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  RESULTAT DE LES ELECCIONS I CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

 

El resultat de les darreres eleccions avala i reconeix la feina feta durant els darrers 
quatre  anys, de  la mateixa manera dóna  la  confiança necessària  al nou equip de 
govern  per  seguir  endavant  amb  les  propostes  presentades  i  amb  una  gestió 
municipal basada en la coherència, la transparència i la participació. 

 

HORARI DE SECRETARIA I D’ATENCIÓ DELS REGIDORS I REGIDORA 

SECRETARIA           

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

09:00 – 13:00  Marta  Marta    Marta   

16:00 – 20:00  Marta  Marta      Marta 

REGIDORS/ES           

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

09:00 – 13:00           

18:00 – 19:00  Robert Sabater
Dolors Pons 
Narcís Font 

   
Dani Armengol 
Robert Sabater 

19:00 – 20:00 
Robert Sabater
Mia Gasull 

Dolors Pons 
Narcís Font 

   
Dani Armengol 
Marc Alabau 
Robert Sabater 

           

 

REGIDORIES 

Les regidories han quedat repartides de la forma següent: 
 

Robert Sabater 
Urbanisme 

Per qualsevol qüestió que hagueu de formular, o 
per a qualsevol consulta us adreceu al regidor/ra 
corresponent.  Ho  podeu  fer  concertant  cita 
prèvia a  l’ajuntament, per telèfon (972788082) o 
per correu electrònic. 

Participació 

Mia Gasull 
Medi ambient 

Patrimoni 

Dolors Pons 
Benestar social 

Cultura 

Marc Alabau  Esports 

Dani Armengol  Festes 

Narcís Font  Educació 

Per altra banda, també s’ha renovat la comissió de comptes de l’actual ajuntament, 

de manera que ara està formada per les següents regidores: 

   
Comissió de comptes 

Cristina Vila   

    Dolors Pons   
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SOUS DELS ACTUALS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN 

Tal  com  s’ha  fet  els  últims  4  anys,  els  membres  de  l’equip  de  govern  tindran  la 

responsabilitat  de  dur  a  terme  les  feines  de  les  pertinents  regidories.  D’aquesta 

manera,  treballarem  en  equip  i  per  tant    el  sou  atorgat  per  la  subvenció  de  la 

Generalitat de Catalunya es repartirà a parts iguals. L’augment de 4 a 6 regidors/es fa 

que  el  sou  que  cobrarà  cadascú  serà  de  70  € mensuals  en  lloc  dels  100  €  que  es 

cobrava fins ara. La retribució per assistència al ple s’han mantingut en 40€, els quals 

els  regidors/es  de  la  CUP  de  Viladamat  continuaran  donant  a  les  associacions  dels 

poble. 

 

FREQÜÈNCIA DELS PLENS ORDINARIS 

La freqüència dels plens ordinaris continuarà essent bimensual, i a partir d’ara es faran 

els dilluns a  les 9 del vespre. Així doncs,  les dates previstes dels plens ordinaris per

aquest any són les següents: 

 

‐ 7 de setembre                    ‐ 2 de novembre                     

 

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM 

Al ple del passat 6 de Juliol es va fer l’aprovació provisional del POUM.  

Amb els 6 vots a favor dels membres de l’equip de govern i l’abstenció de la regidora

de CiU per no haver pogut  llegir el POUM  (recordem que el POUM ha estat 45 dies

exposat al públic  i fa 5 mesos que està exposat a  la pàgina web de  l’Ajuntament), va 

quedar  feta aquesta aprovació provisional. Ara  restem a  l’espera de que urbanisme 

ens doni l’aprovació definitiva. 

 

BADENS CARRETERA DE FIGUERES 

La setmana passada es van instal∙lar els badens a la carretera de Figueres. Com sabeu

aquesta carretera no depèn de l’ajuntament sinó del Departament de Carreteres, i va 

ser  a  petició  d’un  veí  de  la  mateixa  carretera  que  el  Departament  va  notificar  a 

l’Ajuntament  la col∙locació dels dos badens. La ubicació d’aquests dos també va venir 

determinada pel mateix Departament, el qual assumeix la totalitat del cost. 
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CASAL D’ESTIU 

Aquest estiu el casal de Viladamat ha canviat d’ubicació. A petició dels pares i mares de

l’escola s’està duent a terme a l’espai de l’Ateneu Popular, mantenint això sí, la piscina al

pati de l’escola. Per altra banda, a causa de l’èxit que ha tingut el casal aquest any, s’ha

hagut  de  contractar  una  tercera  monitora  per  poder  atendre  totes  les  demandes

d’inscripcions del mes d’agost. 

 

FESTA MAJOR

Per aquest cap de setmana vinent Sant Felius ha organitzat un any més la festa major de 

Viladamat,  una  festa  major  carregada  d’activitats.  Començarà  el  dijous  amb  la

presentació del  llibre d’en Lluc Salellas “El franquisme que no marxa”,  i ell mateix ens 

farà a  les 10 del vespre el pregó de Festa Major. Tot  seguit  l’actuació de OVIDI3 amb 

David  Fernández,  David  Caño  i  Borja  Penalba.  El  divendres  a  les  9  del  vespre  sopar

popular  (podeu  trobar  els  tiquets  a  les  botigues  del  poble),  seguit  de  rom  cremat  i

havaneres amb Xicranda. Llavors concert jove amb Terratombats i l’Orquestra Maribel. 

El dissabte a les 12 del migdia festa de l’escuma, i a la tarda animació infantil amb Pep 

Puigdemont  i  tot  seguit cercavila amb  la Vilatucada  i els bastoners de Berga. A  la nit 

concert  jove amb Atzembla, Miquel del Roig  i Germà Negre. Diumenge a  les 6 de  la

tarda sardanes amb la Principal de l’Escala i tot seguit ball amb l’orquestra Titanium.  

  PARCEL∙LES I CAMINS 

 

El mes de  juny es van desbrossar  les parcel∙les urbanes. El desbrossament dels camins

s’ha hagut de suspendre a petició del Departament de Medi Ambient, degut al alt risc 

d’incendi que estem patint. 

 

GRUP MUNICIPAL CiU 

Vull donar  les gràcies a  tots aquells  ciutadans  i  ciutadanes de Viladamat, que hi  són  i

m'han fet confiança per poder representar com a cap de l'oposició, aquest consistori. És

en aquest sentit que amb poso a disposició del govern, per poder treballar plegats, en

tant que tots nosaltres som poble i volem, el bo i millor d'ell. Treballant en unitat, farem

Viladamat i el País, fort i gran. 

Cristina Vila i Urzanqui

Amb  aquest  escrit  vaig  començar,  la meva  tasca  com  a  regidora  de  l'Ajuntament  de

Viladamat  i desitjo no decebre als seus ciutadans, en el treball  i el dia a dia del nostre

poble i amb tot el que això implica. 
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  Els comptes actuals de l’Ajuntament de Viladamat són els següents:
  DATA  ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 

  CRÈDITS                                                                                                                                 141.631,19 €

  30/03/2006  La Caixa  Construcció Ajuntament nou  5.425,39 €

  02/07/2010  La Caixa  Construcció Ateneu  61.956,42 €

  30/05/2012  ICO Entidades Locales Pagament proveïdors  74.249,38 €

  DEUTES PENDENTS                                                                                    39.985,69 €

  03/04/2015  Restaurant Ca la  Dinar festa de la gent gran   3.090,00 €

  02/04/2015  Joaquim Bover  Treballs redacció POUM  3.000,00 €

  22/12/2014  Lluís Torrent   Treballs lampista   4.139,55 €

  04/05/2015  Lluís Torrent   Col∙locació llum Ctra. L'Armentera  6.944,70 €

  25/05/2015  Tèxtil L'Escala   Cortines escola   1.041,69 €

  ‐‐  Lluís Maspoch   3a certificació Magatzem (Pendent PUOSC)  6.212,80 €

  ‐‐  Lluís Maspoch   4a certificació Magatzem  (Pendent PUOSC)  15.556,95 €

  TOTAL PENDENT DE PAGAR                                                                                 181.616,88 €   

  SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR                                               124.878,25 €

  Any 2013  Subvenció Jutjat de Pau  800,00 € 

  Any 2014  Subvenció Jutjat de Pau  800,00 € 

  Any 2013  Subvenció Jutjat de Pau  700,00 € 

  Any 2013  Subvenció càrrecs electes   6.150,60 €

  Any 2014  Subvenció càrrecs electes   3.099,72 €

  Any 2014  Subvenció PUOSC despeses manteniment  10.000,71 €

  Any 2012  Fons de Cooperació Local   22.034,70 €

  Any 2013  Fons de Cooperació Local   39.644,98 €

  Any 2014  Fons de Cooperació Local   39.847,54 €

  Any 2014  Subvenció manteniment consultori   1.800,00 €

  DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES                                                            7.068,45€ 

  31/05/2015  Caixa operativa  ‐‐  203,87 € 

  31/05/2015  BANC POPULAR  ‐‐  931,86 € 

  31/05/2015  La Caixa  ‐‐  2.193,25 €

  31/05/2015  BBVA  ‐‐  3.739,47 €

  TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT                                                  131.946,70€      

  DEUTE TOTAL                                                                                      49.670,18€ 

 


