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 6 DE
JULIOL DE 2022 (04/22)
A Viladamat, a 6 de juliol 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
DANIEL ARMENGOL GARCIA

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

Han excusat la seva absència els Regidors Joan Reixach Serra.
Ordre del dia:

Pàgina
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la Xarxa de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya
(RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil (Expedient
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07.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 01/2022 ............................ -3208.- Aprovació inicial de projectes d’obra (EXPEDIENT X2021000130) .. -3609.- Aprovació de mocions:
09.I.- Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans
.......................................................................................................................... -3809.2.- Moció de la CUP perquè l’ajuntament de Viladamat sigui part activa en
diferents iniciatives antiracistes ...................................................................... -4010.- Assumptes urgents ................................................................................... -4111.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -4212.- Precs i preguntes ...................................................................................... -48Seguidament 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. 03/22,
celebrat el dia 4 de maig 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.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 3 DEL POUM (EXPEDIENT X2022000058):
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 2 de març de 2022, sessió 02/22, va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 3 del POUM de Viladamat. La
modificació pretén ajustar els límits del polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat
PA7 i retornar a la parcel·la de la Plaça Catalunya, 1 la qualificació urbanística de nucli
antic, clau NA, ajustant-la a la realitat urbanística del nucli urbà.
L’acord d’aprovació inicial es va publicar a la pàgina web de l’ajuntament, en el
BOP de Girona núm. 58, de 24 de març de 2022, i en el diari El Punt Avui de data 24 de
març de 2022, exposant-se l’expedient al públic per termini d’un mes a efectes
d’examen i presentació d’al·legacions. Durant el termini d’exposició pública no es van
presentar al·legacions.
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Paral·lelament a l’exposició pública es van sol·licitar els informes previs
preceptius als organismes competents per raó de la matèria. Igualment es va sol·licitar la
no subjecció del projecte de modificació puntual al tràmit d’avaluació ambiental a
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada OGAU dels Serveis Territorials a Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
A l’efecte, s’han emès els següents informes:
-

INFORME de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Girona, expedient OTAAGI20220075, de data 18 de març de 2022, d’acord
amb el qual:
En aquests termes la Modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
d’acord amb l’apartat 6.c Segon de la disposició addicional vuitena de la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, per que segons aquest apartat no han d’ésser
objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja
han estat avaluats en el planejament urbanístic general, les modificacions de
planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a
(modificacions que estableixin el marc per a la futura autorització de
projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir
efectes apreciables en espais xarxa Natura 2000) que es refereixen només a
sòl urbà.
De la revisió de les característiques de la Modificació no se’n desprèn que el
seu desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental. Tampoc s’afecten, ni són propers, espais
Natura 2000.
Per tant la Modificació no ha de seguir cap tramitació d’avaluació
ambiental estratègica ni tampoc s’efectuen consideracions ambientals
addicionals ateses les característiques de la Modificació.

-

INFORME de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, de data 28 de març
de 2022, d’acord amb el qual:
El 9 de juny de 1998 la Direcció General de Ports autoritza l’establiment del
camp d’aviació per ultralleugers de Pairades i el 30 d’abril de 1999
autoritza el del camp d’aviació per ultralleugers “Air Sport Viladamat”. Els
dos camps de vol van ser autoritzats d’acord amb el Decret 94/1986, de 20
de març, regulador dels camps d’aviació per a aeronaus d’estructura
ultralleugera:
• Viladamat amb una pista 00/18 exclusivament per a enlairaments en
direcció 18/00 i una pista 09/27 exclusivament per aterratges en la direcció
09/27.
• Pairades amb dues pistes 01/19 i 15/33.
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Els camps d’aviació per ultralleugers de Pairades i Viladamat no es veuen
afectats per la modificació. Així mateix informen que no existeix cap altra
infraestructura aeroportuària en servei ni planificada en l’àmbit municipal i
que la resta d’infraestructures aeroportuàries existents no es veuen
afectades per la modificació, per tant aquesta direcció general informa
favorablement des del punt de vista aeroportuari sobre la Modificació
puntual número 3 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat.
-

INFORME de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona,
expedient 66/22, de data 13 de maig de 2022, amb les següents
consideracions:
En l’àmbit arquitectònic, d’acord amb les dades de l’Inventari del
patrimoni arquitectònic, del Departament de Cultura, en l’àmbit del Polígon
d’Actuació 07, no hi consta cap element arquitectònic protegit. Ara bé, pel
que fa a l’àmbit de la plaça Catalunya, 1, cal esmentar que la finca
confrontant, el número 6 de la mateixa plaça, està declarada BCIL. Per tant,
cal que el futur projecte d’edificació d’aquest solar sigui especialment curós
amb la finca protegida.
En l’àmbit arqueològic, d’acord amb les dades de l’Inventari del patrimoni
arqueològic i paleontològic del Departament de Cultura, no consta cap
jaciment. En cas de descobriment de restes d’interès arqueològic/
paleontològic durant l’execució dels projectes que es derivin de la
modificació, caldrà atenir-se al que determina la legislació vigent sobre el
patrimoni arqueològic i paleontològic
Per tot això,
S’emet informe FAVORABLE sobre la modificació núm. 3 del POUM, de
Viladamat.

- INFORME dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, expedient DACC 2286/2022, de data 29 de
març de 2022, valorant l’expedient:
D’acord amb les competències sectorials en matèria de Desenvolupament
rural del DACC i tenint en compte la documentació presentada per
l’Ajuntament que es troba dins del gestor de tramitació electrònica
d’expedients (TEU), informo que:
El Pla D’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
sessions de dates 6 de novembre de 2015 i el Text Refós del
de novembre de 2016 i publicat al Diari Oficial de la
Catalunya núm. nº 7303 de 2 de febrer de 2017.
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L’objecte de la modificació del POUM de Viladamat és:
1) Ajustar el límits del Polígon d’Actuació 07 (Carretera de Figueres – Zona
Esportiva) a la realitat urbanística del nucli urbà d’acord amb les
determinacions del planejament anul·lat (POUM 2006) per sentencia ferma
del Tribunal de Justícia de Catalunya,
2) Modificació de la qualificació urbanística de la parcel.la cadastral
6346008EG0664N (Plaça Catalunya, 1) d’acord a la realitat urbanística del
nucli urbà i amb les determinacions del planejament anul·lat (POUM 2006)
per sentencia ferma del Tribunal de Justícia de Catalunya.
La zona d’actuació es troba en sòl urbà segons la normativa vigent del
municipi , és per aquest motiu que aquest Departament no es pronunciarà en
matèria de desenvolupament rural ja que els terrenys no afecten al sòl no
urbanitzable.
En data 15 de març de 2022, número de Registre de Sortida S2022000136, es va
sol·licitar informe previ, entre d’altres, a l’Agència Catalana de l’Aigua, sense que, a
dia d’avui i havent transcorregut més de dos mesos, s’hagi rebut l’informe sol·licitat.
D’acord amb l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme la tramitació de les modificacions dels
plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació. No obstant
això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són
obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de
l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la
Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació.
A l’efecte, i d’acord amb l’article 78 del mateix Decret, correspon a les
comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva de:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació
urbanística municipal l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
Un cop revisada la documentació tècnica que conforma el projecte així com els
informes sectorials sol·licitats, i atès que s’ha realitzat l’exposició pública del mateix
sense que es formulessin al·legacions, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 3 del Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal, POUM de Viladamat, consistent en:
- ajustar els límits del polígon d’actuació urbanística PA7, excloent de l’àmbit la
parcel·la cadastral núm. 6147001EG0664N0001WT, de 1.677m², que limita, al
nord, amb el carrer de la Creu, i a l’oest, amb la carretera de Figueres. Aquesta
parcel·la està dotada de tots els serveis urbanístics bàsics i, per tant, cal
considerar-la com sòl urbà consolidat. La nova qualificació de la parcel·la es
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correspondrà a les tipologies “CU4, Consolidació Urbana” i “SV7, Espais
Lliures”. Prèviament a la legitimació d’aquesta modificació, caldrà formalitzar la
cessió de 339,50 m² de sòl corresponents al sòl destinat a Espais Lliures.
- modificació de la qualificació urbanística de la parcel·la cadastral núm.
6346008EG0664N0001ZT, ubicada a la Plaça Catalunya, 1, per tal d’esmenar
una anormalitat en el document vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Viladamat, on està qualificiat com a “ VP -Verd Privat”. En els documents
urbanístics anteriors (NNSS de Planejament i POUM de 2006), aquest solar
ubicat en un àmbit d’edificacions entre mitgeres, de 56,00m² i una longitud de
façana de 6m, estava qualificat com a parcel·la edificable i formava part del
conjunt edificat del nucli urbà. Amb la modificació es retorna el solar als
mateixos paràmetres dels solars adjacents, Nucli Antic, Clau NA.
Segon.- remetre l’expedient i notificar l’adopció del present acord d’aprovació
provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
03.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2023
(EXPEDIENT X2022000107):
Sol·licitud formulada pels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, número de Registre d’Entrada
E2022000598, de data 10 de maig de 2022, referent a l’aprovació del calendari de festes
laborals locals de Viladamat per l’any 2022.
A l’efecte, és d’aplicació l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que
determina que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local.
En observança de l’Estatut dels Treballadors i vist el calendari de l’any 2023, es
proposen dues festes locals:
-

El divendres, 28 de juliol de 2023, amb motiu de la festa major

-

El dijous, 7 de desembre de 2023, amb motiu de la festa petita d’hivern
Vista la proposta formulada, els Regidors presents unànimement acorden:

Primer.- aprovar el calendari de festes locals per l’any 2023, essent festius locals
el divendres, 28 de juliol de 2023, per la festa major, i el dijous, 7 de desembre de 2023,
per la festa petita d’hivern.
Segon.- igual que en els darrers anys, des de l’ajuntament i a voluntat dels
treballadors, es consideraran laborables els dies 12 d’octubre de 2023, dia de la
hispanitat, i 6 de desembre de 2023, dia de la Constitució, i es consideraran festius els
dies 20 de febrer de 2023, dilluns de carnaval, i 9 d’octubre de 2023, dia del País
Valencià, en substitució del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, i 1 d’Octubre, commemoració
del referèndum, respectivament, que cauen en cap de setmana.
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Tercer.- notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
04.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ TÈCNICA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I
L’AJUNTAMENT DE VILADAMAT PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
SERVEIS DE CURA PUNTUAL DE NENS I NENES DE 0 A 14 ANYS
(EXPEDIENT X2022000131):
Es proposa l’aprovació del Conveni seguidament detallat:
REUNITS:
D’una part,
La il·lustríssima Senyora Sonia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà (CCAE), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret
Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre
l’organització comarcal de Catalunya, assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina
Pou Molinet.
De l’altra,
La Il·lustríssima Senyora Dolors Pons Sais, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladamat
(l’Ajuntament), amb NIF P1723100B, en exercici de les facultats que li confereix l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.a
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, assistida per la secretària de la Corporació, la Sra. Marta Claret
Ramírez.
En endavant, l’Ajuntament de Viladamat i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que
representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest Conveni.
MANIFESTEN:
I.- Que l’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en virtut de l’article 31
de la Llei 12/2007, d’11 d'octubre, de serveis socials (LSS), amb la precisió prevista a l’article
31.2 del mateix cos legal en relació amb els serveis bàsics.
II.- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC), en el seu article 3, estableix que la
comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de
municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al
compliment dels seus fins, mentre que l’article 11 afegeix que el govern i l’administració de la
comarca corresponen al Consell Comarcal. L’article 28.1 del mateix cos legal estableix que
correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
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III.- De conformitat amb l’article 32 de la LSS, correspon al Consell Comarcal donar
suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de serveis socials, així i
com programar els serveis socials en llur àmbit territorial, d’acord amb els criteris de
planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis
socials, en matèria de serveis socials.
IV.- De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP), els convenis hauran de correspondre a algun dels tipus detallats en el
mateix precepte, entre els que inclou els convenis interadministratius signats entre dues
administracions públiques que podran incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d’una
altra administració pública, organisme públic o entitat de dret públic vinculat o dependent, per a
l’exercici de competències pròpies o delegades.
V.- D’acord amb l’article 57.1 de la LBRL, la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb
caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot
cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguin.
VI.- L’article 140 de la LRJSP, al regular els principis de les relacions
interadministratives assenyala que les diferents administracions públiques actuen i es relacionen
amb altres administracions i entitats o organismes vinculats o dependents d’aquestes d’acord,
entre altres, amb els principis de col·laboració, entès com el deure d’actuar amb la resta
d’Administracions Públiques per a l’assoliment de finalitats comunes i cooperació, quan dos o
més Administracions Publiques, de manera voluntària i en exercici de les seves competències,
assumeixen compromisos específics en nom d’una acció comuna.
VII.- En virtut de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, aquesta última atorga una transferència
per finançar la prestació dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 14 anys que duguin a
terme els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals. En relació amb
aquests últims, tindran l’obligació de repartir els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000
habitants del seu territori.
VIII.- L’Ajuntament té una població de menys de 20.000 habitants, i en conseqüència,
el CCAE és el responsable de transferir recursos econòmics a l’Ajuntament per tal que aquest
desenvolupi el Servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys, d’acord amb la
Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat de Catalunya.
IX.- El Servei de cura puntual descrit no es tracta d’un servei bàsic en els termes de
l’article 32.1.2 de la LSS i, per tant, l’Ajuntament és el titular la competència i el prestador, amb
el suport i cooperació del CCAE, tal i com es preveu en el present conveni.
X.- Per l’anterior, les Parts signatàries consideren convenient articular un conveni de
cooperació que reguli les obligacions recíproques per a l’òptim desenvolupament del servei de
cura puntual per a nenes i nens del 0 als 14 anys.
En virtut de tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la LRJSP,
ambdues Parts subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents,
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PACTES:
1.- Objecte i naturalesa jurídica:
1.1.- L’objecte d’aquest Conveni és la cooperació tècnica entre el CCAE i l’Ajuntament
per al desenvolupament al municipi del Servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14
anys en el marc de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament d’Igualtat
i Feminismes de la Generalitat de Catalunya modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16
de març, de modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual
s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes
i nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 20,000 habitants i als consell comarcals per a
l’exercici 2021.
1.2.- Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les següents:
a) Transferir a l’Ajuntament els recursos econòmics per al desenvolupament del Servei de
cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys, d’acord amb la Resolució
IFE/3877/2021, de 29 de desembre, modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16
de març atès que compta amb menys de 20.000 habitants.
b) Aquesta política s’emmarca en el programa Temps x cures, que té com a objectiu
avançar en la coresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius
específics:
1.- Consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens.
2.- Alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones a qui,
majoritàriament, se’ls ha atribuït el treball de les cures.
3.- Acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures.
4.- Generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en
la igualtat.
c) Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys tenen com a finalitat prestar serveis
de cura aliens a l’educació formal (escolar o extraescolar, l’atenció a la dependència o
la intervenció socioeducativa per infants en risc). De Resolució IFE/3877/2021, de 29
de desembre del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya
modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16 de març, tenen aquesta condició les
ludoteques, els casals de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en
equipaments (fixes o itinerants) o a domicili, els espais d'acollida a les escoles (de matí,
de migdia o de tarda), les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure
fora de l'horari escolar (o fora de l'etapa d'escolarització obligatòria), excloses les
activitats educatives extraescolars.
d) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública
més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57
de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
1.3.- El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les
Parts signatàries.

9

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

2.- Competència:
2.1.- D’acord amb allò establert a les manifestacions II a III, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les
mateixes.
3.- Actuacions que conformen l’objecte del Conveni:
3.1.- En el marc d’aquest Conveni, el CCAE i l’Ajuntament duran a terme les següents
actuacions:
a) Les Parts donaran compliment a la transferència de diners prevista a la Resolució
IFE/3877/2021, de 29 de desembre modificada per la Resolució IFE/746/2022, de
16 de març, de modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre , per
la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 20,000
habitants i als consell comarcals per a l’exercici 2021del Departament d’Igualtat i
Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al desplegament del Servei de cura a
nenes i nens dels 0 als 14 anys al seu municipi.
b) L’Ajuntament portarà a terme les accions necessàries per al desenvolupament de
l’esmentat servei d’acord amb les condicions establertes per la mencionada
Resolució IFE/3877/2021 modificada per la Resolució IFE/746/2022 comptant amb
el suport tècnic del CCAE per tal d’ajustar-lo a les necessitats específiques i els
requeriments d’aplicació.
4.- Obligacions de les Parts:
4.1.- Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a
cooperar, assumint les següents obligacions:
Obligacions del CCAE:
4.2.- Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el
CCAE assumeix les següents:
a) Transferència de 805,97€ a l’Ajuntament de Viladamat en aplicació de la Resolució
IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat de Catalunya modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16 de març, de
modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre , per la qual s’aprova la
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i
nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 20,000 habitants i als consell
comarcals per a l’exercici 2021.
b) Coordinació del Servei de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys a nivell comarcal.
c) Assessorament i suport tècnic al desplegament del Servei de cura per part de
l’Ajuntament.
d) Justificació davant del Departament d’Igualtat i Feminismes de l’execució del Servei de
cures per a nenes i nens dels 0 als 14 anys d’acord amb el procediment i terminis
establerts a la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre.
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e) Realitzar durant l’any 2022 un Diagnòstic de necessitats socials vinculades al
desplegament del Servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 als municipis
de la comarca, i en els anys propers dissenyar i implementar serveis específics a partir
de les necessitats detectades, si s’escau.
Obligacions de l’Ajuntament:
4.3.- Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni,
l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’execució del Servei de cura per a nenes
i nens dels 0 a 14 anys de conformitat amb la normativa d’aplicació i amb el que
estableix el Pla corresponsables, segons el detall següent:
1.- Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys tenen com a finalitat prestar serveis de
cura aliens a l’educació formal (escolar o extraescolar, l’atenció a la dependència o la
intervenció socioeducativa per infants en risc). Tenen aquesta condició les ludoteques, els
casals de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en equipaments (fixes o
itinerants) o a domicili, els espais d’acollida a les escoles (de matí, de migdia o de
tarda), les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l’horari
escolar (o fora de l’etapa d’escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives
extraescolars.
2.- L’accés als serveis han de prioritzar els col·lectius següents: les famílies
monoparentals, les mares/tutores víctimes de violències masclistes, les dones en situació
d’atur de llarga durada o majors de 52 anys, les dones migrants o les famílies amb
altres responsabilitats de cura acreditada.
3.- En els processos de valoració i en els preus d’accés als programes i serveis engegats
amb càrrec als fons rebuts s’han de considerar com a criteris de valoració el nivell de
renda i les càrregues familiars de les persones que sol·licitin participar-hi.
4.- Els serveis els han de prestar professionals amb alguna de les qualificacions
següents: tècnic/a superior en educació infantil, tècnic/a superior en animació
sociocultural i turística, tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva,
tècnic/a superior en integració social, monitor/a d’educació en el lleure o auxiliar en
educació infantil.
5.- Els serveis s’hauran d’executar en el període de l’1 de gener de 2021 al 31 de
desembre de 2022.
6.- S’han d’identificar el servei i totes les actuacions de difusió i informació
relacionades amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, així com amb els logotips
institucionals i imatge del Departament d’Igualtat i Feminismes i el CCAE.
b) L’execució pressupostària de les despeses finançades amb càrrec als fons rebuts se
subjectarà a les disposicions legals en vigor aplicables segons el que correspongui a
la naturalesa econòmica i jurídica de la despesa, amb aquestes particularitats:
1.- Els contractes adjudicats en aplicació dels fons rebuts s’han de subjectar a les
prescripcions establertes a la normativa de contractació del sector públic, incorporant-hi
clàusules socials que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes.
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2.- Els serveis poden prestar-se de forma directa per part dels ens locals o a través de la
contractació, prioritàriament d’entitats socials i de l’economia social i solidària.
3.- Els serveis han d’establir criteris de renda en els preus d’accés per a les persones
usuàries, tendents a afavorir la gratuïtat i la universalitat de les actuacions. A més, els
ingressos obtinguts per les quotes que es puguin establir perquè les famílies amb més
ingressos econòmics accedeixin als serveis han de revertir en els mateixos serveis.
4.- Queda exclòs d’aquesta transferència el finançament de despeses que per la seva
naturalesa econòmica s’enquadren en els capítols 6 a 9 del pressupost de despeses. Es
pot finançar la realització de despeses del capítol 1 quan aquestes corresponguin a
l’execució derivada d’un programa de caràcter temporal establert d’acord amb el que
disposa l’article 10.1.c) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. També en queden excloses
les despeses realitzades que es materialitzin en prestacions econòmiques directes a
persones i/o famílies, les despeses relatives a la dotació de personal dels centres
d’educació infantil i els àpats.
c) Conservar i proporcionar al CCAE la informació necessària per a l’execució de
l’objecte del present Conveni.
d) Informar immediatament al CCAE de qualsevol succés que pugui causar una
interrupció temporal o permanent o qualsevol altra desviació en l’execució del
present Conveni.
Pagament i Justificació:
4.4.- La transferència especificada a la clàusula 4.2 a favor de l’Ajuntament s’efectuarà
amb posterioritat a la signatura del present Conveni i amb la condició de que el Consell
Comarcal hagi rebut la transferència corresponent per part del Departament d’Igualtat i
Feminismes per a la prestació del servei de cura de l’esmentada Resolució IFE/3877/2021
4.5.- Un cop finalitzat el període d’execució del Servei de cura per a nenes i nens dels 0
a 14 anys l’Ajuntament presentarà al Consell Comarcal:
a) Una memòria de les actuacions realitzades durant el període.
b) Un certificat de la intervenció local que acrediti que estan degudament registrats en
la comptabilitat tant l’ingrés per la transferència com la despesa finançada amb
aquesta transferència, i que els fons s’han aplicat a les finalitats previstes.
4.6.- S’estableixen dos terminis de justificació:
a) El primer, l’any 2022 amb la presentació del compte general i la liquidació del
pressupost 2021, degudament intervinguts i aprovats per l’òrgan competent,
juntament amb el certificat de la intervenció local esmentat, abans del 30 de
setembre de 2022.
b) El segon, l’any 2023: amb la presentació del compte general i la liquidació del
pressupost 2022, degudament intervinguts i aprovats per l’òrgan competent,
juntament amb el certificat de la intervenció local esmentat, abans del 30 de
setembre de 2023.
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4.7.- En el cas que L’Ajuntament no executi la totalitat del pressupost transferit per part
del CCAE, aquest últim li requerirà el reemborsament de la part no executada
5.- Aplicació pressupostaria:
5.1.- Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en
l’exercici en curs es carregaran a la partida pressupostària 40.2311.4620401 Transferències
Ajuntaments de la comarca (subvenció cures 2021) DFA, del CCAE.
5.2.- La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en
vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o
suficient.
6.- Seguiment, vigilància i control:
6.1.- Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni qualsevol de les
parts podrà sol·licitar la constitució d’una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar
pel compliment dels objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les Parts, així com
resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el
compliment d’aquest Conveni.
6.2.- La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada una de
les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
6.3.- Aquesta comissió es regirà pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
6.4.- La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als
efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
7.- Vigència del Conveni:
7.1.- La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 31
de desembre de 2025.
7.2.- En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat,
les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, quatre (4) anys
addicionals.
7.3.- Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a
l’existència de crèdit suficient i adequat a les corresponents aplicacions pressupostàries de les
entitats signants, i a la continuïtat de les activitats realitzades.
7.4.- En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de
la LRJSP.
8.- Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les
obligacions i compromisos del Conveni:
8.1.- El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el
seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:
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a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels
signants o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del
Conveni. L’extinció del Conveni per aquest supòsit requereix la realització del
requeriment previst a l’apartat c) de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
e) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista del Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les lleis.
8.2.- En cas d’extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la
forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació
dels compromisos econòmics adquirits d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador.
9.- Règim de modificació:
9.1.- La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà
de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans
corporatius competents.
10.- Miscel·lània:
10.1.- La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni
que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
11.- Protecció de dades de caràcter personal:
11.1.- Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de
dades (RGPD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present
conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots
els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
11.2.- Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
12.- Imatge i comunicació:
12.1.- Les Parts signants s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui
escrit, gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la cooperació establerta en aquest
Conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns. S’han
d’identificar el servei i totes les actuacions de difusió i informació relacionades amb la imatge
gràfica del Pla corresponsables, així com amb els logotips institucionals i imatge del
Departament d’Igualtat i Feminismes i del CCAE.
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13.- Publicacions i Registre:
13.1.- El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb
l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s’haurà de trametre
al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
13.2.- Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord
amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13.3.- Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la
Generalitat seran dutes a terme per part del CCAE.
14.- Règim Jurídic:
14.1.- El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els
articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP)
c) Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL)
d) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010)
e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat)
f) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986)
g) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL)
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC)
i)

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC)

j)

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni

15.- Jurisdicció competent:
15.1.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació,
aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

Vista la present proposta, els Regidors presents unànimement acorden:
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Primer.- Aprovar el conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Viladamat per al desenvolupament del servei de cura
puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys.
Segon.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència de l’ajuntament de
Viladamat, de conformitat amb el que estableix l’article 8 de la Llei 19/2014.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes i gestions que siguin
necessaris per l’execució dels presents acords.
Quart.- 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 INSTRUCCIÓ DE CONTRACTES MENORS
(EXPEDIENT X2022000133):
La tramitació i gestió de la contractació menor s’ha vist alterada per la diferent
legislació contractual i sectorial així com per la legislació sobre transparència i
publicitat. Juntament amb els canvis legislatius, la dinàmica pròpia de l’ajuntament ha
portat a una dispersió de criteris interpretatius i de models administratius, atès que l’actual
regulació no preveia un àmbit subjectiu clar d’inclusió d’aquests ens a la normativa
dictada.
És per tot això, que l’Ajuntament de Viladamat considera necessari dictar aquesta
instrucció on, sense renunciar a l’agilitat i simplificació administrativa que caracteritza
aquesta tipologia contractual, s’establiran garanties addicionals de justificació i publicitat
en la tramitació de contractes menors en compliment de la normativa d’aplicació.
A l’efecte, es proposa al Ple l’aprovació de la instrucció sobre la tramitació de
contractes menors de l’Ajuntament de Viladamat, el text de la qual és el que segueix:
Preàmbul:
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic deroga el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i estableix una nova regulació amb nous llindars
econòmics i nous requeriments justificatius d’elecció de proveïdor, i de la pròpia modalitat
contractual. Entre els objectius que inspiren la nova regulació ens trobem l’assoliment d’una
major transparència en la contractació pública, assolir una major relació qualitat preu, garantir el
lliure accés a les licitacions, no discriminació i igualtat de tracte i assegurar, en connexió amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa i el principi d’integritat, un ús
eficient dels fons públics destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació
de serveis.
Des de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, el 9 de març
de 2018, s’ha vist la importància econòmica de la contractació menor dins el volum total de
l’Ajuntament.
Majoritàriament, excloent les despeses imputades a capítol 2 que no són pròpies de
contractació, la despesa realitzada per l’ajuntament de Viladamat es troba dins les quanties i
requisits fixats legalment per a contractes menors. Ara bé cal establir sistemes perquè aquesta es
porti a terme de forma pautada i amb la documentació que estableix la llei.
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La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix tota una sèrie d’obligacions de transparència i publicitat de l’activitat
contractual que afecta específicament a la contractació menor de totes les administracions
públiques.
A l’efecte, per tal d’agilitzar els procediments i millorar l’eficiència de l’entitat, es
considera necessari adoptar la present instrucció.
Article 1.- Objecte i finalitat:
Aquesta instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes
menors de serveis, obres, subministraments i privats que promogui l’Ajuntament de Viladamat,
i que aquesta tramitació s’ajusti als principis establerts a l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en la mesura que li siguin
aplicables.
S’entenen inclosos aquells contractes menors en els que el sistema de pagament s’hagi
fixat per bestreta de caixa fixa o pagament a justificar, sense perjudici de les peculiaritats que,
pel que fa a la publicitat, estableix la norma. Això és així perquè la bestreta o el pagament a
justificar són formes de pagament que no impliquen eludir el procediment de contractació que
correspongui.
És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de
documents administratius que s’hauran d’emprar per tramitar la contractació menor, per així
obtenir una major homogeneïtzació i un únic modelatge respecte de tots els proveïdors que
contractin amb l’Ajuntament de Viladamat.
Article 2.- Àmbit d’aplicació:
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000,00€,
quan es tracti de contractes d’obres, i els contractes de valor estimat inferior a 15.000,00€, quan
es tractin de contractes de subministrament o de serveis.
També es consideren contractes menors els contractes privats de valor estimat inferior a
15.000,00€, excepte els contractes privats de subscripció a revistes i altres publicacions,
qualsevol que sigui el seu suport i el contracte privat d’accés a la informació continguda en
bases de dades especialitzades, quan en ambdós casos, el seu valor estimat no superi el llindar
dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) LCSP.
Les quantitats citades i altres llindars econòmics que es fixin en la instrucció no
inclouen l’import de l’impost sobre el valor afegit.
Article 3.- Àmbit subjectiu:
En el moment d’aprovar-se aquesta instrucció l’àmbit subjectiu afecta exclusivament a
l’Ajuntament de Viladamat.
Article 4.- Règim jurídic:
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, seguint la tramitació establerta en els articles següents.
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Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, no podran ser
objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior a un any), ni revisió
de preus iper a la seva aprovació no caldrà la constitució de garantia definitiva.
L’empresa o contractista individual adjudicatari del contracte menor tindrà dret al
pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat realitzada, sota la modalitat de
pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte, sempre que així s’estableixi en el
contracte, o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cada un dels
venciments que s’hagin estipulat.
El pagament del preu en el contracte privat de subscripció a revistes i altres
publicacions, qualsevol que sigui el seu suport i el pagament del preu en el contracte privat
d’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades es farà de la forma
prevista en les condicions que regeixin aquests contractes, essent admissible el pagament amb
anterioritat al lliurament o realització de la prestació, sempre que aquesta modalitat de pagament
respongui als usos habituals del mercat.
Article 5.- Procediment de tramitació:
5.1.- Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar l’adjudicació del contracte menor
i la seva corresponent despesa per decret, cal que a l’expedient hi consti la documentació
següent:
Primer.- Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model establert en
l’annex 1 d’aquesta instrucció, en el qual hi constarà com a mínim la informació
següent:
a) Descripció de l’objecte.
b) Idoneïtat i necessitat de la seva contractació.
c) Expressa justificació que no hi ha fraccionament, és a dir, que no s’està alterant
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
d) Constatació que el contractista no ha subscrit, durant l’any pressupostari en curs, més
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la quantitat límit
establerta per a cada tipus de contractes i que consta a l’art. 2 d’aquesta instrucció.
Aquesta limitació econòmica no s’aplicarà quan les prestacions objecte dels contractes
sigui qualitativament diferents i no formin una unitat i en el cas que a l’objecte del
contracte menor hi concorrin raons d’exclusivitat establerts a l’article 168.a.2 de la
LCSP.
e) Justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei).
f) Aquest informe haurà de ser subscrit i signat pel tècnic o regidor responsable i per
l’òrgan de contractació.
Segon.- Pressupost de realització de l’objecte del contracte per part del contractista.
Tercer.- Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model establert a
l’annex 2 d’aquesta instrucció.
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Quart.- En el contracte menor d’obres, si escau, el corresponent projecte o memòria
valorada quan les normes específiques així ho requereixin i, si escau, informe de
supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o estanqueïtat de l’obra,
d’acord amb l’article 235 LCSP.
Cinquè.- Quan l’objecte del contracte impliqui accedir i tractar informació i fitxers amb
dades de caràcter personal, el contractista haurà d’assumir les obligacions de la
normativa de protecció de dades, d’acord amb l’annex 3.
Sisè.- Un cop executat el contracte, el centre gestor incorporarà a l’expedient la factura
corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts en la Llei de contractes del
sector públic i demés normativa concordant.
5.2.- El centre gestor serà l’encarregat de tramitar el contracte menor.
5.3.- A la contractació menor no és obligatòria la sol·licitud de tres pressupostos si bé és
recomanable amb la fi de promoure la concurrència. No obstant, la sol·licitud de vàries ofertes
pot ser obligatòria quan així s’estableixi per contractes menors subvencionats en compliment de
les disposicions reguladores de la subvenció.
Article 6.- Publicitat al perfil de contractant:
Si el centre gestor ho considera convenient es podrà publicar l’oferta de contracte menor
al perfil de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva proposició.
En aquest cas i prèvia elaboració dels documents establerts a l’article 5 d’aquesta
instrucció, el centre gestor elaborarà un quadre de característiques del contracte menor on
constarà de forma detallada l’objecte del contracte amb les obligacions específiques del
contractista (amb inclusió de la nomenclatura CPV), el pressupost base del contracte, la durada i
terminis d’execució del contracte, i els criteris d’adjudicació del contracte, que permetran a
l’òrgan de contractació adjudicar el contracte a l’oferta de l’empresari amb la millor relació
qualitat-preu, d’acord amb el model establert a l’annex 4 d’aquesta instrucció. El quadre de
característiques del contracte menor es publicarà al perfil de contractant durant el termini de
cinc dies naturals i els empresaris interessats hauran de presentar la seva oferta telemàticament
mitjançant el sistema eLicita (sobre digital) que facilita el propi perfil de contractant.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el centre gestor tramitarà el
contracte menor d’acord amb les previsions establertes a l’article 5 de la instrucció i afegirà com
a informació essencial a l’Informe proposta, especificat a l’apartat a) de l’article 5, la motivació
de l’elecció del contractista. La resolució de l’òrgan de contractació d’adjudicació del contracte
menor es publicarà al perfil de contractant.
Article 7.- Tramitació simplificada de pagaments menors:
7.1.- Es tramitaran de forma simplificada, sense necessitat de decret d’adjudicació, les
despeses corrents d’obres, serveis i subministraments, sempre que tinguin un import
individualitzat inferior a 3.000,00€ (sense IVA) i el sistema de pagament utilitzat sigui la
bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg especificat en aquest article.
7.2.- Es poden acollir al sistema de pagaments de tramitació simplificada, els següents
contractes menors:
a) Que la seva quantia sigui inferior a 3.000,00€ sense IVA
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b) Que executin despesa relativa a la classificació econòmica de l’annex que s’adjunta a
aquesta instrucció.
7.3.- A l’expedient hi haurà de constar la documentació següent i per aquest ordre:
Primer.- Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model establert en
l’annex 1 d’aquesta instrucció, en el qual hi constarà com a mínim la informació
següent:
a) Descripció de l’objecte
b) Idoneïtat i necessitat de la seva contractació
c) Expressa justificació que no hi ha fraccionament, és a dir, que no s’està alterant
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació
d) Constatació que el contractista no ha subscrit, durant l’any pressupostari en curs, més
contractes menors que individualment o conjuntament superin la quantitat límit
establerta per a cada tipus de contractes i que consta a l’art. 2 d’aquesta instrucció.
Aquesta limitació econòmica no s’aplicarà quan les prestacions objecte dels contractes
sigui qualitativament diferents i no formin una unitat i en el cas que a l’objecte del
contracte menor hi concorrin raons d’exclusivitat establerts a l’article 168.a.2 de la
LCSP.
e) Justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei).
f) Aquest informe haurà de ser subscrit i signat pel tècnic responsable i per l’òrgan de
contractació.
Segon.- Pressupost del contractista, sempre que sigui possible.
Tercer.- Retenció de crèdit per gastar (RC, codi d’operació 100) que haurà d’estar signat
pel tècnic de l’àrea que proposa la despesa i validat pel servei de comptabilitat. El
número d’operació RC haurà de ser comunicat al proveïdor per tal que faci constar la
seva referència a la factura.
Quart.- La factura serà incorporada a l’expedient una vegada realitzada la prestació i
validada.
7.4.- El centre gestor serà el responsable de constatar i fer constar a l’expedient, en cada
moment, la documentació establerta en aquest article.
7.5.- Es podran acumular en un sol informe diverses contractacions menors amb
tramitació simplificada de pagaments.
Article 8.- Publicació:
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada de pagaments (de 3.000€
fins al límits dels menors en cada categoria) es publicaran al Portal de Transparència i al Perfil
del Contractant, almenys trimestralment, i hauran de contenir, com a mínim, la següent
informació: objecte, duració, import d’adjudicació (inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit) i la
identitat de l’adjudicatari, ordenant el llistat de contractes per la identitat de l’adjudicatari.
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Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada adjudicats durant l’any
natural es comunicaran al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, com a
molt tard dins del primer trimestre de l’any següent.
Disposició Final.- Entrada en vigor:
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació. El seu text íntegre es
publicarà a la web de l’ajuntament per al seu general coneixement.
ANNEX 1
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR
Àrea: (àrea /centre gestor)
1.- Dades identificatives del contracte:
· Objecte:
· CPV:
· Termini d’execució:
· Documents adjunts: Informe Pressupost
/Proposta AD
· Documents específics: (Obres: Cal adjuntar-hi el projecte, si escau.)
2.- Dades identificatives del contractista:
· NIF:
· Nom / Denominació social:
· Adreça/Codi postal/Població/Província:
3.- Dades econòmiques del contracte: (trieu l’opció que calgui)
· Contracte amb preu global:
- Preu (IVA exclòs):
- Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
· Contracte amb preu/s unitari/s:
- Preu (IVA exclòs):
- Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
4.- Aplicació pressupostària:
Any

Orgànica

Programa

Econòmica

Núm. operació AD

Import (IVA inclòs)

5.- Descripció de l’objecte:
(Cal justificar la idoneïtat, la necessitat de la contractació i, en el cas de contractes de
serveis, la insuficiència de mitjans.)
6.- Informo:
Que, d’acord amb l’article 118 de la LCSP, aquest procediment de contractació no
altera l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
1.- Àrea:
2.- Dades econòmiques del contracte:
· Objecte: ( Caixa de text màxim 3 línies)
· Preu: Iva Total
3.- Dades identificatives del contractista:
· NIF Nom / Denominació social
· Adreça Codi Postal Població Província
(Advertiment: Si s’omple els dos apartats següents, el sotasignat accepta que les
notificacions derivades d’aquest expedient se li lliurin exclusivament per via electrònica)
· Adreça correu electrònic / Telèfon mòbil.
4.- Dades identificatives del representant legal de l’empresa:
· NIF/Nom
Declaració responsable:
L’empresari de referència declara, sota la seva responsabilitat, que l’empresa que
representa està capacitada per contractar amb el sector públic, en els termes establerts als
article 65 a 70 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i que
no es troba incursa en cap de les prohibicions especificades a l’article 71 de la referent
llei.
Així manifesta :
a) que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de
Viladamat a sol·licitar a l’Agencia Estatal d’Administració Tributària i a la
Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment
de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social
b) que executarà l’objecte del contracte amb estricte compliment de les instruccions que
li doni el cap del departament que tingui encomanats el control i supervisió
Les dades del contractista seran tractades per l’Ajuntament de Viladamat, com a
responsable del tractament en els termes de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de
dades -Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016-,
per gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n derivin. La legitimació
del tractament es fonamenta en el compliment de les relacions contractuals.
D’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic, les dades
del contractista s’hauran de publicar. Per exercir els drets d’accés a les dades, de rectificació, de
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supressió, de portabilitat, de limitació del tractament i d’oposició caldrà que s’adrecin a la
l’ajuntament de Viladamat.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
tingui accés en l’execució del contracte i que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de tenir
caràcter reservat. Aquest deure s’haurà de mantenir amb posterioritat a la resolució de la relació
contractual.
Així mateix, haurà de complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en relació amb les dades personals dels interlocutors o representants de
l’Ajuntament de Viladamat amb qui es relacioni.
En cas que l’execució del contracte comportés el tractament de dades personals
responsabilitat de l’Ajuntament de Viladamat, d’acord amb la disposició addicional 25.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el contractista tindria la
consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions que estableixen
l’article 28 del Reglament general de protecció de dades i els articles 28 i 33 de la LOPDGDD.
Així, hauria de seguir les instruccions de l’Ajuntament de Viladamat en relació amb el
tractament de dades i assumiria les obligacions de confidencialitat especificades a l’annex de
confidencialitat.
Conforme: el contractista (signatura del representant legal de l’empresa)
ANNEX DE CONFIDENCIALITAT
En virtut de la prestació de serveis que es presten a l’Ajuntament de Viladamat, el
contractista que accedeix i tracta informació i fitxers amb dades de caràcter personal,
responsabilitat de l’Ajuntament de Viladamat dins de l’àmbit del servei, assumirà la condició
d’encarregat de tractament.
Per aquest motiu es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions:
- Tractar la informació i les dades de caràcter personal a la que es tingui accés
únicament i exclusivament per a les finalitats directament relacionades als serveis
contractats.
- Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte
de
la
informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant, publicant, difonent o posant- la
a
disposició de tercers, bé directa o indirectament, sense el consentiment previ per escrit
de l’ajuntament de Viladamat, ni tan sols a efecte de la seva conservació.
- Prendre totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32
del Reglament general de protecció de dades.
- Informar el seu personal i els seus col·laboradors de les obligacions establertes en
aquest document.
- Respectar les condicions que estableixen els article 28.2 i 28.4 del Reglament general de
protecció de dades, si fos necessari recórrer a un altre encarregat del tractament.
- Assistir a l’ajuntament de Viladamat sempre que sigui necessari perquè pugui complir
amb l’obligació de respondre a sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels
interessats que estableix el Reglament general de protecció de dades.
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- Eliminar dels seus arxius i retornar totes les dades personals, un cop hagi finalitzat
la prestació del servei, i suprimir-ne les còpies existents, tret que sigui necessari
conservar les dades personals en virtut d’una obligació legal.
- Posar a disposició de l’ajuntament de Viladamat la informació necessària per
demostrar que compleix les obligacions que estableix l’article 28 del Reglament general de
protecció de dades i permetre i contribuir que facin auditories, incloses inspeccions,
l’ajuntament de Viladamat o un altre auditor autoritzat per aquesta. En el cas que, com a
entitat encarregada del tractament, destini les dades a finalitats diferents a les estipulades,
les comuniqui o les utilitzi incomplint les instruccions establertes, serà considerat
responsable del tractament i haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut.
- Fer-se responsable enfront de l’ajuntament de Viladamat per tots els danys i perjudicis
causats a aquest i que siguin conseqüència de la inobservança de les obligacions contretes,
incloent els que es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors
oberts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o per l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una duració
indefinida i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, dels
serveis prestats.

Vista la proposta formulada, els Regidors per unanimitat acorden:
Primer.- Aprovar la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a
l’Ajuntament de Viladamat. La instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació
per part d’aquest Ple.
Segon.- Publicar el text íntegre de la instrucció a la pàgina web de l’ajuntament, al
tauler d’anuncis i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viladamat, per al seu
general coneixement.
06.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE VILADAMAT PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA
DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CIVIL (EXPEDIENT X2021000039):
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 3 de març de 2021, va acordar aprovar
la renovació del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil amb la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l’adhesió a la Xarxa
Rescat. Igualment es va acordar facultar a l’alcaldessa per a la formalització de la
documentació necessària per a la renovació del conveni actualment vigent i notificar
aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
En data 26 d’abril de 2021, número de Registre de Sortida S2021000157, es va
remetre el conveni aprovat i signat a la Direcció General de Protecció Civil per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
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Atès que des de la Direcció General de Protecció Civil es notifica que el conveni
no va ser signat per la Generalitat de Catalunya i que hi ha hagut canvi del responsable
de la secretaria general de Protecció Civil, es proposa l’aprovació del nou conveni, el
text del qual és el que segueix:
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Viladamat per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció
civil
REUNITS:
D’una banda, el senyor Oriol Amorós March, secretari general del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest departament
per delegació del conseller d’Interior, en virtut de l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de
18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del
Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011), d’acord amb la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Viladamat, en virtut de l’Acord de Ple de
l’Ajuntament de data 19 de juliol de 2022.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN:
1.- Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el
marc regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient
davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.
2.- Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l’òrgan
responsable de la programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats bàsiques,
entre d’altres, la previsió dels riscos greus, la planificació de les respostes davant les situacions
de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l’estructura de coordinació, les comunicacions,
el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes
respostes.
3.- Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del
Departament d’Interior estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant,
DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a
Catalunya, els recursos i estructures associades i els dispositius necessaris per coordinar-los, i
també la d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(en endavant, CECAT).
4.- El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26
d’octubre, de creació del CECAT, té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la
coordinació, el suport i l’optimització dels esforços, accions i actuacions de tots els organismes,
tant públics com privats, que puguin intervenir en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
5.- D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre,
correspon al CECAT exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, analitzar,
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avaluar i determinar les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real. Així
mateix, li correspon tractar les informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el
risc, sinistres greus, estats de preemergència o qualsevol altre de caràcter similar.
6.- Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997,
de 20 de maig, són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat
general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, i exerceixen les funcions que els
atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de
llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant
situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
7.- El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en
matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat).
8.- La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya,
que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les
emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentantne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor coordinació entre ells.
9.- La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de
la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat d’establir
comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé d’activar grups comuns per
facilitar-ne la coordinació.
10.- La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica
ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data 21 de
desembre de 2012, que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la
Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol de
2014, el CTTI i el Departament d’Interior van formalitzar una addenda a aquest conveni amb
l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord
de Govern en data 30 de juliol de 2013.
11.- Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny,
s’estableix que el Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, en
defineix les funcions i determina la forma de representació de l’Administració local de
Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
12.- En data 2 de desembre de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les
parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de Viladamat a la xarxa
Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes
amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan
necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents.
13.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració
pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al
que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que
fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps
indefinit, el període de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la
llei esmentada.
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14.- Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 2
de desembre de 2008, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió d’aquesta corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col·laboració
per a l’adhesió de l’Ajuntament de Viladamat a la xarxa Rescat.
PACTES:
1.- Objecte i finalitat del conveni:
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de
l’Ajuntament de Viladamat a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de
comunicació entre el CECAT i les administracions locals que s’hi adhereixin per a una
adequada coordinació en matèria de protecció civil.
2.- Obligacions del Departament:
El Departament s’obliga a:
· Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la
disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la
Generalitat ho permetin.
· Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits
per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
· Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals
portàtils amb els accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció civil
entre el Departament i l’Ajuntament.
· Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa
Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es
preveu en aquest conveni, amb prou antelació.
· Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que,
mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a
l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per atendre les incidències que puguin afectar el
funcionament de la xarxa Rescat i dels seus terminals, utilitzant els recursos necessaris
per resoldre-les.
· Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua,
sostracció o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament
d’Interior, això s’hagi produït per un ús indegut.
3.- Obligacions de l’Ajuntament:
L’Ajuntament s’obliga a:
· Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
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- Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la
direcció de la xarxa Rescat i des de la DGPC.
- Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i l’ús
eficient de la xarxa.
· Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria
de protecció civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres funcions no
utilitzin els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui
expressament autoritzat pel Departament.
· Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai
municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es
formalitzarà mitjançant el conveni de col·laboració corresponent per a la instal·lació
d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim de quatre mesos
des de la data de comunicació de la necessitat per part de la Generalitat.
· Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només
seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions
per resoldre les incidències que afectin els equips terminals (excepte material fungible).
Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de
resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà
provisionalment un altre d’operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa
configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el
terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal
provisional.
· Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i
Comunicacions (XAC) que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 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 per serveis de protecció civil.
· Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les
seves dades per a l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en cas
d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcaldessa, CRA, tècnic de
protecció civil...), en aquells casos en què es produeixi alguna renovació de l’equip
municipal relacionada amb els responsables de protecció civil del municipi, o d’aquests
mateixos.
· Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries,
antenes, etc.) associat als terminals cedits.
· Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o
hagin quedat inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, puguin ser
imputables a un ús inadequat.
· Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el posicionament
dels terminals al seu Sistema d’Informació Geogràfica.
· Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:
- Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT.
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- Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en
situació d’activació de plans de protecció civil.
- En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de l’annex
2.
· Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de
programaris, quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil o per
l’Oficina Rescat.
4.- Clàusula de reciprocitat de la informació:
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de
Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a l’efecte de donar compliment al
que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la informació estadística i a
l’elaboració d’informes de seguretat.
5.- Adquisició de terminals:
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els terminals
i accessoris Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos terminals cedits per aquest
conveni, i a contractar-ne el manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i
compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides a les contractacions de terminals i accessoris
del Departament d’Interior. L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment
de contractació que estableixi, garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la
tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.
6.- Costos d’explotació de la xarxa Rescat:
El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de
la xarxa Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
7.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR):
El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a
l’Ajuntament i resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la xarxa i dels
terminals per part dels ajuntaments.
8.- Representació en el Consell Rector:
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la
participació dels vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan, designats per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
9.- Protecció de dades i deure de confidencialitat:
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o
de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no
divulgar aquesta informació a tercers sense el consentiment exprés de l’altra part.
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Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu l’article 21.1 a) en
relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa
de protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) número 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de
coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent.
10.- Condicions tècniques:
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de
qualitat i disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de
Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte d’aquest
conveni es recullen a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el
futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin i que s’hauran de numerar a continuació
dels annexos inicials.
En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun tipus
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa temporalment
fins a comprovar el funcionament correcte del terminal.
11.- Annexos:
Formen part d’aquest conveni els annexos següents:
· Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
· Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”
12.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució:
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del
conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que
finalitzi les parts poden acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins a quatre
anys addicionals o bé l’extinció, tal com estableix l’article 49 h) 2n de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:
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· El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
· El mutu acord de les parts.
· L’incompliment de les clàusules del conveni.
· La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
conveni.
13.- Règim jurídic i litigis:
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els
conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els
efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre els
conflictes esmentats.
I, com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda, les parts signen aquest
conveni.

Fonaments jurídics:
-

Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

-

Decret 246/1992, de 26 d’octubre, sobre la creació del Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT

-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix
que els convenis vigents subscrits per qualsevol administració pública s’han
d’adaptar i fixar una vigència, com a màxim, de quatre anys des de l’entrada
en vigor de la llei

Vista la present proposta, els Regidors presents acorden:
Primer.- aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Interior per a la seva
adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya
(RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció Civil.
Segon.- facultar a l’alcaldessa per a la formalització de la documentació
necessària per a la renovació del conveni actualment vigent.
Tercer.- notificar el present acord a la Direcció General de Protecció Civil del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
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07.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
01/2022:
Per part d’alcaldia es proposa al Ple l’aprovació de la modificació de crèdit
01/22 del Pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en base a majors
ingressos no previstos, per import total de VINT-I-CINC MIL CENT NORANTAQUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (25.194,40€), d’acord amb la
memòria següent:
MEMÒRIA:
Per part d’aquesta alcaldia es proposa la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 01/22, en base a majors ingressos no previstos, per tal de poder fer front al pagament de
determinades obligacions no previstes en el pressupost inicialment aprovat, corresponents i al
Capítol I, de Despeses de Personal, i al Capítol II, de despeses en béns corrents i serveis, del
pressupost de l’exercici corrent. Concretament, les despeses que requereixen l’aprovació de
consignació pressupostària són:
-

Partida 22.1.920.13000 Retribució personal laboral
Com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, vàries persones refugiades,
principalment dones i nens, s’allotgen temporalment a l’hostal L’Esplai de
Viladamat. Aquests infants s’han incorporat a l’escola CEIP Puig Segalar i poden
assistir al casal d’estiu. En previsió del possible augment de nens i nenes al casal i
per tal de complir amb la ratio monitors-nens fixada per la normativa vigent,
concretament amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en
el lleure en les quals participen menors de 18 anys, es va acordar procedir a la
contractació d’una tercera monitora.
L’import total de la modificació és de DOS MIL TRES-CENTS CINC EUROS
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (2.305,97€).

-

Partida 22.1.1532.21000 Conservació i manteniment vies públiques
S’han generat algunes despeses extraordinàries d’obligatori compliment derivades
dels conceptes propis d’aquesta partida, com actuacions en les voreres del carrer
Migdia o la finalització dels treballs d’urbanització del carrer Ateneu. D’altra
banda, s’han adquirit papereres, perquè les existents estaven molt malmeses, i s’ha
treballat en la senyalització viària per seguretat ciutadana.
L’import total de la modificació és de DOS MIL CENT EUROS (2.100,00€), que es
finançarà amb la subvenció aprovada corresponent a la convocatòria del Fons
Econòmic Extraordinari de la Diputació de Girona.

-

Partida 22.1.165.21000 Conservació i manteniment xarxa enllumenat
S’incrementa la partida pressupostària per tal de fer front a les despeses derivades
del manteniment de la xarxa d’enllumenat, que es va revisant de forma constant.
L’import total de la modificació és de CINC MIL CINC-CENTS EUROS
(5.5000,00€), que es finançarà amb la subvenció aprovada corresponent a la
convocatòria del Fons Econòmic Extraordinari de la Diputació de Girona.
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-

Partida 22.1.165.22100 Energia elèctrica, enllumenat
En data 1 d’octubre de 2018 es va signar amb Som Energia, SCCL contracte de
subministrament d’energia elèctrica 100% renovable certificada. El contracte tenia
una durada inicial d’un any amb dues pròrrogues de 12 mesos.
El passat 30 de setembre de 2021 va acabar la vigència del contracte, deixant-se
d’aplicar els preus regulats per tal d’aplicar-se els preus de mercat, el que va
comportar un increment important de la facturació.
Mitjançant decret d’alcaldia de data 23 de maig de 2022 es va acordar l’adhesió de
l’ajuntament de Viladamat a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l’1
de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12
mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues,
de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc.
Tot i el canvi d’empresa subministradora i les mesures adoptades per a l’estalvi
energètic que han fet baixar el consum, cal incrementar la partida pressupostària per
fer front a la despesa generada, derivada de l’increment desmesurat de preus.
L’import total de la modificació és de CATORZE MIL VUITANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (14.088,43€), que es finançarà amb la
subvenció aprovada corresponent a la convocatòria del Fons Econòmic
Extraordinari de la Diputació de Girona.

-

Partida 22.1.338.22609 Festes Populars
La tornada a la normalitat després de la pandèmia de Covid-19, ha permès reactivar
els actes de les festes populars i les activitats culturals organitzades des de
l’ajuntament o amb la col·laboració de l’ajuntament. L’increment d’activitats
comporta l’increment de la despesa en aquestes partides, pel que cal procedir a
l’augment de la consignació pressupostària inicial.
L’import total de la modificació és de MIL DOS-CENTS EUROS (1.200,00€).

Per tal de poder fer front a la modificació de crèdit proposada es compta amb els
següents ingressos inicialment no previstos:
- Concepte 22.1.32500 Expedició de documents administratius
Mitjançant acord de Ple de data 10 de novembre de 2021 es va resoldre modificar
les ordenances fiscals per a l’exercici 2022. Una de les ordenances que es va
modificar de forma més destacable és la que regula les taxes per la prestació de
serveis de competència municipal, fet que ha comportat un increment dels
ingressos rebuts.
A l’efecte es proposa l’increment del concepte pressupostari per import de MIL
CINC-CENTS EUROS (1.500,00€).
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- Concepte 22.1.34900 Festes Populars
La Societat de Caçadors de Viladamat ha volgut participar en l’organització dels
actes de la festa de la gent gran, aportant MIL DOS-CENTS EUROS (1.200,00€)
que s’incorporen al concepte pressupostari.
- Concepte 22.1.46102 Diputació, Fons Econòmic Extraordinari
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de data 19
d’abril de 2022, va resoldre aprovar la convocatòria de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per a ajuntaments i consells comarcals, dins del
programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, destinades al finançament de
serveis municipals i comarcals, any 2022. L’import adjudicat a Viladamat és de
VINT-I-UN MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTATRES CÈNTIMS (21.688,43€) que es destinaran a enllumenat públic.
- Concepte 22.1.46500 Consell Comarcal, programa temps per cures
El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, va aprovar
la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aprova la
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes
i nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 20.000 habitants i als consells
comarcals.
En desenvolupament d’aquesta Resolució, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
proposa l’aprovació del conveni regulador per al desenvolupament dels serveis de
cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys i assigna a Viladamat l’import de
VUIT-CENTS CINC EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS (805,97€) per a
despeses relacionades. L’import adjudicat es destinarà a la contractació de personal
addicional pel casal d’estiu.
L’import total de la modificació tant en ingressos com en despeses, és de VINT-I-CINC
MIL CENT NORANTA-QUATRE AMB QUARANTA EUROS (25.194,40€), pel que el
pressupost continua anivellat.
Atès que es compleixen els requisits de necessitat i de falta de previsió pressupostària
que permeten iniciar la incoació d’un expedient de modificació de crèdit, i d’acord amb les
determinacions recollides en les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades juntament amb el
pressupost d’aquest exercici 2022, es proposa l’inici del present expedient de modificació de
crèdit 01/22, en base a majors ingressos.
La qui subscriu, d’acord amb la legislació vigent i les Bases d’Execució del Pressupost
de l’exercici 2022, sotmetrà aquesta proposta, juntament amb l’informe previ de la secretàriainterventora, a la consideració del Ple per a la seva aprovació inicial. Posteriorment a
l’exposició pública de l’expedient, el mateix Ple resoldrà les al·legacions que es puguin
formular i aprovarà definitivament. En el cas que no es presentin al·legacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, procedint-se a la publicació de la modificació a nivell
de capítols en el BOP de Girona.

Vist l’informe emès per la secretària interventora habilitada, d’acord amb el
qual:
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Primer.- s’ha constatat que actualment existeixen determinades obligacions de necessari
i inajornable compliment dins l’exercici 2022, concretament del Capítol I, de Despeses de
Personal, i del Capítol II, de despeses en béns corrents i serveis, que no es troben recollides en
el pressupost vigent i que motiven la incoació del present expedient de modificació de crèdit
01/22 per a la concessió de crèdit extraordinari en base a majors ingressos.
Segon.- les partides pressupostàries de despeses per a les que es preveu la concessió de
crèdit extraordinari són:
-

Partida 22.1.920.13000 Retribució personal laboral
IMPORT MODIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.305,97€

-

Partida 22.1.1532.21000 Conservació i manteniment vies públiques
IMPORT MODIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00€

-

Partida 22.1.165.21000 Conservació i manteniment xarxa enllumenat
IMPORT MODIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,00€

-

Partida 22.1.165.22100 Energia elèctrica, enllumenat
IMPORT MODIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.088,43€

-

Partida 22.1.338.22609 Festes populars
IMPORT MODIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00€
IMPORT TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.194,40€

Tercer.- per al finançament de la concessió de crèdit extraordinari, s’aplicaran els
següents recursos procedents de majors ingressos:
-

Concepte 22.1.32500 Expedició documents administratius
IMPORT CONCEPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00€

-

Concepte 22.1.34900 Festes populars
IMPORT CONCEPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00€

-

Concepte 22.1.46102 Diputació, Fons econòmic extraordinari
IMPORT CONCEPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.688,43€

-

Concepte 22.1.46500 CCAE, programa temps per cures
IMPORT CONCEPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805,97€
IMPORT TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.194,40€

35

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

Quart.- l’import total de la modificació de crèdit proposada és de VINT-I-CINC MIL
CENT NORANTA-QUATRE AMB QUARANTA EUROS (25.194,40€) tant en ingressos com
en despeses, pel que el pressupost municipal continua anivellat.
Cinquè.- aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament per majoria absoluta, el present
expedient de modificació de crèdit 01/22, de concessió de crèdit extraordinari, s’exposarà al
públic per termini de quinze dies a comptar des del dia de la publicació de l’acord d’aprovació
inicial en el BOP, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.
Si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat de nou acord a adoptar pel Ple, procedint-se a la publicació en el BOP del resum per
capítols de la modificació aprovada.
Fonaments jurídics:
-

Article 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.

-

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.

La sotasignant, secretària-interventora d’aquest Ajuntament de Viladamat INFORMA
FAVORABLEMENT la proposta de modificació de crèdit 01/22 proposada per l’alcaldessa.

Els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/22 del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en base a majors ingressos no previstos
inicialment en l’aprovació del pressupost, per import total de VINT-I-CINC MIL CENT
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (25.194,40€), d’acord
amb la proposta formulada per alcaldia.
Segon.- publicar l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i exposar
l’expedient per termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions, d’acord amb el que
determina l’article 169 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.
Tercer.- en el cas que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord, procedint-se a la
publicació de la modificació en el BOP de Girona a nivell de capítols.
08.- APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTES D’OBRA:
Es proposa l’aprovació inicial dels següents projectes:
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1.- PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE (1a
FASE-NUCLI ANTIC), redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import
total DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (265.968,58€).
L’actual xarxa d’aigua pateix diferents problemes que requereixen la seva
renovació:
. Es tracta de canonades antigues, on l’envelliment dels materials provoca
avaries derivades a la pèrdua de propietats mecàniques del fibrociment, que fa
que la canonada no sigui capaç d’absorbir la pressió i que es produeixin
trencaments fràgils. En aquestes xarxes cal tenir molta cura amb la manipulació
dels elements de valvuleria, ja que qualsevol alteració en el canvi de règim pot
provocar variacions de pressió que la canonada no pot suportar.
· Les connexions de les escomeses amb la canonada també pateixen un desgast
molt important degut al deteriorament dels materials utilitzats, la seva antiguitat
i el procediment d’instal·lació dut a terme en el seu moment. Actualment es
disposa d’una reductora de pressió al carrer Palauborrell per reduir la pressió de
tota la xarxa i així disminuir al màxim les sobrepressions i intentar reduir
l’elevat número d’avaries i la pèrdua d’aigua.
· La porositat del terreny del subsòl del nucli de Viladamat dificulta la
localització de les avaries que apareixen de manera fortuïta empitjorant així el
rendiment tècnic hidràulic de la xarxa.
Els punts forts de l’actuació proposada són:
- Renovar la xarxa de diferents carrers del nucli antic (Carrer Major, carrer de la
Bassa, carrer de l’Església, carrer de la Creu, carrer de Cinc Claus, carrer del
Mar i carrer Nou) canviant les canonades antigues existents i les seves
escomeses. La superfície de l’actuació és de 1.060m.
- Reforçar la zona amb canonades que garanteixin pressions i cabals.
- Mallar la xarxa, donant uniformitat hidràulica a tota la zona.
- Instal·lar nous hidrants amb vàlvula de seccionament independent per evitar
talls de subministrament a l’abonat en cas d’haver de realitzar-hi tasques de
manteniment.
La xarxa actualment té un rendiment del 50%. Aquest rendiment és molt inferior
al que es pot considerar una xarxa en bon estat, que disposaria de valors entre el 75% i
80%. Aquesta nova xarxa tindrà capacitat suficient per subministrar la demanda punta
del nou sector i garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants d’acord amb la legislació
vigent.
El desenvolupament del projecte es realitzarà seguint les indicacions de la
companyia gestora de la xarxa municipal “AGBAR” Aigües de Barcelona.
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2.- PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (1a
FASE-NUCLI ANTIC), redactat per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet, per import
total CINC-CENTS VUIT MIL CINC-CENTS DINOU EUROS I TRENTA-SET
CÈNTIMS (508.519,37€).
Amb aquest projecte es pretén renovar la xarxa de clavegueram de diferents
punts del nucli antic, concretament Carrer Major, carrer de la Bassa, carrer de
l’Església, carrer de la Creu, carrer de Cinc Claus, carrer del Mar i carrer Nou, seguint
igualment les indicacions de la companyia gestora de la xarxa municipal “AGBAR”,
Aigües de Barcelona.
Vistos els projectes detallats, els Regidors presents, per unanimitat acorden:
Primer.- Aprovar inicialment els projectes de Renovació de la xarxa d’aigua
potable (1a fase-nucli antic), per import total de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
(265.968,58€) i de Renovació de la xarxa de clavegueram (1a fase-nucli antic), per
import total de CINC-CENTS VUIT MIL CINC-CENTS DINOU EUROS I TRENTASET CÈNTIMS (508.519,37€), redactats per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet.
Segon.- Publicar aquest acord d’aprovació inicial en el BOP de Girona i a la web
municipal i sotmetre els projectes a exposició pública per termini de trenta dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP, per tal de que totes les persones
interessades els puguin consultar i presentar al·legacions i/o suggeriments, d’acord amb
allò que disposa l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions, els projectes quedaran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
09.- APROVACIÓ DE MOCIONS:
09.I.- MOCIÓ DE CONDEMNA DELS FETS DE MELILLA I EN DEFENSA
DELS DRETS HUMANS
El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla segons
va informar la Delegació del Govern a la Ciutat Autònoma.
Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la
zona del Barri Xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van
poder traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones majoritàriament d’origen
sudanès i txadià.
Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que
intentaven saltar fins a provocar la mort de, de moment, 37 persones negreafricanes
(que van morir al costat marroquí). La brutalitat policial amb què els van rebre també va
deixar 76 ferits, 13 d’ells en estat greu. S’ha pogut constatar el llançament a curta
distància de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones
38

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

que es trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva integritat
física i moral i la caiguda de molts de la tanca.
Als episodis de violència física i l’agressivitat que presenta l’arquitectura
fronterera en si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les
persones en trànsit, com s’ha documentat als nombrosos vídeos que associacions
defensores de Drets Humans han compartit. De fet, aquests assassinats, sumats al recent
sobreseïment del cas d’assassinat dels 15 del Tarajal a les mans de la Guàrdia Civil
deixen molt clar que el regne d’Espanya no només és capaç d’assassinar per defensar la
seva pàtria i el seu territori, sinó que s’enorgulleix de fer-ho sense cap pudor.
Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí
que s’han vist incrementats com a conseqüència de l’últim acord entre el Govern
Espanyol i Marroc. En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat Espanyol va
abandonar la seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la
defensa del dret a l’autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al
territori, a qui pretén dotar de més autonomia.
A més a més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres també es
materialitza amb la privatització de les mateixes. Al juliol del 2020 es va fer públic com
deu multinacionals gestionen el 65% de pressupost en matèria migratòria de l’estat
espanyol, donant a conèixer ens privats vinculats a les jerarquies franquistes, a
l’aristocràcia i excàrrecs polítics, que es beneficien directament d’aquesta política
restrictiva basada en una suposada eficiència econòmica; que no existeix
quantitativament i que, en qualsevol cas, és la màxima expressió de com les polítiques
racistes sostenen un cercle econòmic de violència i empobriment de la classe
treballadora.
La Unió Europea és una altra expressió d’aquesta dinàmica hipòcrita que mira
només per l’interès del capital, i també de com Europa – en tant que ens cultural –, és un
territori antinegre i colonial. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau diu al seu informe
“Expandint la fortalesa: les polítiques d’externalització de les fronteres de la UE”, que
Civipol (una empresa semipública francesa del mercat de la seguretat de les fronteres)
va tenir una gran influència en l’elaboració de polítiques de protecció de fronteres per
part de la Comissió Europea. Racisme, capitalisme i blanquitud són la recepta de
suposats drets que ofereix l’estat espanyol i la UE.
Per tot això, l’ajuntament de Viladamat, amb el vot favorable de la totalitat dels
regidors presents, acorda:
Primer.- Condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les
devolucions en calent, la insultant resposta del govern de l’Estat espanyol davant la
mort de desenes de persones, per ara 37 però un nombre incert que no fa res més que
pujar.
Segon.- Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat
dels governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la
violenta resposta de les autoritats marroquines.
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Tercer.- Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les
persones que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1.000 persones que s’han
quedat al territori marroquí.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a investigar aquests fets per tal d’assegurar
que existeix veritat, reparació i justícia.
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a derogar la Llei d’estrangeria.
Sisè.- Instar a les institucions europees i al govern de l’Estat, en particular, a
garantir el dret a migrar amb total respecte als drets humans, socials, civils i polítics, per
a totes les persones.
09.II.- MOCIÓ DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE VILADAMAT
SIGUI PART ACTIVA EN DIFERENTS INICIATIVES ANTIRACISTES
El racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com
una pràctica de discriminació social que forma part de l’engranatge del sistema
capitalista, que distribueix de manera asimètrica recursos materials i drets humans.
Actualment, ens trobem en un punt crític ja que, fins i tot des d’espais que es consideren
d’esquerres, s’oblida l’origen estructural de les desigualtats socials i es normalitza el
marc de “persones bones i persones dolentes”, és a dir, la base des d’on es construeix el
perillós discurs de l’extrema dreta.
El propi sistema de benestar, no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i
alternativa a les persones més vulnerables, sinó que sovint és el responsable de
l’estigmatització i cronificació de la pobresa amb laberints burocràtics i judicis morals,
obviant que no es destinen recursos humans i econòmics suficients, ja que la majoria de
programes s’aturen quan s’acaba la partida pressupostària.
A aquesta realitat hi hem de sumar que les persones amb una situació no
regularitzada queden encara més desemparades a nivell de cobertura jurídica,
administrativa i de garantia de drets bàsics, fins i tot humans. En aquests moments,
organitzacions socials i antiracistes estan promovent una Iniciativa Legislativa Popular
per a regularitzar de forma extraordinària 500 mil persones migrants que no poden
exercir els seus drets. Per a arribar a les 500 mil firmes necessàries per tramitar la ILP,
s’estan organitzant comitès de recollides de signatures a tot el territori així com
concentracions i manifestacions.
Considerem que el racisme és la punta de l’iceberg d’un fracàs social, col·lectiu,
comunitari. I considerem que les persones a nivell individual, els espais socials, polítics
i culturals, però també l’administració pública, ha de fer un pas endavant en anul·lar,
discutir i combatre qualsevol expressió de racisme o de discriminació.
Per tots aquest motius, a proposta del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, els regidors, unànimement, acorden:
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Primer.- Que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts
físics, la recollida de signatures promoguda per la Iniciativa Legal Popular, que finalitza
el proper 23 de setembre de 2022.
Segon.- Realitzar una campanya contra els rumors racistes: conjuntament amb
entitats locals organitzar xerrades, jornades i material a distribuir per oferir dades que
contradiguin el discurs racista.
Tercer.- L’Ajuntament de Viladamat es personarà com acusació particular
davant possibles atacs a persones o espais públics i privats en cas que la persona
agredida així ho demani.
10.- ASSUMPTES URGENTS:
No hi ha assumptes urgents per incorporar a l’ordre del dia.
11.- 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 2022DECR000040, de data 09/05/2022, expedient X2022000105,
acordant la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució, modalitat conductora, a nom de C. S. D., amb validesa fins el 9 de
maig de 2032.
b) Decret 2022DECR000041, de data 12/05/2022, expedient X2022000108,
aprovant la col·laboració de l’ajuntament en el macroconcert organitzat per
Fórum L’Escala-Empúries en suport de la Plataforma Stop Macro Parc Eòlic
Marí de la Costa Brava Nord. Igualment, s’acorda participiar econòmicament
amb l’aportació de 100,00€ amb càrrec a la partida 22.1.943.48000.
c) Decret 2022DECR000042, de data 13/05/2022, expedient X2022000096, de
formació del Compte General de l’exercici 2021. El Compte General ha estat
fiscalitzat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes i actualment està en
exposició pública. Finalitzat el termini, es sotmetrà a aprovació del Ple
prèviament a la seva tramesa a Sindicatura de Comptes.
d) Decret 2022DECR000043, de data 19/05/2022, expedient X2022000115,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 10kW a l’habitatge del carrer de la Creu, 14,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer X. S. G., de
l’empresa Solarcasa Energy, SL, a nom de R. G. V.
e) Decret 2022DECR000044, de data 20/05/2022, expedient X2022000111,
acordant l’aprovació de pròrroga de la llicència d’obres atorgada per decret
d’alcaldia número 2019DERC000051, de data 11 d’octubre de 2019, per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en el Camí de Palauborrell (PA-4)
a nom d’Eva Creixell Andrés i Isaac Moya Bofill, d’acord amb el Projecte
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Bàsic i Executiu redactat per l’arquitecta I. S. J., Visat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya núm. 2019401981. En l’acord de pròrroga es
revisa l’import del projecte.
f) Decret 2022DECR000045, de data 23/05/2022, expedient X2022000106,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció d’una piscina
d’ús privat a l’habitatge del carrer Mar, 7, d’acord amb el Projecte redactat per
l’Arquitecte Tècnic R. V. P., Visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona núm. V/W.22.1746, a nom de
R. F. P.
g) Decret 2022DECR000046, de data 26/05/2022, expedient X2022000095,
acordant l’aprovació de la llista d’admesos en el procediment de contractació
de monitors del casal d’estiu. La convocatòria es va publicar en el BOP núm.
86, de 5 de maig de 2022, i es van presentar 5 candidats. En el mateix acord
s’aprova la convocatòria i formació del tribunal.
h) Decret 2022DECR000047, de data 02/06/2022, expedient X2022000126,
acordant l’aprovació de l’ampliació de la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques a l’habitatge del carrer L’Armentera, 9, a nom de R. S. C.,
d’acord amb la Memòria Tècnica de l’Enginyer J. G. C., de l’empresa
Electrofluxe, SL.
i) Decret 2022DECR000048, de data 08/06/2022, expedient X2018000050,
acordant la devolució de la fiança per import de 4.995,00€ consignada per
l’empresa Agustí y Masoliver, SA en concepte de garantia definitiva de les
obres d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA-4, PA-5 i PA-6, Sector
Camí de Palauborrell, un cop certificat el final d’obra i d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte assessor municipal, En J. B. i B.
j) Decret 2022DECR000049, de data 09/06/2022, expedient X2022000132,
d’adjudicació de contracte menor de serveis a l’empresa Senyalitzacions Vials
Cantesa, SL, amb CIF núm. B55167274, per import de 4.525,65€ més 950,38€
d’IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 22.1.1532.21000, per tal
d’executar diferents treballs de senyalització i pintura de carrers.
k) Decret 2022DECR000051, de data 16/06/2022, expedient X2018000050,
acordant la supressió de les càrregues urbanístiques per la liquidació
provisional de les despeses d’urbanització i d’indemnització substitutòria de
les cessions de l’aprofitament mig sobre les entitats 5, 7, 8, 8-1 i 8-2, i els
elements 4-1, 4-2, 4-3 i 4-4 resultants de la Urbanització dels Polígons
d’Actuació PA-4, PA-5 i PA-6, Sector Camí de Palauborrell, propietat de les
senyores M., E. i N. C. C., amb un 33,33333% respectivament.

l) Decret 2022DECR000053, de data 27/06/2022, expedient X2022000138,
d’adjudicació de contracte menor de serveis a l’empresa Km0 Energy, SL,
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amb CIF núm. B67378711, per import de 7.000,00€ més 1.470,00€ d’IVA,
amb càrrec a la partida pressupostària 22.1.165.62300, per tal de desenvolupar
el projecte de Comunitat Energètica Local de Viladamat.
m) Decret 2022DECR000056, de data 28/06/2022, expedient X2018000050,
acordant la supressió de les càrregues urbanístiques per la liquidació
provisional de les despeses d’urbanització i d’indemnització substitutòria de
les cessions de l’aprofitament mig sobre les entitats 1 i 2 resultants de la
Urbanització dels Polígons d’Actuació PA-4, PA-5 i PA-6, Sector Camí de
Palauborrell, propietat dels senyors Isaac Moya Bofill i Eva Creixell Andrés.
n) Decret 2022DECR000055, de data 27/06/2022, expedient X2022000140,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 1,4kW a l’habitatge del carrer Mar, 4, d’acord
amb el Projecte Tècnic redactat per l’Enginyer R. M. M., de 4Elements
Renovables, SL, a nom de M. J. P. R.
o) Decret 2022DECR000058, de data 01/07/2022, expedient X2022000125,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció d’un cobert
auxiliar a l’habitatge del carrer L’Escala, 9, d’acord amb el Projecte redactat
per l’Arquitecte Tècnic B. M. C., Visat pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona núm. O/W.00.2290,
a nom de J. C. G. i V. S. F.
p) Decret 2022DECR000059, de data 05/07/2022, expedient X2022000122,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció d’un rentador i
un bany a l’habitatge del carrer L’Escala, 14, d’acord amb el Pressupost del
constructor L. M. F., a nom de R. M. R V.
q) Decret 2022DECR000060, de data 06/07/2022, expedient X2022000142,
acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d’autoconsum de 10kW a l’habitatge del carrer L’Escala, 5,
d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer X. S. G., de
Solarcasa Energy, SL, a nom de M. P. M. B.
r) Decrets 2022DECR000050, 2022DECR000052 i 2022DECR000057 aprovant
relacions de factures, concretament:
- relació O/2022/001, de data 13/06/2022, corresponent a despeses derivades
de subministraments, per import 2.530,04€
- relació O/2022/002, de data 13/06/2022, corresponent a despeses derivades
de serveis, per import 6.834,98€
- relació O/2022/003, de data 13/06/2022, corresponent a despeses del capítol
6, per import 6.475,92€

43

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

- relació O/2022/004, de data 23/06/2022, corresponent a despeses derivades
de subministraments, per import 684,04€
- relació O/2022/005, de data 23/06/2022, corresponent a despeses derivades
de serveis, per import 8.081,90€
- relació O/2022/006, de data 01/07/2022, corresponent a despeses derivades
de subministraments, per import 320,75€
- relació O/2022/007, de data 01/07/2022, corresponent a despeses derivades
de serveis, per import 6.387,72€
S’han aprovat les factures seguidament detallades:
· 31/05/2022 FAC PALAHI ARTS GRAFIQUES TIQUETS FIRA DEL VERMUT NUM. 220316 - E2022000703
· 31/05/2022 FAC BESTIMENTA ROBA TREBALL AGUTZILS NUM. 971 - E2022000702
· 30/05/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2205-1312 - E2022000700
· 30/05/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2205-1311 - E2022000699
· 30/05/2022 FAC ASSOCIACIO TEIATROLICS ACTUACIO TEATRE FESTA GENT GRAN NUM. 1022 - E2022000693
· 28/05/2022 FAC PARKS 3000 MANTENIMENT PARCS URBANS NUM. 91 - E2022000692
· 27/05/2022 FAC SERVICENTRE GUITART MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 2389 - E2022000689
· 25/05/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS BONIFICACIO NUM. ABV2205-0031 - E2022000679
· 24/05/2022 FAC DIBOSCH MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS NUM. FV2205-1047 - E2022000678
· 20/05/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208209896 - E2022000670
· 19/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA NUM. FE2200597816 - E2022000666
· 19/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL NUM. FE2200616636 - E2022000663
· 19/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS NUM. FE2200616642 - E2022000662
· 19/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL NUM. FE2200616654 - E2022000661
· 19/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS NUM. FE2200616656 - E2022000660
· 19/05/2022 FAC LLUIS MASPOCH TREBALL PORTES EMERGENCIA LOCAL SOCIAL NUM. 6-2022 - E2022000664
· 19/05/2022 FAC CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA ABOCADOR COMARCAL MARÇ EXP 2022-726 - E2022000659
· 19/05/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT ABRIL NUM. TA6UX0045105 - E2022000653
· 19/05/2022 FAC TELEFONICA TELEFON DISPENSARI ABRIL NUM. TA6UX0045104 - E2022000652
· 19/05/2022 FAC TELEFONICA TELEFON ESCOLA ABRIL NUM. TA6UX0045103 - E2022000651
· 18/05/2022 FAC SGS INSPECCIO ASCENSOR AJUNTAMENT NUM. 7992907755 - E2022000648
· 14/05/2022 FAC PRISCO ELECTRONICA TELEFONS MOBILS AJUNTAMENT MAIG NUM. F2022X033962 - E2022000624
· 13/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO NUM. FE2200555187 - E2022000618
· 13/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES NUM. FE2200559459 - E2022000617
· 13/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS NUM. FE2200552950 - E2022000616
· 12/05/2022 FAC ASSOCIACIO MUNICIPIS INDEPENDENCIA QUOTA ASSOCIAT 2022 NUM. 2022-757 - E2022000611
· 11/05/2022 FAC SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS NUM. 208208683 - E2022000606
· 11/05/2022 FAC LA CAIXA EMISSIO CERTIFICAT SALDOS NUM. 010111287 - E2022000601
· 09/05/2022 FAC SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA ABRIL NUM. 220921 - E2022000595
· 06/05/2022 FAC AGBAR NUMERO 14142022AE00000543_1 - E2022000585
· 06/05/2022 FAC AGBAR NUMERO 14142022AE00000541_1 - E2022000584
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· 06/05/2022 FAC AGBAR NUMERO 14142022AE00000539_1 - E2022000583
· 06/05/2022 FAC AGBAR NUMERO 14142022AE00000540_1 - E2022000582
· 06/05/2022 FAC AGBAR NUMERO 14142022AE00000542_1 - E2022000581
· 06/05/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA ABRIL NUM. FA2205-193190 - E2022000580
· 06/05/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI DEIXALLERIA ABRIL NUM. WI2205-194133 - E2022000579
· 06/05/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE MAIG NUM. WI2205-196696 - E2022000578
· 06/05/2022 FAC CORPORACIO MEGATEL TARIFA WIFI AJUNTAMENT ABRIL NUM. WI2205-195525 - E2022000577
· 06/05/2022 FAC LLUIS TORRENT CASADEMONT REPARACIO EDIFICIS MUNICIPALS NUM. E-56 - E2022000576
· 06/05/2022 FAC LLUIS TORRENT CASADEMONT REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC NUM. E-55 - E2022000575
· 06/05/2022 FAC CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT ABRIL NUM. 17066-2022-04-3-N - E2022000574
· 05/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU NUM. FE2200545833 - E2022000572
· 05/05/2022 FAC SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA NUM. FE2200545838 – E2022000573

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:
1.- Es va produir un incident amb un camió del servei de recollida
d’escombraries de l’empresa Sersall, que va arrancar els suports dels fils de llum i
telefonia del carrer de la Creu i va provocar danys a la façana d’un habitatge. S’han
iniciat les tasques de reparació, que aniran a càrrec de l’asseguradora.
2.- L’ajuntament ha tingut coneixement no oficial del tancament, per ordre
judicial, del Dipòsit de runa i residus de la construcció Terra Negra. S’ha contactat amb
el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya per demanar
informació sobre el tancament però no en tenen coneixement. Es seguirà buscant
informació i es seguirà informant.
Pel que fa als abocament de runes derivades de les llicències d’obra aprovades,
es poden tirar petites quantitats al contenidor de la deixalleria i, per a grans quantitats,
s’hauran de gestionar a l’abocador comarcal.
3.- S’ha denunciat novament a la secció de Comerç i Turisme de Girona el
funcionament d’un Habitatge d’Ús Turístic sense la corresponent llicència, a nom de D.
P.
4.- S’ha reparat el caixer automàtic de La Caixa ubicat en el Local Social,
després de que algú fes malbé la pantalla.
5.- Representants de l’equip de govern es van reunir amb l’alcalde de L’Escala
per tractar de diferents temes d’interès comú. Es va parlar novament de la rotonda de la
GI-623 entre la zona del cementiri municipal de L’Escala i la zona industrial Sector
Llevant de Viladamat. Es tornarà a parlar amb el Servei Territorial de Carreteres de la
Generalitat a Girona per reactivar la seva aprovació i execució. Igualment es va parlar
de buscar una solució conjunta per solucionar el probelma del pont del Balcà, propietat
dels municipis de Viladamat, Albons i L’Escala. Es seguirà informant dels passos que
es vagin fent.
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6.- Va venir a l’ajuntament el coordinador del Museu Arqueològic de Catalunya
per demanar la col·laboració de l’ajuntament en una investigació. Estan treballant en
l’estudi d’un assentament íber i d’una batalla que suposadament va haver a la zona del
Mas Notari. Per poder continuar amb la investigació, han de realitzar treballs de camp i
necessiten contactar amb el propietari del Mas Notari. Des de l’ajuntament es
realitzaran les gestions per posar en contacte ambdues parts.
Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de
les següents actuacions:
1.- Es va crear el Consell d’Infants, amb alumnes de 3r a 6è de primària del
CEIP Puig Segalar. Van disfrutar molt de l’experiència i ja estan esperant a que
comenci el nou curs escolar per tornar a engegar el Consell.
2.- Finalment, un cop resolt el concurs convocat a l’efecte, es van contractar tres
monitores pel casal d’estiu. El casal va començar el dilluns, 27 de juny, i estarà en
funcionament fins el divendres, 26 d’agost. Pràcticament estan cobertes totes les places
ofertes.
3.- També ha començat el casal jove del mes de juliol, que portaran la
dinamitzadora cultural de l’ajuntament i una monitora. Realitzaran activitats tres tardes
a la setmana.
4.- L’associació juvenil El Teix ha sol·licitat l’ús del Local Social, del camp de
futbol i de diferent material municipal per l’organització del casal juvenil del mes
d’agost. S’ha aprovat la cessió d’espais i material, s’ha tramitat el conveni regulador i
s’ha sol·licitat la formalització de fiança.
5.- Es vol agrair expressament als nens i nenes de 6è de primària del CEIP Puig
Segalar la seva participació en la festa de la gent gran del passat 29 de maig.
6.- Es va realitzar a Viladamat una trobada dels alumnes de l’escola CEIP Puig
Segalar amb els alumnes de l’escola catalana de la Bressola, de Perpinyà. Tots els nens i
nenes van estar molt contents i l’activitat va tenir molta acceptació. Per a properes
trobades, atesa la distància i el temps del viatge, s’està plantejant que es pugui durar dos
dies.
7.- Es segueix pressionant als Serveis Territorials d’Educació a Girona per tal de
que es doti l’escola amb un professor més, per poder atendre correctament l’assistència
de més alumnes, principalment amb l’arribada de nens i nenes d’Ucraïna. Es va
aconseguir un docent a mitja jornada però no és suficient. De cares a l’inici del curs
2022/23 s’espera comptar amb 5 professors.
8.- Es va reunir el Consell Escolar de la ZER per tractar sobre el tancament del
curs escolar i sobre l’aplicació de la sentència que obliga a realitzar un 25% de les
classes en castellà.
Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en
coneixement del Ple:
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1.- Han finalitzat els treballs de pintura i senyalització viària de diferents carrers,
com el carrer Escoles o L’Escala, executats per l’empresa Cantesa SenyalitzacióViària.
2.- S’ha executat una primera neteja i desbrossament de parcel·les urbanes no
edificades. Està previst que més endavant es realitzi una nova neteja. Es liquidarà la
taxa corresponent als propietaris.
3.- Es van organitzar dues jornades de neteja del Puig Segalar, amb la
participació dels municipis veïns. De cares a l’any vinent s’està parlant de fer l’aplec del
Puig Segalar.
4.- Es va convocar una jornada de neteja de les fonts. No hi va assistir gaire gent
perquè feia molta calor.
Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi
Maspoch Comamala, explica al Ple que els redactors del projecte de la Comunitat
Energètica Local van venir a Viladamat per veure les instal·lacions on s’ha de
desenvolupar el projecte i ja ha iniciat la seva redacció. Avui mateix s’ha celebrat una
reunió telemàtica per a la seva presentació i exposició.
Cinquè.- el Regidor Daniel Hernández informa al Ple dels següents punts:
1.- El 29 de maig es va celebrar una nova edició de la Festa de la Gent Gran de
Viladamat. La valoració és molt positiva, ja que hi van participar gran part dels
convidats. L’obra de teatre i la coral van agradar molt.
Es vol agrair expressament la col·laboració de la Societat de Caçadors de
Viladamat.
2.- Es va celebrar la Fira del Vermut, el dissabte 18 de juny. Es vol agrair la
col·laboració de l’ajuntament de L’Escala, que va deixar els tendals per les parades, i
l’ajuda d’en R. Y. pel seu trasllat i montatge. Igualment, es vol agrair la participació de
les associacions i entitats municipals. Per últim, es vol agrair la participació de l’escola
CEIP Puig Segalar, que va fer una exposició als baixos de l’ajuntament.
3.- El 23 de juny es va celebrar la revetlla de Sant Joan. De cares a l’any vinent,
es plantejar no contractar cap grup per l’escasa participació de gent. Com cada any, va
haver-hi petits desperfectes en mobiliari urbà públic i privat. Es vol agrair la tasca
realitzada pel treballador X. G., que va netejar els carrers l’endemà, dia de Sant Joan.
4.- Han començat les sessions de Cultura a la Fresca, amb actuacions molt
atractives.
5.- S’està treballant en la redacció i edició del nou exemplar de la revista Terra
de Lluerts.
6.- L’Associació Juvenil Sant Felius de Viladamat està organitzant la festa major
i preparant tota la programació. Des de l’ajuntament es col·labora econòmicament amb
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una subvenció directa i amb el pagament de despeses relacionades, com la neteja, la
seguretat i l’ambulància.
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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