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L’AJUNTAMENT ESTARÀ TANCAT DEL 3 AL 30 D’OCTUBRE 

Des del dia 3 fins al 30 d’octubre l’Ajuntament de Viladamat estarà tancat per baixa mèdica de la 
Marta. Durant aquest temps els horaris d’atenció seran coberts pels regidors i regidores de 
l’equip de govern, i seran els següents: 
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 18:30 a 20:00 
Mia Gasull 

Robert Sabater 
Dolors Pons 
Narcís Font 

  
Robert Sabater 
Dani Armengol 

 

 

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) 

S’ha aprovat provisionalment el PAES redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. Així es compleix amb el compromís adquirit amb el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses conegut com el 20-20-20, consistent en disminuir un 20% el 
consum energètic i augmentar un 20% la implantació i la utilització de les energies 
renovables per a l’any 2020. El PAES inclou: un inventari d’emissions com a recull de 
dades de partida, la diagnosi d’eficiència i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en el 
municipi, el pla d’acció amb un seguit d’accions per reduir les emissions de CO2 i 
fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables, i un pla de participació que 
impliqui a la població en general.  

El cost de redacció del PAES és de 2.750€ dels quals 1.375€ estan subvencionats per la 
Diputació de Girona. L’aprovació del PAES permet sol·licitar subvencions de l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona. Aquest any, ja s’ha sol·licitat una subvenció per 
a la instal·lació d’una placa solar fotovoltaica a l’edifici de l’Ajuntament, que podrà 
comportar un estalvi de fins a un 20% de la factura. Les pròximes iniciatives que es 
portaran a terme des de l’Ajuntament seran la progressiva substitució de les bombetes 
convencionals per bombetes tipus led.  

 CANVI DE SUBMINISTRADORA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

El passat mes d’abril va acabar el contracte signat amb la companyia Endesa Energia per 
al subministrament d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic i els edificis de 
titularitat municipal. Per tal de procedir a la contractació d’una nova empresa 
subministradora s‘ha convocat, d’acord amb la vigent Llei de Contractes del Sector 
Públic, un procediment obert fixant com a criteris per a l’adjudicació del contracte, apart 
del preu del subministrament, que l’empresa tingui majoritàriament capital social català 
i criteris socials i ecològics, com que l’origen de l’energia sigui 100% renovable 
certificada. L’Empresa que ha complert tots els condicionants i a un millor preu ha estat 
AURA. 

 CONVENI DIPUTACIÓ-GENERALITAT 

 

La Generalitat té un deute considerable amb l’Ajuntament de Viladamat. Degut a les 
pressions fetes pels diferents ajuntaments del país s’ha aconseguit que les diputacions, 
després de signar un conveni amb la Generalitat, avancin part d’aquests diners que la 
Generalitat deu als ajuntaments. En el cas de Viladamat corresponen als exercicis 2014 i 
2015 i tenen un valor de 26.600€. 
 

 

 

BRIGADA MUNICIPAL 

Mentre l’agutzil municipal estigui de baixa i no es pugui reincorporar, no es farà cap 
concurs públic per a contractar cap més persona, tot i que s’estan estudiant altres 
alternatives, com ara plans d’ocupació. Mentrestant es faran treballar empreses 
externes per realitzar les feines més urgents.  
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OBRES DE MILLORA I MANTENIMENT 

Vinculades al Pla anual de participació  

S’ha construït la pista i la rampa per a patinatge del costat del camp de futbol.  

S’ha pintat el magatzem municipal. 

S’ha pintat el local social. 

En breu es canviarà la porta d’entrada del local social. 

S’ha instal·lat un sistema d’il·luminació per a l’escenari del local social. 

S’han substituït els cartells indicatius de dins del municipi.  

S’ha comprat un altaveu i un micròfon portàtils per millorar la sonoritat en els diversos 
actes, xerrades, presentacions etc...  que es fan al poble. 

Per altra banda: 

S’han canviat els protectors de faroles del carrer dels Horts per uns de més resistents. 

S’ha instal·lat una paperera al costat de la parada de bus. 

A petició de carreteres s’ha instal·lat un senyal de prohibit girar a l’esquerra al final del 
carrer foranes.   

S’ha construït una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda a la plaça de 
l’Església. 

S’ha instal·lat un nova area de reciclatge davant del restaurant Ca la Cristina, per tal de 
donar servei al sector llevant de la Carretera de l’Escala i una altra al local social. 

S’ha instal·lat un ferro per aguantar el contenidor del cementiri perquè no es mogui 
amb el vent. 

S’ha posat una base de ciment als contenidors del local social. 

S’han col·locat unes pilones a davant l’entrada del local social per evitar que s’aparquin 
els cotxes sobre el paviment, i una altra a la cantonada de la carretera de l’Armentera 
amb la carretera de l’Escala perquè no s’hi posin els cotxes i permetre la visibilitat al 
sortir.  

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. POUM 

Finalment s’ha aprovat el pla d’inundabilitat amb l’informe positiu de l’ACA, que és el 
que restava per poder aprovar definitivament el POUM. Ara un cop aprovat el POUM, 
l’Ajuntament ha començat a executar els convenis que hi estan vinculats. D’entrada 
l’empresa RUBAU-TARRÉS ha pavimentat el camí que va de la planta fins al terme 
d’Albons. Un altre d’aquests convenis permetrà obtenir els terrenys adjacents a 
l’escola i el parc de la pabordia. També permetran tirar endavant els projectes 
d’urbanització pendents, començant pel sector ponent (camí de Palauborrell). 

 

BANDES REDUCTORES  

A petició de la majoria de veïns del poble afectats es va sol·licitar als Serveis Territorials 
de Carreteres a Girona la col·locació de bandes reductores a la Carretera de l’Escala 
per intentar reduir la velocitat a la que passen els cotxes. Carreteres va acceptar la 
proposta i va col·locar les bandes reductores de velocitat a la distància, situació i amb 
la modalitat que marca la normativa vigent en aquests casos.  
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MAS DE SANT FELIU 

S’ha renovat el conveni de cessió entre els propietaris del Mas de Sant Feliu i 
l’Ajuntament de Viladamat ja que el conveni anterior era de l’any 2006. Les principals 
novetats són que el conveni de cessió d’ús és de 50 anys a comptar a partir del 
moment d’acabar-ne la restauració, que l’Ajuntament mentre durin les obres no és el 
responsable del manteniment, sí, però, del desbrossament un cop a l’any, i que a partir 
d’ara, l’Ajuntament de Viladamat no hi destinarà diners (un 90% provinents de la 
Diputació i un 10% dels propietaris del Mas). 

 

NETEJA DE PARCEL·LES, CAMINS I FONTS 

Com cada any per Sant Joan es van desbrossar les parcel·les del poble. S’han 
desbrossat també els camins que porten als llocs habitats i els del Pla, el jardí del Rei la 
zona de la rotonda i en breu es farà la zona de la carretera de l’Escala. 

Un any més volem agrair al grapat de voluntaris i voluntàries que van col·laborar en la 
neteja de les fonts de la muntanya. 

 ADF PUIG SEGALAR. PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

 

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Puig Segalar ja està constituïda. En un acte el 
passat 1 d’abril es van designar els membres de la junta i es va formalitzar la 
constitució de l’ADF. Tothom que estigui interessat en formar part de l’Agrupació pot 
passar per l’Ajuntament a deixar les seves dades. 

Per altra banda, s’ha redactat el pla de prevenció d’incendis forestals, una eina 
indispensable no només per a la prevenció d’incendis si no també imprescindible per a 
poder demanar ajudes per a arreglar els camins de la muntanya. 

 

INVENTARI DE CAMINS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 

Els serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han confeccionat un inventari 
de camins de cadascun dels municipis de l’Alt Empordà per tal de tenir regulada la 
xarxa de camins públics de la comarca. Pel que fa a Viladamat, un cop repassat el 
plànol elaborat pel Consell Comarcal i fetes les modificacions que pertocaven de 
camins que hi faltaven i d’excloure camins de titularitat privada, s’ha aprovat 
l’inventari. 

 CARRIL BICI 

 

Una de les propostes més votades en l’anterior pla anual de participació va ser la 
construcció d’un carril bici des de Viladamat fins a Cinc Claus. Actualment l’Ajuntament 
ha fet un seguit de demandes a carreteres de les quals està esperant resposta, i està 
estudiant quina és la opció més viable. 

 

DESRATITZACIÓ 

A la zona del carrer Marinada hi ha hagut durant els últims mesos un augment de la 
població de rates. Després de detectar que el problema podia venir del talús de la 
carretera de l’Escala, l’Ajuntament va demanar a carreteres que desbrossés aquest 
talús. Esperem que amb aquesta actuació es solucioni el problema. 
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ESCOLA 

 
El passat mes d’abril es va celebrar una reunió amb els Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per parlar de l’estat actual 
de l’escola CEIP Puig Segalar. A la reunió es va aportar documentació tècnica feta per 
l’arquitecte municipal. Els serveis tècnics del Departament d’Ensenyament van visitar 
l’escola i van poder constatar les deficiències en porxos, tancaments, aules i menjador. 
Van parlar amb els professors sobre les necessitats actuals. Tant la reunió com la visita 
van ser molt profitoses i les millores tindran entrada en el pressupost de l’any 2017. 

Amb l’aprovació del nou POUM i en el termini màxim de 3 mesos, els terrenys 
previstos per situar la nova escola passaran a ser municipals, per la qual cosa a partir 
d’ara és ensenyament qui ha de començar a plantejar la construcció de l’escola. Des de 
l’Ajuntament s’han fet tots els passos possibles, i esperem que el Departament 
d’Ensenyament, essent coneixedors de l’estat en què es troba l’escola, i amb la pressió 
que s’exerceix des de l’Ajuntament i l’AMPA, puguem veure aviat la nova escola. 

 

SERVEI DE LUDOTECA 

L’ajuntament de Viladamat, en una clara aposta per la conciliació de la vida laboral i 
familiar, ha posat en funcionament un servei de ludoteca. Aquest servei està pensat 
per a tots aquells nens i nenes que van a l’escola de Viladamat i necessitin atenció 
abans i després de l’horari escolar. Aquest servei serà de 8 a 9 del matí i de 2/4 de 5 
fins a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal i se n’encarregarà el tècnic cultural. 

 BIBLIOTECA 

 

La biblioteca de Viladamat es convertirà en Punt de Lectura de la xarxa de la Diputació 
de Girona. Actualment ja es compleixen pràcticament tots els requisits que es 
demanaven des de la Diputació: s’hi ha col·locat el cartell, s’ha fet una adaptació a la 
porta per poder retornar llibres, hi ha una farmaciola, i el tècnic està fent la formació 
adequada per poder catalogar i fer peticions de llibres en xarxa. Un cop estigui tot a 
punt, es faran carnets o es validaran els existents, i la Diputació ja podrà començar a 
aportar-nos material. La biblioteca estarà oberta els dilluns, dimecres i dijous de 3 a 6 
de la tarda, els dimarts de 2/4 de 5 a 6, i els divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la 
tarda. 

 CLUB DE LECTURA 

 

S’ha renovat el club de lectura de Viladamat i a partir del dia 3 d’octubre es trobaran el 
primer dilluns de cada mes als baixos de l’Ajuntament. El tècnic cultural municipal 
estarà a disposició de les demandes de llibres que faci el Club de Lectura de Viladamat i 
farà la petició a través de la xarxa de biblioteques. 

 

ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) 

El passat mes de setembre es va notificar a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de 
Salut de l’Escala, la sentència referent a l’anul·lació de l’adjudicació del CAP de l’Escala 
i els dispensaris que en depenen. També es va notificar que s’ha acordat que el CAP no 
es privatitzarà i que es presentarà un pla estratègic en el que s’estudiarà la qualitat del 
sistema. Com a conseqüència d’aquest pla estratègic s’introduiran millores en el CAP 
que permetran fer ecografies i petites intervencions quirúrgiques. Igualment es 
realitzaran controls de qualitat als diferents dispensaris dels municipis. 
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FUTBOL 
 
Un any més l’Ajuntament continua gestionant el manteniment del camp de futbol i 
durant l’estiu s’han fet els tractaments necessaris perquè el terreny estigui en les 
millors condicions. També cal agrair als voluntaris que de forma absolutament altruista 
ajuden al manteniment del camp. S’ha signat de nou el conveni de cessió del camp de 
futbol amb CF Empordanet. 

 

FIRA I FESTES 

Malgrat el mal temps que va fer, la valoració de la Fira del Vermut que es va iniciar el 
passat mes de juny és molt positiva, i amb tota seguretat es repetirà l’any vinent. 

Pel que fa a la Festa Major, l’èxit ha estat rotund amb més gent que mai i amb 
activitats per a totes les edats, de cara a l’any que ve s’intentarà millorar la neteja i es 
procurarà la instal·lació de més lavabos. 

 DIADA 

 

Un any més el passat 11 de setembre els pobles de Viladamat, Albons, La Tallada 
d’Empordà i Les Olives i Garrigoles, vam fer cim al Puig Segalar. Vam pujar carregats 
d’estelades per estendre-les a dalt, cantar els segadors i demostrar que som un poble 
incansable quan hi ha la llibertat del nostre país en joc. Amb tot, va ser un acte tan 
reivindicatiu com festiu, tal com a Salt els que van ésser-hi durant la tarda. 

 PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ  

 

El proper mes de desembre es farà la presentació pública del pressupost de l’any 2017 
i es determinarà quants diners corresponen a inversions. Un cop tinguem aquesta 
quantitat s’iniciarà el pla de participació i tothom podrà aportar les propostes que 
cregui oportunes de cara al 2017. Recordem que com cada any el 100% de les 
inversions reals es destinaran a participació. 

 CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 

Durant aquest mes d’octubre es convocarà el 2n concurs de fotografia de Viladamat, i 
aquesta vegada la temàtica seran els oficis. Podeu enviar les vostres fotografies a 
infoviladamat@gmail.com, o portar-les impreses personalment a la biblioteca. Les 
fotografies estaran exposades durant tot el mes de desembre als baixos de 
l’Ajuntament. Per a més informació o per consultar les bases del concurs podeu 
contactar amb el tècnic cultural de Viladamat passant per la biblioteca. 

 RITMES LLATINS 

 

Enguany es tornen a realitzar les classes de ball de ritmes llatins. Es duran a terme tots 
els dimecres de 9 a 10 del vespre a l’Ateneu Popular. Per apuntar-vos podeu contactar 
al mateix espai o trucant al telèfon 620 21 48 22 (Marta). 

 

CLASSES PER ADULTS 

Ja han començat un any més les classes dedicades a persones majors de 60 anys. 
Durant els propers mesos es duran a terme cursos d’informàtica, de memòria, etc. i es 
faran cada dimarts de 3 a 2/4 de 5 de la tarda als baixos de l’Ajuntament. 

 

mailto:infoviladamat@gmail.com
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ORDENANCES FISCALS. IMPOSTOS MUNICIPALS 

Es congelen els impostos municipals i s’aproven una sèrie d’ajudes i 
bonificacions de cara a les ordenances fiscals de l’any 2017.  

Bonificacions i ajudes aprovades: 

IBI (Impost sobre Bens Immobles): 

 10% d’ajuda per a totes aquelles vivendes que acreditin que hi ha 
com a mínim una persona empadronada. 

 10% de bonificació per a famílies nombroses. 

Impost de vehicles: 

 100% de bonificació per a cotxes elèctrics. 

 50% de bonificació per a en cotxes híbrids. 

 100% de bonificació per a vehicles agrícoles. 

 100% de bonificació per a cotxes de més de 25 anys. 

Taxa d’escombraries: 

 50% de bonificació a les persones de més de 65 anys que visquin 
soles. 

 10% de bonificació a les persones que facin compostatge casolà. 

Impost sobre construccions: 

 50% de bonificació per a les persones menors de 35 anys 
empadronades (5 anys) que vulguin construir o rehabilitar una casa 
com a primera residència.  

 100% per la instal·lació de plaques solars i dipòsits d’acumulació 
d’aigua. 

 

A banda de congelar tots els impostos municipals i aprovar aquestes 
bonificacions, hi ha l’augment d’un 5% de la taxa d’escombraries, que 
malgrat cada vegada s’està reciclant més, la taxa que imposa el Consell 
Comarcal per tona d’escombraries abocada, puja cada any.  

Pel que fa a la resta d’impostos i taxes municipals queden tots igual. 

*Per poder rebre les bonificacions i ajudes s’han de comunicar i 
acreditar, a l’Ajuntament, els requisits corresponents. 
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DATA ENTITAT CONCEPTE EUROS 

CRÈDITS                                                                                                         83.667,90 € 

30/05/2012 ICO Entitats Locals Deute a proveïdors 33.973,22 € 

02/07/2010 La Caixa Construcció Ateneu Popular 49.694,72 € 

DEUTES PENDENTS                                                                                     12.130,85 € 

 
Servei d’ambulància festa major 649,00 € 

 
Treballs varis de lampisteria 2.086,07 € 

 
Assessorament tècnic urbanístic 1.060,00 € 

 
Treballs varis de paleteria 4.135,78 € 

 Pintar Local Social 4.200,00 € 

  
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT 95.798,79 € 

    SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT                                          51.998,12 € 

Any 2014 Generalitat, subvenció Jutjat de Pau  800,00 € 

Any 2015 Generalitat, subvenció Jutjat de Pau 800,00 € 

Any 2015 
 

Generalitat, subvenció càrrecs electes 6199,44 € 

Any 2016 
 

Generalitat, subvenció càrrecs electes 6199,44 € 

Any 2015 Fons de Cooperació Local 38.000,00 € 

DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES                                                          53.818,86 € 

27/09/2016 Caixa operativa -- 183,27 € 

27/09/2016 BANC POPULAR -- 28.944,64 € 

27/09/2016 La Caixa -- 19.451,07 € 

27/09/2016 BBVA -- 5.239,88 € 

 
TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT 105.817,95 € 

  ESTAT DE COMPTES ACTUAL 10.018,95€ 
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PODA 

Com cada any per aquestes dates recordem la necessitat de fer les podes pertinents de 

manteniment a arbres i arbustos  per tal que no envaeixin les vies i espais públics.  Així, 

si teniu tanques verdes que toquin a la via pública us recomanem que en feu la poda 

corresponent per facilitar el pas dels vianants.  

 
 DEIXALLERIA 

 

Degut al mal ús que es fa de la deixalleria municipal, a les reiterades queixes dels veïns, 

i a la recomanació dels agents rurals, s’ha pres la decisió de canviar el sistema 

d’obertura de la deixalleria. La majoria de queixes provenen per l’ús indegut que en 

fan la gent  de municipis veïns que ja coneixen el codi d’accés a la deixalleria. El bon 

control per part de l’Ajuntament de l’ús que es fa de la deixalleria es veu molt dificultat 

pel fet que en aquella zona no hi arriba la llum pública, i que no es disposa dels 

recursos per posar-hi vigilància.  

A partir del mes de novembre doncs, la deixalleria estarà tancada i s’establirà un 

horari fixe en el qual es podrà tenir accés a la deixalleria. Aquest horari serà els dilluns 

de 9 a 1 i de 4 a 8, els divendres de 4 a 8 i els dissabte de 10 a 12. El dilluns i el 

divendres caldrà anar a l’Ajuntament a demanar la clau del candau i tornar-la en 

acabar, mentre que els dissabtes estarà oberta sota vigilància de les 10 a les 12 del 

migdia. 

Cal recordar que poden fer ús de la deixalleria municipal només les persones que 

tinguin un habitatge a Viladamat. Fer un mal ús de la deixalleria o si en fa ús algú de 

fora el municipi està penalitzat amb una multa de fins a 500€. 

També volem recordar que totes les restes vegetals (gespa, branques...) cal tirar-les a 

la deixalleria a la zona de restes vegetals, i no dins els contenidors,  i que un cop allà cal 

treure-ho de la bossa de plàstic i recollir la bossa. 

 

ESCOMRARIES 

Pel que fa a les escombraries i l’ús dels contenidors, s’han rebut queixes que a les 

zones on hi ha més habitatges d’ús turístic (cases de lloguer, segones residències i 

cases rurals) la tria de les deixalles es fa de forma inadequada. No fer un bon triatge 

implica un increment del cost de la recollida d’escombraries, ja que el servei de 

recollida dels contenidors no cobra res per el buidatge del vidre, plàstic i paper, però sí 

que cobra per tona de deixalles que s’emporta dels contenidors de rebuig.   

Per tan la necessitat de reciclar correctament les deixalles domèstiques, no només és 

per motius ecològics, si no també econòmics ja que com més reciclem menys 

escombraries van a l’abocador i per tant es redueix el cost de la taxa escombraries. 

 

 

 


