Benvolguts veïns i veïnes, aquest és el primer full d'informació municipal que hem editat
des de l’equip de govern, i tal com aquesta vegada, l’anireu rebent periòdicament a casa
vostra. El que pretén ser, és una eina per apropar la gestió de l'Ajuntament al poble, i
perquè tingueu coneixença de les novetats i activitats, així com les actuacions que es
duguin a terme des de l’Ajuntament.
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HORARIS D’ESTIU DE L’AJUNTAMENT
Dilluns

Dimarts

Alcaldia

--

Secretaria

9:00 – 13:00

11:00 - 13:00 18:00 - 20:00
9:00 - 13:00

16:00 20:00

Dijous

Divendres

--

18:00 - 20:00

9:00 - 13:00 16:00 - 20:00

FREQÜÈNCIA DELS PLENS ORDINARIS
El primer ple es farà el 4 d’agost de 2011. A partir d’aquí la freqüència dels plens
ordinaris serà bimensual, i es faran el 1r dijous de cada dos mesos a 2/4 de 10h en
horari d’estiu i a les 9h en horari d’hivern. Així doncs, les dates previstes dels plens
ordinaris per aquest any són les següents:
- 4 d’agost

- 6 d’octubre

- 1 de desembre

REGIDORIES
Les regidories han quedat repartides de la forma següent:
Educació
Benestar social
Urbanisme
Participació

Irene Palol

Robert Sabater

Cultura
Esports

Josep Mª Rocas

Hisenda
Medi ambient
Patrimoni

Xavi Carreras

Festes

Així doncs, agrairem que per qualsevol qüestió que hagueu de formular us adreceu al
regidor/ra corresponent. Ho podeu fer concertant cita prèvia a l’ajuntament, per telèfon
(972788082) o per correu electrònic.
Per altra banda, també s’ha renovat la comissió de comptes de l’actual ajuntament, de
manera que ara està formada per els següents regidors:

Comissió de comptes

1

Dimecres

Miquel Planas
Josep Mª Rocas

SOUS DELS ACTUALS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN
Amb el canvi d’equip de govern, el sistema de compensacions econòmiques variarà. Els
4 membres de l’equip tindran dedicació parcial per dur a terme les pertinents regidories,
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d’aquesta manera treballarem en equip i el sou atorgat per la subvenció de la
Generalitat de Catalunya es repartirà de manera igual. Aquest canvi, implica haver de
tornar a tramitar el procés per poder rebre aquesta compensació de la Generalitat, i és
per això que fins al 2012 no hi haurà cap tipus de retribució. Una vegada atorgada la
subvenció, el sou per a regidor/a de l’equip de govern serà de 160 € mensuals. Amb
aquests diners pretenem poder cobrir despeses i dietes. S’han mantingut el 50 € de
retribució per assistència al Ple.
Els/les regidores de la CUP de Viladamat donaran els 50 € per ple a les associacions dels
poble.
BAR DEL LOCAL POLIVALENT
A causa de la baixa activitat del mes de Juliol i en resposta la petició de la persona que
gestiona el bar del local polivalent, l’equip de govern va proposar tancar per vacances
durant les tres primeres setmanes del mes de Juliol, i que es pagués la part proporcional
de la setmana que el bar estaria obert.
LAVABOS CAMP DE FUTBOL

Des de l’equip de govern hem volgut facilitar que tots els veïns i veïnes que gaudiu de la
zona esportiva pugueu disposar de lavabo dins del recinte. És per això, que hem decidit
obrir durant el dia un dels lavabos dels vestidors vells del camp de futbol. Es farà la
neteja d’aquest lavabo regularment, i us agrairem que en respecteu les instal·lacions.

SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS
Durant aquest any 2011, l’actual equip de govern ens comprometem a mantenir les
subvencions pressupostades per l’anterior ajuntament. Així doncs, tan el Club de Futbol
Viladamat, com l’associació juvenil Sant Felius, com l’AMPA, rebran aquest any, la
quantitat acordada amb l’anterior equip de govern.
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Els comptes actuals de l’Ajuntament de Viladamat són els següents:
DATA

ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

25/03/2003

Banc Santander

--

7.200,00

07/08/2003

La Caixa

--

13.417,00

30/03/2006

La Caixa

Construcció Ajuntament nou

26.743,00

01/07/2010

La Caixa

Construcció Local polivalent

108.868,00
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CRÈDITS

DEUTES PENDENTS
30/05/2010

BRD Arquitectes

Projecte llar d'infants

22.706,10

31/07/2010

RUTAC

Festa infantil 2011

1.180,00

27/08/2010

TP Sport

Vestuaris Local polivalent

2.465,04

30/09/2010

BRD Arquitectes

Direcció tècnica Local polivalent

11.549,26

12/11/2010

Construccions Busquets

Obres extres Local polivalent

27.017,07

15/11/2010

SERGETER

Llicència ambiental Local polivalent

2.537,00

30/11/2010

Construccions Busquets

Construcció Local polivalent

135.173,64

16/03/2011

Torrent

Lampisteria locals municipals

4.154,96

01/04/2011

BRUGAT Electrònics

Treballs enllumenat públic

4.799,45

20/05/2011

JPERAFERRER S.L.

Neteja de camins i zona esportiva

39.693,22

Local polivalent

300,90

TOTAL PENDENT DE PAGAR

407.804,64

31/05/2011 INSTAL·LACIONS Terradelles

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR
--

PUOSC LOCAL POLIVALENT

113.879,77

--

Diputació LOCAL POLIVALENT

26.120,40

--

Diputació Obres menors

4.630,00

--

Diputació Cooperació municipis

19.812,00

DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES
11/06/2011

Caixa operativa

--

108,74

11/06/2011

BANC POPULAR

--

10.415,31

11/06/2011

La Caixa

--

17.086,87

11/06/2011

BBVA

--

22.075,57

11/06/2011

Santander

--

226,72

TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT

DEUTE TOTAL
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214.355,38

193.449,26

Un any més, l’associació Sant Felius organitza la Festa Major. Aprofitant doncs aquest full informatiu, us
fem arribar el programa d’actes que han elaborat, per tal que pugueu participar i tenir present totes les
actuacions i activitats que es durant a terme. Cal afegir una actuació que no es va poder incloure al
cartell: Concert de cor amb la Coral Renaixença en celebració del seu 35è aniversari que actuarà el
dissabte 30 de juliol a les 7 de la tarda al local social. Només resta per desitjar-vos una bona Festa Major.
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