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Fira de tardor
El proper dissabte 2 de novembre tornarà a tenir lloc el mercat del vi i del formatge. Com
en les darreres edicions, durant tot el dia hi haurà parades a la plaça de l’església. També
podreu gaudir de l’exposició “BOSC DE TARDOR”, dels alumnes de l’escola de Viladamat, a
la sala de lectura dels baixos de l’Ajuntament.
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Marxa popular
Volem agrair a l’AMPA de Viladamat l’organització i felicitem l’èxit de la “II marxa popular”
en què hi van participar més de 150 persones. L’Ajuntament col·labora amb el lloguer de
l’assistència sanitària, en aquest cas una ambulància de la Creu Roja, ja que és
d’obligatorietat en aquestes activitats.
Info Viladamat
Per aprofitar el recurs de les noves tecnologies com a eina d’informació i apropar les
activitats que es promouen des de l’Ajuntament o de les diverses associacions a tots
aquells que fan ús del correu electrònic, fa més de mig any que es va posar en
funcionament l’infoviladamat. Des de l’Ajuntament es recullen les activitats que fan les
diverses entitats i us fem arribar la informació al vostre correu electrònic així com també
les activitats que es promouen des del consistori. Si hi ha algú que encara no hi participa i
està interessat en rebre les informacions, només cal enviar un correu a
infoviladamat@gmail.com .
Revista Alberes
El passat mes de setembre es va presentar a Viladamat l’edició número 6 de la revista
Alberes. Van acompanyar aquesta presentació la Dúnia i l’Albert Riera, periodistes i autors
de l’article sobre Viladamat que van escriure en la secció Indret d’aquesta revista. Fruit
d’aquesta presentació va ser que l’Ajuntament signés la subscripció a la revista, de manera
que anualment disposarem del números que vagin sortint i els podreu consultar a la
biblioteca municipal i a la sala de lectura als baixos de l’Ajuntament.
Biblioteca
Torna a començar el curs escolar, i torna l’hora del conte. Com ja es feia durant el curs, el
primer divendres de cada mes s’explicarà un conte a la biblioteca per a tots que el vulgui
anar a escoltar.
Fotografies a la pàgina web de l’Ajuntament
A petició de diversos veïns de Viladamat, s’està treballant per a posar fotografies a la web,
dels actes de les diferents associacions del poble, així com de totes les activitats
organitzades des de l’Ajuntament. Creiem que és un bon lloc per a compartir els records de
dies assenyalats i d’aquesta manera tothom interessat hi pot tenir accés. Per tal d’evitar
qualsevol conflicte preguem que, qui no vulgui sortir en fotografies de la web
viladamat.cat es posi en contacte amb l’Ajuntament, tant aviat com sigui possible. Es pot
fer comunicant-ho a la secretaria municipal en horari d’atenció al públic o mitjançant un
correu electrònic .
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Mocions
Les mocions que han estat presentades pel grup municipal de la CUP i aprovades en ple
són les següents:
- Moció de suport a Genís Martín Serra, detingut durant la vaga general del 29 de març
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per formar part d’un piquet informatiu.
- Moció per demanar la supressió de la delegació i les subdelegacions del govern
espanyol a Catalunya.
- Moció en defensa d’un model català d’ensenyament.
- Moció per l’abolició del trànsit continu de camions per la N-II i el seu traspàs a l’AP-7.
- Moció per honorar i recuperar el nom de Vicenç Albert Ballester i commemorar el
centenari de l’estelada.
Nomenament del jutge de pau
Finalitzat el termini de 4 anys, a començament d’estiu, es van iniciar els tràmits per al
nomenament de Jutge de Pau titular i substitut. Durant el termini d’exposició al públic es
van presentar dues sol·licituds, de les quals en van resultar el Jutge titular (Joaquim
Duran) i el substitut (José Antonio Acuña).
Ordenances fiscals

Igual com els darrers dos anys i en motiu de la situació econòmica que s’està vivint, s’ha
decidit congelar els impostos municipals. Només s’han fet modificacions en les següents
ordenances fiscals: pels treballs de desbrossament de parcel·les urbanes s’augmenta de
0.04€ a 0.06 €/m2 ; pel lloguer de l’Ateneu Popular per activitats privades s’augmenta de
20€ a 30 €/dia, amb una bonificació del 50% per a empadronats a Viladamat; i per
ocupació de via pública per activitats en horari nocturn s’augmenta de 25 a 50 €/dia.
POUM
Recordem que el dia 5 de novembre s’acaba el termini per presentar al·legacions al nou
POUM.
Delegacions a Xaloc per a cobraments en via executiva
El Ple municipal de l’Ajuntament de Viladamat, va aprovar amb 7 vots a favor, la
delegació del cobrament en via executiva a Xaloc els següents conceptes:
-

Cobrament d’impagats pel treball de desbrossament de parcel·les urbanes.

-

Cobrament d’impagats per les quotes d’urbanització.

-

Cobrament d’impagats en llicència d’obres.

El motiu d’aquesta delegació es deu a que l’Ajuntament no disposa dels mitjans
suficients per a requerir i arribar a cobrar l’impagament; i l’objectiu és que el cost sigui
assumit pel propietari i que no repercuteixi en les arques municipals.
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Canvi del codi de la deixalleria
Com ja es va informar en el moment en que es va posar en funcionament el nou sistema
d’utilització de la deixalleria mitjançant un candau amb codi, ara que ja ha passat un
temps es canvia el codi del candau. Recordeu que per poder llençar brossa a la deixalleria
s’ha de trucar a la brigada municipal (680975295), identificar-vos com a veïns de
Viladamat i ell mateix us facilitarà el nou número del codi. El número de codi s’anirà
canviant de tant en tant per tal que només en faci ús la gent del poble. Si no es canvia, es
va dient els uns als altres i n’acaba fent ús molta gent que no són veïns de Viladamat.
La valoració que fem d’aquest nou sistema de funcionament de la deixalleria és molt
positiu, ja que hem aconseguit reduir el cost a la meitat. Al mes d’octubre de l’any passat
havíem pagat 2351€ per la recollida dels contenidors, i aquest any n’hem pagat 1329€.
Recollida de residus

Després de tenir lligada la recollida dels olis a Viladamat tal i com es va informar en una
carta explicativa, l’empresa amb qui s’havien fet els tractes ha fet fallida. Tan bon punt es
va tenir coneixement de la situació es va buscar una alternativa amb una altra empresa, i
s’estan finalitzant els tractes per a poder oferir aquest servei de manera que suposi el
mínim cost possible per al municipi.
Calendari de festes laborals pel 2014
D’entrada les festes laborables per festa local coincidiran amb els dies 1 d’agost i 5 de
desembre. Per altra banda des de l’Ajuntament es manté ferm al canvi aprovat fa un any
per Ple, en què es van declarar el 23 d’abril (diada de Sant Jordi) i el 9 d’octubre (diada
nacional del País Valencià) com a dies festius a efectes administratius, en lloc dels dies 12
d’octubre i 6 de desembre i aquests passaran a ser laborables sempre que no caiguin en
cap de setmana.
Conveni Empordanet
Per la temporada 2013-14 s’ha signat un conveni amb el l’Escola de Futbol de
l’Empordanet perquè el seu equip de juvenils utilitzi les instal·lacions de Viladamat. S'ha
signat un conveni d'ús d'aquestes instal·lacions per fer una millor gestió de l'espai.
D'aquesta manera oferim una nova activitat d'oci al poble i engreixem el nombre
d'associacions sense ànim de lucre que donen vida al nostre poble.
CF Viladamat
Després dels bons resultats de la temporada passada i el conseqüent ascens de categoria,
la junta del CF Viladamat us vol animar a ser partícips del futbol al poble fent-vos socis del
club. Per només 30€ podreu disposar del carnet de soci col·laborador, i ajudareu a
fomentar l’esport al municipi. Els partits de Viladamat es jugaran els dissabtes a les 4 de la
tarda. Us animem a donar suport als jugadors i a recollir el vostre carnet al camp.
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Els comptes actuals de l’Ajuntament de Viladamat són els següents:
DATA

ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

CRÈDITS
--

1.800 €

30/03/2006 La Caixa

Construcció Ajuntament nou

16.219 €

01/07/2010 La Caixa

Construcció Local polivalent

86.052 €

Pagament proveïdors

128.315 €

25/03/2003 Banc Santander
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30/05/2012 ICO Entitats Locals

DEUTES PENDENTS
22/07/2013 Geoservei, SL

2.722 €

Estudi Avaluació Mobilitat POUM

TOTAL PENDENT DE PAGAR

235.108 €

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR
Any 2010

Generalitat, Joventut (Pla local de joventut)

2.438 €

Any 2011

Generalitat, DARP (Gestió forestal sostenible)

7.495 €

Any 2012

Generalitat, justícia (Jutjats de Pau 2012)

Any 2012

Generalitat, Joventut (Creació associació juvenil)

1.240 €

Any 2012

Diputació de Girona (Inversions en biblioteques)

1.037 €

Any 2012

Fons de Cooperació Local

Any 2013

Generalitat, Governació (Retribucions càrrecs electes)

6.199 €

Any 2013

Diputació de Girona (Cooperació de municipis)

2.450 €

Any 2013

Diputació de Girona (Cooperació local i cultural)

3.750 €

Any 2013

Fons de Cooperació Local

5.152 €

855 €

37.915 €

DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES
25/10/10

Caixa operativa

359 €

25/10/10

BANC POPULAR

12.939 €

25/10/10

La Caixa

6.267 €

25/10/10

BBVA

2.192 €

25/10/10

Santander

393 €

TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT

DEUTE TOTAL

90.681 €

144.427 €

Segons publica anualment el ministeri d’hisenda, les dades de deute viu de Viladamat són les següents:
- 31/12/2010: 171.000 €
- 31/12/2011: 146.000 €
- 31/12/2012: 111.000 €
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