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Pressupost 

En el ple del passat dia 2 de febrer es va aprovar el pressupost per l’any 2012, que 

tal com es va exposar en la presentació, l’objectiu de l’equip de govern és el 

d’ajustar-lo al màxim a la realitat del municipi. Això implica no fer grans previsions 

d’ingressos que no siguin segurs, preveure el pagament dels deutes a empreses i 

proveïdors acumulats des del 2010 així com anar pagant els crèdits, i invertir en la 

reparació i manteniment dels espais municipals. Per altra banda, creiem que les 

ajudes a les associacions s’han de mantenir, així com totes les despeses 

relacionades amb la dinamització social i cultural del municipi. Podreu trobar la 

presentació detallada del pressupost a la web de l’Ajuntament.  

 Obres de millora i manteniment municipal 

 

La subvenció de cooperació de municipis de la Diputació, es destinarà a fer 

reparacions per mantenir les infraestructures i espais del municipi en bon estat. 

Des de l’Ajuntament s'ha fet un recull de petites obres que són necessàries, i s’han 

encarregat a un dels paletes del poble. De moment doncs, està previst arreglar el 

local social (rajoles dels lavabos, humitats del lavabo de minusvàlids, esquerdes i les 

rajoles de la part del darrere que cauen), el parc infantil (falcar i repintar els 

gronxadors, i arreglar les pedres que cauen de tot el vol de la paret de la pabordia), 

pintar la façana de l'escola, i posar en condicions la font de la plaça de l’església. 

També s’ha utilitzat aquesta mateixa subvenció per posar la tanca al costat sud del 

camp de futbol. Segons la demanda que la junta del club va fer a l’Ajuntament, 

l'objectiu d’aquesta tanca és la de facilitar-los la feina de cobrar entrada els dies 

que hi ha partit, així com regular-ne l’accés. 

 Protocol de demanda llicències d’obres 

 

Per tal de millorar el procediment que segueix un veí o veïna quan vol fer una obra 

o reforma, es va aprovar en el passat Ple del dia 12 d’Abril de 2012, modificar 

l'ordenança municipal que regula les llicències d’obres. El nou funcionament 

consisteix en les pautes que s’han de seguir abans de començar a fer l’obra, i que 

són les següents: 

1.       Entrega d’instància i documentació (pressupost o projecte) a l’Ajuntament. 

2.       Vist i plau dels tècnics municipals (arquitectes). 

3.       Aprovació de la llicència d'obres.  

4.       Pagament de la llicència a l’Ajuntament i lliurament del cartell indicatiu. 

5.       Col·locació del cartell en lloc visible i inici de les obres. 

L’Ajuntament procurarà que la resolució de la llicència es faci sempre el més ràpid 

possible, i agrairem que a partir d’ara se segueixin aquestes pautes. 
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Prohibició d’aparcar al Carrer d’Albons 

Per posar solució a les queixes rebudes per part de veïns d’aquest carrer, es 

prohibeix l'aparcament a ambdós costats del C/ Albons amb una senyalització groga 

a la vorera, per evitar que hi aparquin cotxes. La problemàtica es deu a que el carrer 

és molt estret i que és un pas de circulació de tractors, de manera que, si hi 

aparquen cotxes els tractors han de fer moltes maniobres i ho tenen molt complicat 

per evitar de tocar les parets i sovint les balconades. Aquesta solució ha estat 

posada en consens i acceptada pels veïns del carrer. 

Camí del jardí del rei a la pista poliesportiva 

Durant la construcció del local polivalent es va acordar amb els propietaris dels 

camps obrir un camí des del carrer del jardí del rei fins on es feien les obres, per tal 

que els camions no haguessin de passar pel mig del poble.  Aquest, havia de ser un 

camí provisional, i dos anys després de la inauguració del local polivalent encara 

s’estava fent servir per arribar-hi. Els propietaris dels camps per on passa aquest 

camí, com és lògic i de justícia, reclamen poder tornar a fer ús del camp que 

provisionalment havien cedit. Perquè els veïns puguin fer ús del què és seu, s'ha 

tret la subbase i s'ha tancat l'accés pel carrer del jardí del rei. La subbase que s’ha 

tret d’aquest camí s’aprofitarà per la restauració del camí d’Albons. 

Arranjament de camins 

Des de l’Ajuntament s’ha contactat amb una empresa del poble, seguint en la línia 

de donar feina als veïns i veïnes de Viladamat, i s’han fet arreglar els següents 

camins: de la creu a Palauborrell, de la C-31 fins a Palauborrell, de l’aeròdrom fins a 

Palauborrell i de Palauborrell fins al Mas Notari. Aprofitant que es feia aquesta feina 

i que teníem a disposició les eines adequades, es va passar el roleu pel camp de 

futbol, ja que era una demanda que s’havia fet des de la junta del futbol per 

millorar l’estat del terreny de joc. Per altra banda, hi havia una partida de diners de 

l’ADF que es gestionen des de La Tallada i que en podíem disposar, i s’han destinat a 

arreglar el camí del Puig Segalar. De cara a finals de primavera es repassaran els 

camins del pla. 

Projecte itineraris saludables 

Durant l’anterior legislatura es va engegar el projecte d’itineraris saludables que 

promouen des de DipSalut. Ara els camins ja estan projectats i ja s’han posat els 

cartells per indicar-los. Es tracta de 3 camins circulars de diferents distàncies (3km, 

6km i 7km de recorregut), i que tots tres passen per el parc urbà de salut. 

Properament es dinamitzaran unes caminades i us hi convidem a tots/es a 

participar-hi, per tal de fer salut. 
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Generador elèctric i equip de so local social 

L'equip de govern ha vist necessari que l’Ajuntament de Viladamat disposi d'un 

generador; tan per poder donar cobertura a qualsevol emergència que pugui 

sorgir, com per poder-lo utilitzar en actes i celebracions, evitant així haver de tenir 

una despesa per llogar-lo. Per tan, queda inclòs en la llista de materials dins la 

normativa d’ús d’espais i béns municipals. El cost d’aquest generador ha estat de 

900€. Per altra banda, l’Ajuntament havia rebut peticions de renovar l’equip de so 

del local social ja que tenia més de 13 anys i estava molt deteriorat, de manera 

que s’han comprat uns altaveus i un amplificador nous que han costat 1100€. És 

una eina que s’utilitza molt tan per part de l’escola com per tots els actes i 

celebracions que es fan al local social (exceptuant les sessions de ball ja que els 

grups de música es porten el seu propi equip) i per tan s'ha procedit a la seva 

renovació. 

Canvi a ACM 

Fins al febrer d’aquest any, l’Ajuntament de Viladamat estava associat a la 

Federació Catalana de Municipis, de la que es va donar de baixa per passar a 

formar part de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquest canvi és degut a 

la petició feta des de la mateixa ACM, en que es reclamava a l'Ajuntament que 

s'afiliés a aquesta associació per poder mantenir els preus acordats amb Unión 

Fenosa (actual contractant de l’enllumenat públic), ja que els preus que es paguen 

actualment estan pactats pels municipis que formen part de l'ACM. Com que 

creiem que no té cap sentit estar associats als dos llocs, i que si per poder tenir 

una rebaixa o un millor contracte amb la llum ens hem de fer de l’ACM, es va 

proposar donar-nos de baixa de la FCM i donar-nos d’alta al mateix temps de 

l’ACM, ja que els serveis i el cost són els mateixos. Aquesta proposta va ser 

aprovada en Ple per unanimitat. 

Dinamitzador social 

Aquest mes de maig sortirà a concurs públic la plaça de dinamitzador social. Des 

de l’equip de govern vam decidir donar un caire diferent a la figura que hi havia 

hagut de tècnic de joventut, i vam optar per contractar una persona que pugui 

organitzar activitats per a totes les franges d’edat, sense centrar-nos únicament 

amb el jovent. La plaça que s’oferirà serà amb un contracte de serveis de 10 hores 

setmanals, i per entrar a concurs s’haurà de presentar un projecte que serà valorat 

per l’Ajuntament. A més del projecte hi haurà un tribunal extern a l’Ajuntament 

que puntuarà els participants segons els mèrits, els estudis realitzats, l’experiència 

que tinguin i segons l’entrevista que se’ls farà finalment.  
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Projecte CREU ROJA de transport col·lectiu adaptat   

Tal i com ja hem anat explicant durant aquest any de mandat la intenció d’aquest 

equip de govern és la d’invertir menys en edificis i més en el benestar de les 

persones. És per això, que un dels projectes que més il·lusió ens fa portar a terme 

és el que anomenem “Projecte Taxi”. El que pretenem amb aquest projecte és que 

les persones que no tenen l’opció de desplaçar-se en cotxe, o bé que tenen 

mobilitat reduïda, puguin anar a l’hospital de Figueres sempre que ho necessitin 

sense haver de dependre ni dels horaris de la Sarfa ni d’algun familiar o conegut 

que els-hi acompanyi. Des de Viladamat ens vam informar del projecte contactant 

amb els pobles del Baix Empordà que l’estan duent a terme, i a partir d’aquí ens 

vam reunir amb els representants dels pobles més pròxims a Viladamat per saber si 

hi estaven interessats. Per tan, aquest transport esdevindrà properament un servei 

mancomunat entre els pobles de Viladamat, Ventalló, l’Armentera, Sant Pere 

Pescador, Vilamacolum, Vilacolum i Torroella de Fluvià. Per iniciar el projecte s’ha 

demanat una subvenció al Pla d’Acció Local Sostenible, i de moment s’oferirà el 

servei durant 6 mesos en període de prova des del juliol fins al desembre. Llavors es 

farà una valoració per decidir si és bo i positiu continuar amb el projecte. 

Properament es faran reunions informatives, on s’explicaran tots els detalls del 

projecte i sobretot com participar-hi. 

Reducció de costos d’enllumenat. 

El cost de l’enllumenat municipal és de 38.000€ anuals, que representen un 9.4% 

del total de despeses que té el municipi. En el Ple del mes de febrer ja vam anunciar 

que d’entrada reduiríem la intensitat de la il·luminació, i per altra banda s'han 

apagat algunes faroles. S’ha intentat no reduir la il·luminació en les zones més 

poblades ni a les entrades de les cases, però hi ha molts llocs on la il·luminació és 

excessiva i es pot prescindir d’alguna farola per tal de reduir el cost de l'enllumenat 

del municipi. 

Cànon de l’aigua 

Amb la publicació de la Llei 1/2012 del 22 de febrer, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2012, i la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives, s’aproven i entren en vigor els nous tipus del 

cànon de l’aigua. Aquestes lleis que són d’obligat compliment i que entraran en 

vigor en el pròxim rebut de l’aigua, van fixar un increment del 3% als consums que 

no superin els 30 m3/trimestrals, i d’un 10% als consums superiors. L’aprovació 

d’aquesta  llei també implica que a partir d’ara els Ajuntaments hauran de pagar 

l’aigua a un preu de 0.15 €/m3. 
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Reunió amb carreteres  

En una reunió que l’equip de govern va tenir amb el Director General de 

Carreteres a Barcelona el mes passat, a part dels temes tècnics que es van 

tractar sobre el POUM, es va demanar llum a la rotonda de Viladamat, miralls 

després dels ponts dels camins que van cap a Palauborrell i cap al Mas de Sant 

Feliu, i un pas de vianants a la carretera de l’Escala, davant de la Rostisseria. 

Carreteres es va comprometre a posar els dos miralls en aquests dos punts. Pel 

què respecta al tema de l'enllumenat de la rotonda se'ns va dir que de moment 

no hi havia diners, i pel que fa al pas de vianants se'ns va dir que no podia ser 

perquè és incompatible amb el tercer carril que hi ha en aquesta zona i que pocs 

metres més enllà n'hi ha un. 

Actualització cadastral 

Al setembre de 2010 l’anterior equip de govern, va decidir fer una actualització 

cadastral, que a diferència d’una revisió cadastral, NO suposa una modificació 

dels preus de l’IBI, sinó que tothom continua pagant el mateix per el que té 

declarat. El que SÍ que es modifica és que s’inclou al cadastre la obra nova que 

no s’hagués donat d’alta fins al moment, ja siguin piscines, coberts, garatges, 

ampliació, renovació, etc. Amb això, XALOC ha de fer el cobrament per aquestes 

obres, ja que fins aleshores no s’havia pogut dur a terme perquè no hi havia 

constància de que estaven fetes. La llei general tributària deixa ben clar que en 

aquesta situació s’han de cobrar els darrers 4 anys, i diu que totes les 

actualitzacions compten a partir de l’endemà de la data que s’ha donat per bona 

l’actualització i s’ha informat a cadastre. Per tan, per més que es pressioni, 

XALOC s'ajusta a la legislació vigent i no es pot fer res des de l'Ajuntament per 

molt que es prometés.  

Acord de constitució del consell assessor per la redacció del POUM 

Amb el POUM invalidat i per complir el que marca la llei, és necessari fer el 

tràmit de constituir un Consell Assessor, (comissió de treball amb reunions 

puntuals per debatre i consensuar temes urbanístics). Formen part del Consell 

Assessor els 7 regidors i un representant de cada associació legalment 

constituïda al municipi (AMPA, Coto de caça, FC Viladamat i Sant Felius). En una 

primera reunió s'ha constituït el consell. D’aquest consell assessor se’n deriva el 

Pla de Participació Ciutadana, que consisteix en un programa de participació per 

saber quina és l’opinió del poble sobre el futur desenvolupament urbanístic de 

Viladamat. 
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Bar del local polivalent 

El mes passat la persona que gestionava el bar del local polivalent ens va comunicar 

que a finals d’abril deixaria la concessió del bar. Des de l’Ajuntament hem fet una 

valoració econòmica de les despeses que es generen d’aquell local, i s'ha decidit 

que el més convenient és continuar-lo llogant per tal de generar ingressos. 

D’aquesta manera els ingressos del lloguer serviran per anar pagant, d’una banda 

les despeses que s’originen (llum, calefacció, aigua, manteniment) i de l’altra una 

petita part del deute de la construcció del mateix local. El conveni que es posarà a 

subhasta serà el mateix que s’havia signat ja l’any 2010, i a grans trets s’hi reflecteix 

que s’ha pagar un lloguer de 500€ mensuals més les despeses que es generin a 

l’espai del bar, que s’han de respectar uns horaris, que s’ha de mantenir en bon 

estat el material que hi ha etc. Així doncs, es farà una subhasta on hi podrà 

participar tothom que estigui interessat en gestionar-lo.  

Compliment normativa 

En aplicació de la normativa d’ús d’espais i béns municipals, s’està fent el 

cobrament de les taxes corresponents. Tal com indica aquesta normativa, 

actualment l’Ajuntament està recaptant, de forma regular, 50€ per sessió de ball 

que es fa al local social, 10€ per dia d’ús de l’espai de perruqueria i barberia de les 

escoles, i 5€ per dia que hi ha la parada de fruita de la plaça. S’ha fet també alguna 

recaptació puntual per actes realitzats sobre tot al local social (aniversaris, 

calçotada, etc.). Com s’explica en la normativa, les associacions que organitzen 

activitats populars queden exemptes del pagament, i els veïns i veïnes que vulguin 

realitzar alguna activitat sense ànim de lucre tenen una bonificació del 50% en l’ús 

dels espais i del 100% en l’ús de taules i cadires. Totes les taxes, espais, material, 

horaris, estan ben detallats en la normativa, que podeu consultar adreçant-vos a 

l’Ajuntament, o bé a través de la pàgina web (www.viladamat.cat) 

Mocions aprovades 

Insubmissió fiscal: degut a l’espoli que estem patint els i les catalanes, es proposa 

instar a la Generalitat i a l’Agència Tributaria de Catalunya (ATC) que estableixi un 

protocol d’actuació que permeti realitzar els pagaments de l’IVA i l’IRPF a 

l’esmentada agència en lloc fer-los a l’Agència Tributaria espanyola. 

Viladamat lliure de circs d’animals: aquesta és una moció presentada a petició d’un 

veí del poble, en la que es demana a l’Ajuntament que no permeti la instal·lació de 

circs amb animals al nostre municipi, manifestant així el seu compromís amb els 

principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte de no causar patiment als 

animals.  
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Brigades per desbrossar 

Unes 15 persones entre dos caps de setmana van participar en les brigades 

promogudes des de l’Ajuntament per netejar les dues fonts que es troben a la 

muntanya de Viladamat, la de Palauborrell i la de l’Ermadà. Van ser dos dissabtes en 

què l’Ajuntament va portar la maquinària de què disposa, a més de la 

desbrossadora que ens va deixar el coto de caça, i eines dels propis voluntaris, per 

fer la neteja de les fonts. Volem agrair moltíssim, la participació d’aquests 

voluntaris, que a canvi només d'un esmorzar, van dedicar un dia festiu a treballar 

per preservar l’entorn del poble. Des de l’equip de govern valorem molt 

positivament aquesta experiència, que es repetirà l’any vinent i s’espera que hi hagi 

encara més voluntaris. 

Festa de la vellesa 

El proper 27 de maig tindrà lloc la 35ª festa d’homenatge a la vellesa. A les 11h del 

migdia, després de la missa, hi haurà piscolabis i una actuació dels Castellers de 

Figueres, i tot seguit es farà el dinar al local social. Cal que tothom que hi vulgui 

participar s’hi apunti i esculli el menú a l’Ajuntament abans del dia 24 d’aquest mes. 

El cost del menú només és pels acompanyants i qui vulgui participar de la festa, són 

20€ adults i 10€ infants (podeu veure el menú penjat a les botigues, cartelleres i a la 

web de Viladamat). Finalment a les 4 de la tarda, ens acomiadarem amb el 

documental “Records de Viladamat”.  

Pàgina Web 

Ja està en funcionament la nova pàgina web de Viladamat, i hi podeu accedir a 

través de l’adreça www.viladamat.cat. S’està acabant d’omplir amb tota la 

informació del municipi i esperem que ben aviat ja es puguin fer tots els tràmits a 

través de la xarxa, però aquesta és la part més complicada de gestionar. Si hi entreu 

hi trobareu informació sobre l’entorn i la historia del poble, l’agenda d’actes que es 

vagin fent a Viladamat, i documents com la normativa d’ús d’espais i béns 

municipals o els butlletins d’informació municipal que es van editant, les actes del 

ple, etc. L'objectiu és apropar la gestió municipal als veïns i veïnes del poble. 

Retribució càrrecs electes 

Donat que s’ha incrementat el nombre de Plens, i que durant l’elaboració del POUM 

serà necessari fer més Plens Extraordinaris, l’equip de govern va proposar cobrar 

40€ per assistència al Ple enlloc dels 50€ que es cobraven fins ara. Amb aquest 

augment de la freqüència del plens pretenem d’una banda portar més al dia els 

temes burocràtics, i de l’altre que això no suposi un increment de despesa per 

l’Ajuntament. En el cas del grup municipal de la CUP això repercutirà a les 

associacions ja que és a qui donen aquests diners per assistència al ple. 

http://www.viladamat.cat/
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 AGENDA D’ACTIVITATS 
 

Fira d’artesania i productes catalans 

19 de maig a la plaça de l’Església 

Gratuït - tot el dia 

35ª Festa d’homenatge a la vellesa 

27 de maig a la Plaça de l’Església i Local Social 

20€ (10€ petits) - matí i tarda 

Revetlla de Sant Joan 

23 de juny 

Gratuït - al vespre 

Casal d’estiu a Viladamat 

De l’1 de juliol al 31 d’agost a l’escola 

Cal inscriure’s a l’ajuntament abans  

del 15 de juny  

Festa Major d’estiu 

Dies 26, 27, 28 i 29 de juliol 

Tots els actes seran gratuïts 

 


