la funció
interventora i/o dels resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2021:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció: 0
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: 0
3) Informes d’omissió de la funció interventora: 0
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar: 0
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa: 0
Els Regidors presents es donen per assabentats.
04.- ADHESIÓ AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES I LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE L’ALT
EMPORDÀ (EXPEDIENT X2022000062):
Es proposa l’aprovació de l’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències
masclistes i LGTBIfòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà, aprovat pel Ple
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en sessió de data 22 de febrer de 2022.
Els objectius que pretén assolir aquest Protocol són:
- Mostrar quins són els aspectes més significatius de la realitat de les violències
sexuals al territori
- Recollir les veus de diferents agents de la societat empordanesa per poder
abordar les violències sexuals des de diferents òptiques
- Detectar les diferents necessitats del territori pel que fa a l’abordatge de les
violències sexuals
- Establir un punt de partida que orienti al Grup Motor (GM) en la definició de
línies estratègiques i accions a impulsar en la segona fase del procés.
Per a l’elaboració d’aquesta diagnosi s’han fet servir metodologies quantitatives
i qualitatives. Les tècniques que s’han emprat en l’anàlisi quantitatiu han estat les
següents:
- Enquesta online sobre les vivències de les violències sexuals als espais d’oci
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- Anàlisi estadístic de dades qualitatives, entre d’altres, les activitats de la festa
major de Viladamat 2019
- Anàlisi documental, entre d’altres, les pautes d’actuació per la festa major de
Viladamat
- Entrevistes, de Viladamat han participat un total de 18 persones
Aquest Protocol ha de servir de referència als diferents municipis i
esdeveniments del territori a l’hora d’engegar accions per l’abordatge de les violències
masclistes i lgtbifòbiques. Per tant, els espais als quals ha de donar cobertura són:
- les Festes majors dels diferents municipis
- les Festes populars de la comarca
- els esdeveniments d’iniciativa privada en col·laboració amb l’administració
pública
- els equipaments públics destinats a l’oci i la cultura
Els principis sobre els quals es fonamenta aquest protocol i sobre els quals han
d’actuar totes les persones implicades en la seva execució són:
- Les dones i persones LGTBI+ tenen dret a sentir-se lliures de por i inseguretat
per la seva condició de gènere a qualsevol espai públic del municipi
- En els casos de violència sexual es donarà atenció prioritària a la persona
agredida
- Sempre es respectarà la voluntat de les persones agredides a l’hora de dirigir
l’abordatge del seu cas, tot tenint en compte els límits legals existents
- En tots els casos, els diferents agents implicats en aquest protocol vetllaran
perquè no es culpabilitzi a les persones agredides. Això implica no qüestionar la
seva conducta, aparença o relat
- Tots els casos es tractaran amb la màxima confidencialitat, preservant per sobre
de tot la identitat de les persones agredides sempre que així ho desitgin
- Davant de qualsevol situació d’agressió, els serveis implicats en el protocol
actuaran amb la màxima celeritat sense que això vagi en detriment en la qualitat
de la seva actuació
- L’administració mostrarà en tots els casos, de manera manifesta, el seu rebuig a
qualsevol forma d’agressió masclista que es pugui produir al municipi i/o
comarca
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- La sensibilitat, el bon tracte i la cura seran els trets identitaris en l’atenció de
casos de violències sexuals
- Tota la societat és corresponsable d’abordar les violències sexuals, en tant que
és una problemàtica col·lectiva i que afecta a tothom.
Aquest protocol contempla la complementarietat amb el Protocol de seguretat
contra les violències sexuals en els entorns d’oci del Departament d’Interior, on es
descriuen els circuits i rols a portar a terme en casos d’agressió sexual tant pels agents
de seguretat pública, com pels agents de seguretat privada.
De la mateixa manera, els serveis sanitaris d’emergència actuen en base als seus
propis protocols a l’hora d’atendre a una persona en un espai públic.
Mitjançant aquest Protocol es vol deixar constància que:
· Resulta recomanable comptar amb les persones professionals dels punts liles
per acompanyar emocionalment a les persones que han viscut una agressió,
independentment de la seva condició (circumstancial, d’edat, gènere, origen,
etc.)
· Resulta recomanable demanar a les professionals dels punts liles acompanyar
físicament a les persones que han viscut una agressió al trasllat a comissaria o a
l’hospital, en cas que les circumstàncies ho exigeixin
· Pel cas dels cossos de seguretat públics i els serveis sanitaris, es recomana que,
en cas de detectar un cas d’agressió, es derivi el cas amb la màxima celeritat al
Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra
· Resulta indispensable per la recuperació dels traumes psicològics que viuen les
persones agredides sexualment evitar al màxim els processos de revictimització
de les mateixes que es poden produir mitjançant algunes pràctiques com: la
demanda reiterada de l’explicació de la situació viscuda, el qüestionant del relat
exposat o de les circumstàncies en les que s’ha donat l’agressió. En cas de dubte
a l’hora de gestionar aquest tipus de situacions consultar amb personal qualificat.
Amb l’aprovació del protocol, l’ajuntament es compromet a crear una comissió
de seguiment que s’encarregarà d’implementar-lo als diferents esdeveniments que es
celebrin, en farà difussió entre les entitats municipals i n’avaluarà el seu funcionament i
els resultats. En aquesta comissió es pretén hi participin representants de l’ajuntament
així com de les entitats municipals relacionades amb l’oci. La comissió de seguiment de
Viladamat participarà en les trobades comarcals de representants de les diferents
comissions de seguiment dels municipis, on s’avaluarà conjuntament el protocol i
s’intercanviaran experiències profitoses pel territori.
Vista la present proposta, els Regidors presents unànimement acorden:
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Primer.- adherir-se al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i
LGTBIfòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà, aprovat pel Ple del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en sessió de data 22 de febrer de 2022.
Segon.- iniciar els tràmits per a la constitució de la comissió de seguiment del
protocol.
Tercer.- nomenar la Sra. Dolors Pons Sais, alcaldessa de Viladamat, com a
responsable de l’entitat de l’aplicació del Protocol i interlocutora davant el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Quart.- notificar l’adopció del present acord a les entitats municipals
relacionades amb l’oci (Associació Juvenil Sant Felius, Associació el Teix, Associació
Empordà Ball), remetent còpia del protocol aprovat.
Cinquè.- notificar l’adopció del present acord a l’Àrea de Joventut i Esports del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes oportuns.
05.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT X2022000097):
L’aprovació de la Resolució de la Secretaria d’Estat sobre el procés
d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat, obliga a l’ajuntament a iniciar els tràmits d’aprovació de
la relació de llocs de treball i a la regularització de la plantilla laboral.
Atesa la complexitat i la manca de recursos materials i humans per a la
tramitació del present expedient, es proposa la contractació externa del servei.
A l’efecte, els regidors presents, per unanimitat acorden postposar per a un ple
posterior l’aprovació del present punt de l’ordre del dia i iniciar els tràmits establerts per
a la contractació d’una empresa externa que realitzi la prestació del servei de
regularització de la plantilla de personal de l’ajuntament, adequant-la a la normativa
vigent.
06.- APROVACIÓ DE MOCIONS:
06.I.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ DE
RESIDUS A CATALUNYA:
El context d’emergència climàtica, de les directives europees i de la convicció,
compromís i apostes polítiques obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió
dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. Per això, s’està vivint el procés
d’elaboració de la “Ley de residus y suelos contaminados”.
A Catalunya, fa dues dècades que es va instaurar una fiscalitat ambiental que
posa un cànon sobre la disposició de residus a Catalunya. Un cànon en l’àmbit dels
residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en l’àmbit de
residus industrials.
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El cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació
total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el
2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu.
El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i
s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros.
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de
vigència, un total de 36.002.887 euros.
I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s’han recaptat un
total de 33.879.913,12 euros.
Com sabeu, es tracta d’un cànon que té retorn directe a qui el paga.
El cànon sobre la disposició de residus municipals s’ha retornat al ens locals
segons la següent distribució:
- 170 milions d’euros han estat destinats al finançament d’infraestructures de
gestió de residus municipals, que han contribuït al desenvolupament de la
capacitat actual de tractament i valorització sobretot de les fraccions resta i
FORM.
- Tota la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar
els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió,
afavorint que la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de
gestió inferior al tractament de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost
d’eliminació de la mateixa fracció resta. En aquest sentit, s’han retornat
directament als ens locals que realitzen la recollida selectiva de la fracció
orgànica més de 280 milions d’euros, que han permès afavorir la valorització
material fins arribar l’any 2020 a recollir i valoritzar més de 400.000 tones de
residus orgànics. Poc més de 38 milions d’euros han estat utilitzats per al
finançament de la gestió de més de 3000 t/a de residus municipals perillosos. 50
milions d’euros han estat destinats a afavorir el tractament previ a l’eliminació
dels residus municipals. Cal destacar també més de 9 milions d’euros destinats a
finançar les operacions de caracterització de residus orgànics i compost.
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense
aquest instrument, que no té només caràcter recaptatori, sinó que amb el retorn finalista
dels diners recaptats, i solament en aquest doble sentit, ha aconseguit fins avui, amb una
taxa relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la
jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.
La recaptació del cànon de residus industrials i del cànon de residus de la
construcció ha estat retornada, en la seva totalitat, als sectors en forma de subvencions i
actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la
valorització de residus, així com també l’impuls de l’activitat econòmica.
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Es considera, doncs, que l’èxit dels cànons a Catalunya es deu a dos fets
importants:
- El fet impositiu gravat, l’activitat d’eliminació. Els cànons creats per la llei
catalana es consideren la via per a la consecució dels objectius de la normativa
de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi
ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels
residus.
- El retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de
residus i el finançament de les infraestructures de gestió de residus. Els recursos
obtinguts de la recaptació dels cànons s’integren en el Fons de gestió de residus,
que mitjançant les corresponents juntes de govern porten a terme les funcions de
planificació, decisió i gestió de la destinació d’aquests recursos, en el marc de la
planificació de gestió de residus de Catalunya.
Tal i com està plantejada la “Ley de residus y suelos contaminados”, considerem
que té els següents efectes sobre el cànon a Catalunya:
L’impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en
primer lloc per no tenir un caràcter finalista, i en segon lloc perquè, en el cas de
Catalunya, suposa retrocedir un camí que ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes
desincentivadors per al món local, de manera que s’aturi la progressió de creixement per
assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de
residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.
Estem avui a Catalunya, gràcies fonamentalment al cànon en uns nivells de
recollida selectiva del 46%, quan l’any 2004, any d’inici de l’aplicació del cànon
estàvem en un 30%. Es més, la progressió del cànon en els propers anys (està aprovat
un cànon de 71,3€/t l’any 2024) incentiva que els municipis i tot el sector productiu
s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió
de residus per a assolir, l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es
produeixin i que no vagi a disposició més del 10%.
Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en
consideració la previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder
executar les diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon
produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a
Catalunya.
No ens oposem en cap cas a la creació d’un impost a l’Estat Espanyol degut a les
necessitats que existeixen, però sí que deixi fora a les comunitats que ja tenim una eina
fiscal per aquest concepte.
A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprobar la moció en defensa del cànon sobre la disposició de residus a
Catalunya.
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Segon.- demanar que “Ley de residus y suelos contaminados” blindi el cànon
català tal i com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i
positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya. Un gran consens que
segueix mantenint-se.
06.II.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP PER TAL
D’INCORPORAR EL CRIM D’ECOCIDI EN EL TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL:
Preàmbul
La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està
decidit. Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem.
És un moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb
decisió. No tenim temps per perdre. La crisi climàtica i ecològica que afrontem
requerirà respostes col·lectives.
Els darrers decennis s’han caracteritzat per guerres contínues pels recursos.
Actualment, hi ha indeterminats conflictes socioambientals derivats de l’activitat
humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3600 casos (abril 2022) es poden
observar a l’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org), un projecte internacional en forma
de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i codirigit per l’economista
ecològic català Joan Martínez-Alier. Aquests conflictes generen impactes ambientals als
ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment als del Sud Global.
A partir dels anys vuitanta el capitalisme globalitzat ha augmentat el nombre i intensitat
d’aquests conflictes arreu del món, majoritàriament en nom del progrés tecnològic i un
sistema econòmic de creixement il·limitat. Tot un conjunt de tractats internacionals i
acords conformen un entramat jurídic i econòmic per tal que les transnacionals
destrueixin els territoris i els seus pobles i criminalitzin i reprimeixin tota forma de
resistència que sorgeixi. El cas de l’assassinat de l’activista ecologista hondurenya Berta
Cáceres el 2016 n’és un dels molts desgraciats exemples.
Tal com descriu l’advocada Polly Higgins (iniciadora del moviment
internacional “Stop Ecocide”) el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle
viciós de l’Ecocidi”: Ecocidi-esgotament dels recursos-conflicte-guerra-dany i
destrucció-ecocidi. Ella mateixa va presentar una primera definició del delicte d’Ecocidi
a la Comissió Jurídica de les Nacions Unides el 2010 que deia el següent: “L'ecocidi és
la pèrdua, el dany o la destrucció generalitzada dels ecosistemes d'un territori(s)
determinat(s) de manera que el gaudi pacífic dels habitants ha estat o serà severament
disminuït”. L’ecocidi és un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en
última instància un delicte contra la Pau. És tancar la porta al que causa la destrucció de
la vida. És trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita
mundial en forma de campanya internacional perquè esdevingui el 5è crim internacional
contra la Pau.
El novembre de 2020, la Fundació Stop Ecocide va convocar el Grup d’Experts
Independents per a la Definició Legal d’Ecocidi a petició dels parlamentaris interessats
dels partits governants a Suècia. El treball d’aquest grup es va anunciar el juny de 2021.
Així la definició en termes jurídics s’entén com:
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“La provocació de danys greus, massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així
com danys greus generalitzats a la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte
social d'aquests, quan la qualitat de vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre
disminueix severament i durant un temps prolongat”.
L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell
parlamentari i/o governamental a diferents països del món (Brasil, Bèlgica, Canadà,
Xile, Finlàndia, França, Samoa, Escòcia, Suècia, Regne Unit, Vanuatu,..) així com al
Parlament Europeu. El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda un
informe que reclamava augmentar la protecció als activistes ambientals i el
reconeixement de “l’Ecocidi” com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots
a favor, 97 en contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea
sobre la responsabilitat ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn.
Entre d’altres, l’informe també apostava per revisar i transformar la directiva de
responsabilitat mediambiental en un reglament per a la seva aplicació directa i
actualitzar la directiva de Delictes Mediambientals per incloure-hi nous delictes. El
desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer el
crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia majoria.
A través d’aquesta moció volem donar suport a una iniciativa recent tramitada a
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el
primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la
incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que regula
el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria la
proposta, aniria al Parlament espanyol i tots els partits haurien de votar la seva
incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament belga
a escala de la UE.
Considerem, a més, molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del
delicte d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i
comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius
com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic
objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost
climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes
afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les
poblacions indígenes i aïllades.
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Viladamat, amb el vot favorable
unànim de tots els Regidors, acorda:
Primer.- Que el ple de l’Ajuntament de Viladamat insti al Congrés espanyol i al
Parlament Europeu a que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal i
europea segons l’exposat en el preàmbul.
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya perquè aprovi la proposta registrada el
passat mes de març i que insti al Govern de l’estat espanyol a incorporar el delicte
d’ecocidi al seu codi penal, seguint exemples d’altres països de la UE com Bèlgica.
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Tercer.- Iniciar els tràmits per declarar abans de finalitzar l’any 2022 les entitats
ecologistes i de cooperació amb el Sud de reconegut prestigi dins el nostre terme
municipal o de proximitat com a “entitats d’interès públic”. Tal efecte comporta la
facilitació de l’accés directe als serveis administratius així com el dret preferent a ser
consultades i poder proposar als òrgans municipals les iniciatives que estimin útils de
cara a la prevenció o punició dels delictes d’ecocidi.
Quart.- Donar suport a la campanya internacional Stop Ecocide International i
fomentar l’adhesió dels veïns del municipi tot iniciant, abans de sis mesos, una
campanya local de sensibilització de la campanya així com la defensa del territori, on es
tingui en compte la informació detallada i independent de les corporacions i governs
propers o nacionals sobre els impactes de les accions al sud global i implicant els agents
del sector ambiental i veïnal per conscienciar de la importància de canvi de model que
sigui capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars de tot el
món.
Cinquè.- Prendre mesures d’abast local com la prohibició del glifosat (creat per
una reconeguda empresa ecocida com Montsanto) per tal d’eliminar les herbes de la via
pública, l’augment de recursos a la vigilància i control de la contaminació ambiental, la
protecció decidida dels espais naturals que afectin al nostre municipi i augmentant la
partida pressupostària a una gestió forestal eficient i sostenible.
Sisè.- Comunicar aquests acords presos i l’aprovació de la moció als Parlament
de Catalunya, Congrés dels Diputats i Govern de l’estat espanyol així com a la
Diputació de Girona i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
06.III.- MOCIÓ PER A QUÈ S’ACTUI AMB URGÈNCIA PER PAL·LIAR
ELS GREUS EFECTES A LES ZONES AFECTADES PER LES GELADES DE
L’ABRIL DE 2022:
Els primers dies d’abril del 2022, àmplies zones de Catalunya i d’altres de
l’Estat espanyol, van estar afectades greument pel temporal de baixes temperatures i fort
vent. Aquest episodi va provocar danys molt importants en les produccions dels cultius
llenyosos, sobretot als fruiters i als ametllers i avellaners de les províncies de Lleida i
Tarragona, però també en els conreus herbacis.
Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important de la
propera collita, en força casos aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la, afegint-se a les
conseqüències que el sector agrari ve suportant de sequera, de l’encariment dels costos
de producció i al seu agreujament a causa de la lamentable invasió de Rússia a Ucraïna i
la seva cruenta guerra.
Hores d’ara, ni en el Consell de Ministres, ni en les reunions del Govern de la
Generalitat s’han acordat mesures urgents per pal·liar els efectes socioeconòmics a les
zones greument afectades, que han patit danys pel temporal de baixes temperatures i fort
vent, establint, entre altres, un conjunt de mesures per a les explotacions agràries
afectades pel temporal d’aquestes zones, obviant les greus afectacions a Catalunya i a la
resta de l’Estat espanyol.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Viladamat acorda, per unanimitat:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a promulgar urgentment un reial decret-llei
on s’estableixin mesures ad hoc per la greu afectació de les gelades de principis d’abril
d’enguany a amplies zones agràries de Catalunya i d’altres zones de l’Estat espanyol,
entre les que s’han d’incloure:
- Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència a les que estan a
mans de la pagesia professional, tant per a les que disposaven d’assegurances,
com per a les que no en disposaven, en el marc del previst al Reglament (UE)
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny del 2014, pel qual es declaren
determinades categories d’ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
- Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin mitjançant
l’ICO i avals de SAECA.
- Mesures fiscals:
 Adequació dels mòduls de l’IRPF
 Increment de les despeses de difícil justificació a l’IRPF
 Opció d’imputar els ingressos de les indemnitzacions de les assegurances
agràries i dels ajuts públics obtinguts en dos exercicis fiscals
 Exempció de l’IBI de rústica de l’any 2022 i compensació de l’Administració
General de l’Estat als municipis pels menors ingressos
- Mesures socials:
 Exempcions en les cotitzacions d’autònoms a la Seguretat Social
 Atesa la causa de força major, que els ERTO que se’n derivin mantinguin en
el major nivell les prestacions als treballadors afectats al llarg de tota la seva
durada i es bonifiqui al 100% els pagaments a la Seguretat Social a càrrec de les
empreses.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
- promulgar urgentment un decret llei on s’estableixin mesures ad hoc per la
greu afectació de les gelades de principis d’abril d’enguany a amplies zones agràries de
Catalunya, entre les que s’han d’incloure:
 Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència per a les que
estan a mans de la pagesia professional, tant per a les que disposaven
d’assegurances, com per a les que no en disposaven, en el marc del previst al
Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny del 2014, pel qual es
declaren determinades categories d’ajut en els sectors agrícola i forestal i en
zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
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 Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin mitjançant
l’ICF i avals del propi departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.
- accelerar el pagament dels ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació,
especialment a les inversions en les explotacions agràries i la incorporació de joves.
- ampliar les operacions financeres vinculades al Contracte Global d’Explotació
en dos anys de carència, ja sigui mitjançant l’ICF o establint convenis amb les entitats
financeres.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya a
millorar les línies d’assegurances agràries dels sectors afectats per les gelades de
principis d’abril d’enguany, en cobertures, en adequar el capital assegurat a la producció
real, en actualització de rendiments i amb l’increment del suport econòmic per fer
assumible el cost de les primes a càrrec de la pagesia.
Quart.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri de Agricultura, Pesca
y Alimentación, a la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i a
Unió de Pagesos de Catalunya.
07.- ASSUMPTES URGENTS:
No hi ha assumptes urgents per incorporar a l’ordre del dia.
08.- 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:
a) Decret 2022DECR000018, de data 02/03/2022, expedient X2022000050,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques a la finca ubicada a la Ctra. de L’Escala, Hostal L’Esplai,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’empresa Instal·lacions
Giroemp, SL, a nom d’A. A. C.
b) Decret 2022DECR000019, de data 03/03/2022, expedient X2022000052,
acordant l’autorització de col·locació de banderoles del cicle de concerts “Jazz
by the sea”, a nom de l’empresa Ultramar by Gas, SL. Ha canvi es sol·licita la
donació de vuit entrades per a ser sortejades entre els veïns de Viladamat que
vulguin participar en el sorteig. Es farà difussió del sorteig i del resultat a les
xarxes.
c) Decret 2022DECR000020, de data 03/03/2022, expedient X2022000053,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a l’execució de reformes a la
terrassa i en un bany de l’habitatge del carrer Raval de les Cases Noves, 6,
Can Gironella, d’acord amb el pressupost de l’empresa Construccions
Teixidor Pagès, a nom de M D L S.
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d) Decret 2022DECR000021, de data 07/03/2022, expedient X2022000047,
acordant l’aprovació de llicència de segregació de la finca del carrer Migdia,
1-3, amb referència cadastral 6147203EG0664N0001TT, d’acord amb el
Projecte redactat per l’Arquitecte Tècnic J B R, informat favorablement per
l’arquitecte assessor municipal, J B i B, a nom dels germans F B.
e) Decret 2022DECR000022, de data 10/03/2022, expedient X2022000055,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 6kW a l’habitatge del carrer Jardí del Rei, 1,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial R
V M, de l’empresa Ecolium Energia, a nom d’E L G L.
f) Decret 2022DECR000023, de data 10/03/2022, expedient X2022000056,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 5kW a l’habitatge del carrer Canigó, 3,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial R
V M, de l’empresa Ecolium Energia, a nom de P M F.
g) Decret 2022DECR000024, de data 21/03/2022, expedient X2022000063,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per al canvi de finestres de l’Hostal
L’Esplai, d’acord amb el pressupost de l’empres Aluminis Mestral, SL, a nom
d’A A C.
h) Decret 2022DECR000025, de data 22/03/2022, expedient X2022000069,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a l’estesa d’una nova línia aèria
de baixa tensió per a un nou subministrament a la finca del carrer Mar, 5,
d’acord amb el Projecte redatat per l’enginyeria Ingenieros Emetrés, SLP.
i) Decret 2022DECR000026, de data 22/03/2022, expedient X2021000186,
autoritzant la instal·lació d’una caseta prefabricada per a la venda de material
de pirotecnia a la Ctra. GI-623, d’Orriols a L’Escala, Km. 15,930, del dia 5 al
23 de juny, a nom d’Hipercohete, SL, d’acord amb la resolució favorable del
Servei Territorial de Carreteres a Girona, de data 24/11/2021, expedient
CAG20210725, i la resolució favorable de la Subdelegació del Govern a
Girona, de data 16/03/2022, expedient 055-519580.
j) Decret 2022DECR000027, de data 25/03/2022, expedient X2022000072,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum a l’habitatge del carrer Mar, 8, d’acord amb la
Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Industrial L A B, de l’empresa
Audit Energia, SA, a nom de S R C.
k) Decret 2022DECR000028, de data 28/03/2022, expedient X2022000073,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 4kWp a l’habitatge del carrer Marinada, 5,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer tècnic Á B P, de
l’empresa Solideo, a nom de J S F.
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l) Decret 2022DECR000029, de data 29/03/2022, expedient X2022000076,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la reforma del bany de
l’habitatge del carrer Figueres, 7, Can Motas, a nom de M M P .
m) Decret 2022DECR000030, de data 04/04/2022, expedient X2022000084,
acordant l’aprovació del canvi de nom de l’activitat d’explotació ramadera de
avícola de gallines ponedores ecològiques a les parcel·les 320 i 321 del
polígon 5 de Viladamat, passant de l’actual titular J F A a R O C.
n) Decret 2022DECR000031, de data 04/04/2022, expedient X2022000085,
acordant l’aprovació del canvi de nom de l’activitat de bar i cafeteria ubicada
en el Local núm. 2 de la Ctra. GI-623, d’Orriols a L’Escala, Km. 16,5, passant
de l’actual titular M S B a I V S.
o) Decret 2022DECR000032, de data 05/04/2022, expedient X2022000086,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 3kW a l’habitatge de la Plaça Tramuntana,
13, d’acord amb la Memòria Tècnica redactada pel Graduat en Enginyeria de
l’Energia A A A, de l’empresa Ecolium Energia, a nom de M Á G T.
p) Decret 2022DECR000033, de data 08/04/2022, expedient X2022000090,
acordant l’inici d’expedient sancionador per l’exercici d’una activitat
d’estacionament de caravanes en el carrer L’Escala, actual PA-2, Sector
Escoles, sense llicència ambiental, a nom de J L S. En el mateix acord es
nomena l’instructor de l’expedient i s’aprova el Plec de Càrrecs, amb una
proposta de sanció de 15.000,00€.
q) Decret 2022DECR000034, de data 14/04/2022, expedient X2022000131,
acordant l’aprovació del règim de divisió horitzontal de la finca del carrer
Nou, 8 i 10, d’acord amb el Projecte Tècnic de divisió horitzontal de l’antiga
sala de ball i el seu espai verd privat annex, redactat per les arquitectes A G M
i S T A, de Lluerna Arquitectura, a nom de J Maria Rocas Guri. En el mateix
acord es requereix als promotors aportin validació cadastral de les finques
amb coordenades GML.
r) Decret 2022DECR000035, de data 21/04/2022, expedient X2022000079,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina, d’acord amb el Projecte Bàsic i Executiu de
l’arquitecta N M R, d’Arquitectura i Espais, visat pel Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya núm. 22022400563, en data 23/03/2022. Es requereix als
promotors aportin documentació addicional i se’ls informa de l’obligació de
fer les voreres per obtenir el certificat de Primera Ocupació.

s) Decret 2022DECR000036, de data 25/04/2022, expedient X2022000094,
aprovant llicència d’obres per a la construcció d’una passera per anar a l’hort a
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l’habitatge del carrer Horts, 6, d’acord amb el pressupost de L M F, a nom de
J P F.
t) Decret 2022DECR000037, de data 26/04/2022, expedient X2022000048,
aprovant la devolució de l’aval corresponent a la garantia definitiva per les
obres d’Urbanització del carrer de l’Ateneu, a nom de Construccions N M,
SL, un cop informat favorablement per l’arquitecte assessor municipal, J B B,
i publicat en el BOP de Girona núm. 61, de 29 de març de 2022.
S’han aprovat les factures seguidament detallades:
· 02/05/2022 FAC HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI ABRIL NUM. 201711 - E2022000538
· 01/05/2022 FAC TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU ABRIL NUM. 020/22 - E2022000536
· 30/04/2022 FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES ABRIL NUM. 220887 - E2022000535
· 28/04/2022 FAC GEMMA SOLA NOGUER TALLER SOL PELVIC NUM. 202200039 - E2022000529
· 22/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. FE2200483804 - E2022000522
· 22/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. FE2200483795 - E2022000521
· 22/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. FE2200483801 - E2022000520
· 22/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA NUM. FE2200483146 - E2022000519
· 22/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. FE2200483785 - E2022000518
· 21/04/2022 FAC FULL ENERGY 10 BENZINA MAQUINARIA MUNICIPAL NUM. 2100150 - E2022000515
· 21/04/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208207725 - E2022000514
· 21/04/2022 FAC DESGLOS XALOC TAXA GESTIO RECAPTACIO MARÇ - E2022000513
· 19/04/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ESCOLA ABRIL NUM. TA6SA0045614 - E2022000501
· 19/04/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT ABRIL NUM. A6SA0045616 - E2022000500
· 19/04/2022 FAC TELEFONICA TELEFON DISPENSARI ABRIL NUM. TA6SA0045615 - E2022000499
· 15/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA ABRIL NUM. F2022X024334 - E2022000498
· 15/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA ABRIL NUM.F2022X024333 - E2022000497
· 15/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA ABRIL NUM. F2022X024332 - E2022000496
· 15/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS ABRIL NUM. F2022X024331 - E2022000495
· 15/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA MARÇ NUM. F2022X019314 - E2022000494
· 14/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT NUM. FE2200465832 - E2022000493
· 14/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT NUM. FE2200465831 - E2022000492
· 14/04/2022 FAC QUIM BOVER AIXECAMENT TOPOGRAFIC PEMU1 I 2 NUM. K04-2022 - E2022000491
· 14/04/2022 FAC JOAQUIM BOVER AIXECAMENT TOPOGRAFIC PEMU1 I 2 NUM. K04-2022 - E2022000491
· 14/04/2022 FAC PAPERERIA PRINT MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT NUM. P22043 - E2022000490
· 14/04/2022 FAC JOAQUIM BOVER AIXECAMENT TOPOGRAFIC PROJECTE XARXA AIGUA NUM. K05-2022 - E2022000488
· 14/04/2022 FAC JOAQUIM BOVER ASSISTENCIA TECNICA SET-OCT 2021 NUM. K03-2022 - E2022000487
· 12/04/2022 FAC PINTURES M.VICH MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. FCF22002247 - E2022000481
· 11/04/2022 FAC ORONA S. COOP MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 1T NUM. 2204108896 - E2022000477
· 11/04/2022 FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT MARÇ NUM. 17066-2022-03-4-N - E2022000476
· 11/04/2022 FAC JOSEP CARBO ISERN MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 10/2200138 - E2022000475
· 11/04/2022 FAC JOSEP SALA REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL MARÇ NUM. 2022/2/89 - E2022000474
· 11/04/2022 FAC JOSEP SALA REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL FEBRER NUM. 2022/2/55 - E2022000473
· 11/04/2022 FAC JOSEP SALA REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL GENER NUM. 2022/2/2 - E2022000472
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· 11/04/2022 FAC TALLER SALA REPARACIO MAQUINARIA MUNICIPAL GENER NUM. 2022/2/1 - E2022000471
· 08/04/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208206398 - E2022000467
· 08/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2200427941 - E2022000466
· 08/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. FE2200424426 - E2022000464
· 08/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2200424432 - E2022000465
· 08/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS NUM. FE2200421189 - E2022000463
· 08/04/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. FE2200424440 - E2022000462
· 07/04/2022 FAC VIVERS MONER MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 202210131 - E2022000461
· 07/04/2022 FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA MARÇ NUM. 220687 - E2022000460
· 07/04/2022 FAC CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA ASSISTENCIA ECONOMICA 1T - E2022000459
· 06/04/2022 FAC PINTURES M. VICH MATERIAL CAMP FUTBOL NUM. FCF22001956 - E2022000455
· 06/04/2022 FAC IMPEX SUBMINISTRES MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 22010842 - E2022000453
· 05/04/2022 FAC CONSELL COMARCAL QUOTA SERVEIS SOCIALS 1S - E2022000452
· 05/04/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA MARÇ NUM. FA2204-192867 - E2022000451
· 05/04/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI DEIXALLERIA MARÇ NUM. WI2204-188767 - E2022000450
· 05/04/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE ABRIL NUM. WI2204-191371 - E2022000449
· 05/04/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI AJUNTAMENT MARÇ NUM. WI2204-190191 - E2022000448
· 05/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA ABRIL NUM. F2022X024333 - E2022000447
· 05/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA ABRIL NUM. F2022X024332 - E2022000446
· 05/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA ABRIL NUM. F2022X024334 - E2022000445
· 05/04/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS ABRIL NUM. F2022X024331 - E2022000444
· 04/04/2022 FAC LLUIS TORRENT TREBALLS REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC NUM. E-41 - E2022000442
· 04/04/2022 FAC LLUIS TORRENT TREBALLS REPARACIO EDIFICIS MUNICIPALS NUM. E-40 - E2022000441
· 04/04/2022 FAC IMPEX SUBMINISTRES MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 22010842 - E2022000439
· 04/04/2022 FAC ADF PUIG SEGALAR AVANÇAMENT SUBVENCIO GESTIO FORESTAL SOSTENIBLE - E2022000438
· 04/04/2022 FAC ADF PUIG SEGALAR QUOTA ASSOCIAT 2022 - E2022000437
· 04/04/2022 FAC GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL MARÇ NUM. 2200387 - E2022000436
· 01/04/2022 FAC SERSALL SERVEI RECOLLLIDA ESCOMBRARIES MARÇ NUM. 220664 - E2022000433
· 01/04/2022 FAC ASSOCIACIO DE MICROPOBLES DE CATALUNYA QUOTA ASSOCIAT NUM. 162-2022 - E2022000431
· 31/03/2022 FAC HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI MARÇ NUM. 201196 - E2022000429
· 30/03/2022 FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA OLI VEGETAL NUM. 220560 - E2022000422
· 28/03/2022 FAC CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS 2022 - E2022000407
· 24/03/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208205066 - E2022000404
· 24/03/2022 FAC CONSELL COMARCAL ABOCADOR COMARCAL FEBRER - E2022000402
· 24/03/2022 FAC CRISTIAN ARJONA PELET COMPOSTADORES NUM. 000059 - E2022000399
· 24/03/2022 FAC WOLF CONTROL SERVEI CONTROLADORS QUINA NADAL NUM. 009/22 - E2022000398
· 21/03/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2203-0836 - E2022000387
· 21/03/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2203-0846 - E2022000386
· 21/03/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2203-0835 - E2022000385
· 21/03/2022 FAC ES SANCHEZ MUÑOZ GASOIL CALEFACCIO ESCOLA NUM. 2100129 - E2022000384
· 19/03/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT MARÇ NUM. TA6S90046459 - E2022000380
· 19/03/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ESCOLA MARÇ NUM. TA6S90046457 - E2022000379
· 19/03/2022 FAC TELEFONICA TELEFON DISPENSARI MARÇ NUM. TA6S90046458 - E2022000378
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· 18/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. FE2200328875 - E2022000377
· 18/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. FE2200328866 - E2022000376
· 18/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA NUM. FE2200329560 - E2022000375
· 18/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. FE2200328865 - E2022000374
· 18/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. FE2200328870 - E2022000373
· 17/03/2022 FAC PARQUES Y JARDINES FABREGAS PAPARERES CARRERS NUM. 6220137 - E2022000366
· 16/03/2022 FAC ENGINYERIA I DISSENY IMATGE CORPORATIVA ADHESIUS CONTENIDORS NUM. F2456 - E2022000351
· 16/03/2022 FAC GARATGE OLIVERAS REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL NUM. 359 - E2022000350
· 15/03/2022 FAC PABLO MORALES ACTUACIO BLSCK MUSIC FESTA CARNAVAL NUM. 2022 - E2022000348
· 12/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT ELECTRIC CARRER VENTALLO NUM. FE2200294798 - E2022000341
· 12/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM.FE2200294809 - E2022000340
· 12/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS NUM. FE2200300950 - E2022000338
· 12/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. FE2200282928 - E2022000339
· 12/03/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. FE2200294805 - E2022000337
· 10/03/2022 FAC PAPERERIA PRINT MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT NUM. C22029 - E2022000326
· 10/03/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA MARÇ NUM. F2022X019316 - E2022000325
· 10/03/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA MARÇ NUM. F2022X019315 - E2022000324
· 10/03/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS MARÇ NUM. F2022X019314 - E2022000323
· 10/03/2022 FAC JOSEP CARBO ISERN MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 10/2200071
· 10/03/2022 FAC PLANA FABREGA GIRONA REPARACIO CAMARES DEIXALLERIA NUM. FPGIR2200552 - E2022000321
· 09/03/2022 FAC FIATC ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 1S NUM. 000029888 - E2022000319
· 08/03/2022 FAC SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA FEBRER NUM. 220448 - E2022000317
· 08/03/2022 FAC SERSALL REPARACIO CONTENIDOR CAN PARERA NUM. 220529 -E2022000316
· 03/03/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA FEBRER NUM. FA2203-192537 - E2022000309
· 03/03/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI DEIXALLERIA FEBRER NUM. WI2203-183393 - E2022000308
· 03/03/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE MARÇ NUM. WI2203-186049 - E2022000307
· 03/03/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI AJUNTAMENT FEBRER NUM. WI2203-184844 - E2022000306
· 03/03/2022 FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT FEBRER NUM. 17066-2022-02-3-N - E2022000305
· 03/03/2022 FAC PINTURES M.VICH MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. FCF22001156 - E2022000303
· 02/03/2022 FAC SERVICENTRE GUITART MATERIAL CAMP FUTBOL NUM. 375 - E2022000302
· 02/03/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208203971 - E2022000298
· 02/03/2022 FAC GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL FEBRER NUM. 10/2200193 - E2022000300
· 02/03/2022 FAC EMILIANNA MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT NUM. FC2200707 - E2022000299

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:
1.- S’ha tramitat la sol·licitud de dues subvencions a la Diputació de Girona:
- la primera, per inversions en el cementiri municipal, per tal de reparar l’actual
capella i poder-hi instal·lar columbaris. El pressupost d’execució és de
14.978,59€ i es sol·liciten 13.450,00€.
- la segona, el Fons Econòmic de caràcter extraordinari, per import de
21.688,43€, que es destinarà a despeses d’enllumenat públic.
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D’altra banda, està prevista la convocatòria d’una subvenció de la Generalitat de
Catalunya per actuacions vinculades a la mobilitat segura en l’àmbit urbà. Quan
s’aprovi la convocatòria es sol·licitarà per al finançament de les despeses derivades de
la instal·lació de coixins berlinesos i de senyalització viària.
2.- Agbar ha aportat informació sobre la facturació del servei d’abastament
d’aigua dels darrers 3 anys. Ara cal revisar els cobraments als domicilis i els costos
abonats al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la compra d’aigua en alta.
3.- Dos tècnics de l’ACA van fer visita d’inspecció dels torrents de Viladamat,
del pont de Sant Quirze, el Pas de Moles, el Pas del Balcà i els escòrrecs de sota els
ponts de la C-31. Es constata la necessitat de millorar alguns d’aquests espais. S’espera
resposta de l’ACA.
4.- La farmacèutica de L’Armentera ha comunicat que es jubila i que, per tant,
tanca la farmaciola de Viladamat. El traspàs de la farmaciola no va vinculat al de la
farmàcia, així que la titular demanarà expressament el traspàs de la farmaciola al
Departament de Salut de la Generalitat, per evitar així el seu tancament. Des de
l’ajuntament s’anirà seguint la tramitació per tal d’intentar impedir que es tanqui
definitivament la farmaciola de Viladamat.
5.- Aquest estiu els agutzils ordenaran el garatge de l’Ateneu, recol·locant el
material de forma ordenada. S’adquiriran dos carros per desplaçar les taules amb més
facilitat.
6.- S’ha creat un grup de whatsapp “Viladamat solidària” per tal de recollir les
propostes i aportacions en relació amb els refugiats ucraïnesos de L’Esplai.
7.- S’ha insonoritzat la porta de la infermeria del dispensari municipal, per major
confidencialitat dels pacients. El personal mèdic demana a l’ajuntament la compra de
material mèdic pel dispensari, concretament d’una llitera hidràulica i un
electrocardiògraf amb connexió bluetooth. Consultats altres ajuntaments amb
dispensaris i CAP gestionats pel Departament de Salut, ells no compren material
sanitari, només mobiliari. Es parlarà amb Fundació Salut Empordà.
8.- Finalment, 36 persones viatjaran a Berriatua. No s’ha contractat servei
d’autobús i es viatjarà en cotxes particulars.
9.- El 29 de maig es celebrarà l’homenatge a la gent gran de Viladamat. Estan
convidades aproximadament 130 persones. El dinar i el pica-pica aniran a càrrec del
restaurant Ca la Teresa. Ja s’està treballant en el cartell i en la carta que s’enviarà als
homenatjats.
10.- S’ha demanat un desfibril·lador a la Federació Catalana de Futbol pel camp
de futbol municipal. Encara no s’ha rebut. Per millorar la seguretat dels espectadors, es
repararà un banc d’obra malmès.
11.- Ha començat a treballar l’arquitecta del SAT del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Es va realitzar una reunió de traspàs amb l’anterior arquitecte assessor
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municipal, Joaquim Bover. L’arquitecta atendrà consultes els divendres de cada
setmana.
Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de
les següents actuacions:
1.- Alguns nens i nenes ucraïnesos s’ha incorporat a l’escola. S’ha demanat una
docent de suport al Departament d’Educació per tal d’atendre’ls adequadament.
2.- Es seguirà insistint amb el claustre en l’impuls del Consell de Poble dels
infants i en el projecte pel Memorial Democràtic per homenatjar les persones
represaliades durant la guerra civil.
3.- Atesa la possible inscripció de nens i nenes ucraïnesos als casal d’estiu,
s’amplia la contractació de monitors del casal, passant de 2 a 3. Els ucraïnesos que s’hi
inscriguin hauran de pagar 30,00€ en concepte de material i assegurança.
En el casal hi haurà servei de menjador amb carmanyola. Aquest servei es revisarà de
cares al casal 2023.
4.- La Diputació de Girona ha aprovat una subvenció per al finançament de
despeses corrents de l’escola CEIP Puig Segalar, per import de 4.415,48€.
Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en
coneixement del Ple les informacions següents:
1.- S’han comprat coixins berlinesos, que s’instal·laran en el carrer de la Creu, el
carrer Nou i el carrer Jardí del Rei.
2.- El Tata no ha passat la ITV i cal canviar un dispositiu dels intermitents que
no es troba. S’estudia la possibilitat d’adquirir un nou vehicle amb finançament. Es
seguirà estudiant i s’informarà al Ple.
3.- El 21 de maig es realitzarà la jornada de neteja de les fonts. Es faran cartells
de l’activitat. Es donarà esmorzar als participants.
4.- Properament s’iniciaran els desbrossaments a les finques urbanes no
edificades. Es notificarà als propietaris.
5.- S’ha demanat pressupost a l’empresa Cantesa de Vilamalla per treballs de
senyalització viària en diferents carrers del municipi, com el carrer Escoles i el carrer
L’Escala.
6.- Es demanarà pressupost a Francisco Espada per estimar el cost dels treballs
de reforç del Pont de la font de l’Ermadà.
Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi
Maspoch Comamala, exposa:
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1.- S’han adquirit noves papereres pels carrers, per tal de substituir les actuals
que estan molt malmeses. Els agutzils les instal·laran properament.
2.- Es segueix ampliant el servei de recollida porta a porta de la fracció orgànica
de residus. Alguns veïns ja han passat per l’ajuntament per recollir els cubells. Es va
controlant la capacitat de les compostadores a mida que van augmentant els usuaris.
3.- Atès que encara no s’ha resolt la subvenció Next Generation per a la creació
de la Comunitat Energètica Local en el Local Social, i per tal d’aprofitar la subvenció
del Pla a l’Acció aprovada, s’ha optat per iniciar el projecte amb un canvi d’ubicació,
passant la instal·lació a l’escola.
Cinquè.- el Regidor Daniel Hernández informa al Ple dels següents punts:
1.- El 18 de juny es celebrarà una nova edició de la Fira del Vermut. Es
demanaran carpes a l’ajuntament de L’Escala. Està pendent el cartell amb la
programació de tot el dia. Es farà difussió de la fira a les xarxes i en mitjans de
comunicació.
2.- Un total de 5 brunyolaires van participar en el concurs de brunyols de
Setmana Santa. També hi van participar vàries ucraïneses amb plats típics del seu país.
12.- PRECS I PREGUNTES:
No hi ha precs ni preguntes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 35
minuts del dia d’avui.
L’alcaldessa,
Dolors Pons Sais

La secretària habilitada,
Marta Claret Ramírez
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