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HORARIS D’AJUNTAMENT 

      
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Equip de govern -- 09:00 - 11:00 18:00 - 20:00 -- 18:00 - 20:00 

Secretaria 9:00 – 13:00 9:00 - 13:00 16:00  20:00 9:00 - 13:00 16:00 - 20:00 

      

 CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC MUNICIPAL D’URBANISME 

 

Des de l’Ajuntament s’ha contractat un arquitecte a temps parcial per resoldre els 

problemes urbanístics que puguin sorgir a nivell municipal. Hem prioritzat aquesta 

titulació a una d’aparellador perquè creiem que pot agilitzar la feina, ja que li permet 

redactar qualsevol tipus de projecte. 

 

POUM 

Recentment ha arribat a l’Ajuntament de Viladamat la invalidació temporal del POUM. 

Aquesta invalidació és deguda a una sentència favorable a l’empresa Àrids Cuaranta, 

que l’any 2006 va interposar una demanda per una sèrie de defectes de forma en la 

redacció del POUM. Aquest mes de setembre hi ha prevista una reunió a urbanisme en 

la qual se’ns explicarà què implica aquesta sentència. 

 CONCURSOS PÚBLICS 

 

Actuant des de la legalitat i per evitar irregularitats en la contractació dels treballadors, 

l’equip de govern traurà a concurs públic qualsevol plaça de treball que s’ofereixi des de 

l’Ajuntament. És per això que en el ple extraordinari del 30 d’agost es va aprovar amb el 

vot favorable de tots/es els/les regidors/es la convocatòria de concurs que servirà de 

base per a qualsevol tipus de feina. Aquest mes de setembre doncs, sortirà a concurs 

públic una plaça per a dinamitzador/a de joventut, i una altra per realitzar serveis de 

neteja. Un cop s’hagi fet l’anunci del lloc de treball, els interessats podran venir a 

l’Ajuntament per informar-se i conèixer el procediment a seguir. 

 DESBROSSAMENT DE PARCEL·LES 

 

A finals de juny l’Ajuntament va contactar amb cadascun dels propietaris que tenen 

parcel·les en el nucli urbà perquè les desbrossessin pel seu compte dins un termini. 

Passat aquest temps l’Ajuntament va fer desbrossar les parcel·les que no ho estaven i es 

va fer un càlcul del cost final del treball fet, que resulta de 0,04€ per m². Aquest import 

s’està cobrant als propietaris segons la mida que consta en el cadastre de la seva 

parcel·la. 
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PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT COMPTABLE 

Fins ara l’Ajuntament ha estat treballant amb un programa comptable gestionat des del 

Consell Comarcal del Baix Empordà. Des de Xaloc (Diputació) s’ofereix als ajuntaments 

la possibilitat de participar en el Pla d'assistència comptable a cost zero per 

l'Ajuntament. L’objectiu d’aquest canvi és mantenir els comptes de l’ajuntament clars i 

ordenats i atendre qualsevol consulta sempre que sigui necessari a més de comportar 

un estalvi per a les arques municipals de 1000€. En el darrer ple del 30 d'agost, es va 

aprovar per unanimitat l'adhesió a aquest pla, que es començarà a portar a la pràctica a 

partir del proper gener de 2012. 

 SOUS REGIDORS  

 

 

Degut a un canvi en la normativa de la subvenció que atorga la Generalitat sobre la 

retribució de càrrecs electes, finalment el sou de cadascun dels membres de l’equip de 

govern serà de 104 € mensuals. Tot i aquesta disminució l’alcaldessa i els regidors de la 

CUP mantenim el compromís de donar els 50€ per assistència als plens a les 

associacions del poble.  

 AJUDA PER LA FORMACIÓ DELS JOVES  

 

Des de l’equip de govern creiem que és molt important que els joves del nostre 

municipi estiguin ben formats per poder obrir-se camí en el món laboral. És per això que 

hem volgut oferir als nostres joves la possibilitat de demanar una ajuda per realitzar 

cursos de premonitor, monitor i director en el lleure. El que se’ls ofereix des de 

l’Ajuntament és una subvenció del 30% del cost total del curs. Properament es duran a 

terme, un curs a Cabanes i un altre de caps de setmanes a Albons. Els joves interessats, 

podeu passar per l'Ajuntament per tal d'informar-vos 

 CONTENIDORS A L’ESTIU 

 

L'equip de govern, davant la problemàtica del col·lapse de deixalles en diferents 

contenidors de Viladamat, vam acordar posar-ne més durant el mes d'agost; un al 

carrer marinada i l’altre al raval de les cases noves. SerSall, l’empresa encarregada de la 

recollida de les escombraires, va facilitar la informació d’on es trobaven ubicats els 

contenidors més plens. 

 CARRO PER EL TRANSPORT DE CADIRES  

 

Per tal d’agilitzar el moviment de les cadires del local social per qualsevol acte que es 

realitzi a Viladamat, s'ha comprat un carro per a poder-les transportar. Esperem així 

facilitar la feina que es fa des de les diverses entitats del poble. El cost d’aquest carro ha 

estat de 378€. 
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PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT 

Els que hagueu entrat a la pàgina web de l’Ajuntament us haureu trobat una nota que 

posa “ Web tancada per reformes”. El que volem fer des de l’equip de govern és una 

renovació de la pàgina web de l’Ajuntament, dotant-la d’informació més assequible i 

facilitar la tramitació via Internet. S'està treballant perquè en pocs mesos torni a estar 

en funcionament. 

 CLUB DE LECTURA  

 

En el ple ordinari del dia 4 d’agost es va rebre la proposta, per part d’un grup de 

persones de Viladamat, de crear un espai de lectura i opinió. Des de l’equip de govern 

els hem ofert tot el nostre suport, oferirem un espai on es puguin reunir i facilitar-los el 

funcionament d’aquesta activitat. Qualsevol persona interessada en aquesta activitat, 

pot venir a informar-se a l'Ajuntament. 

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL GAT QUE UN DIA VA VOLAR” 

 
El dia 9 de setembre a les 8 del vespre a l’Ajuntament de Viladamat es fa la presentació 

del llibre “el gat que un dia va volar” de Maria Mercè Roca. Hi esteu tots/es convidats. 

 11 DE SETEMBRE  

 

En motiu de la Diada Nacional de Catalunya, des de l’Ajuntament de Viladamat 

s’organitza una caminada al Puig Segalar. Arribats a la plaça de la Vila cap a les 12h es 

farà una lectura del manifest, cantarem els segadors, i hi haurà un vermut per a tothom. 

 SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 

 

Durant aquest curs, des de la Diputació de Girona es torna a impulsar aquest programa 

de suport a les famílies, un espai de trobada on es poden aprendre tècniques i adquirir 

coneixements per a l’educació dels fills i filles. Es tracta de sessions quinzenals, i és un 

servei gratuït. Les persones interessades us podeu adreçar a l’Ajuntament.  

 CURS DE CUINA 

 

El 4 d’octubre torna a arrencar el curs de cuina. Les classes es faran cada dimecres de 2 

quarts de 9 fins a les 10 del vespre. L’objectiu del curs és tenir coneixements de les 

noves tècniques i idees de cuina, convertir menjars bàsics i tradicionals a plats nous 

amb una presentació actual. Les persones interessades us podeu apuntar a 

l’Ajuntament.  

 FIRA DEL VI I EL FORMATGE 

 

El proper 29 d’octubre s’organitzarà a Viladamat una fira de vi, licors i ratafia, formatges 

i altres productes Empordanesos. Les diferents parades estaran a la plaça de l’església 

durant tot el dia. Més endavant es donarà una informació més detallada de la fira. 
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ACLARIMENTS 

Respecte l’estat de comptes publicat en l’anterior butlletí d’informació municipal i en resposta al full 

informatiu publicat per IpV-PM, des de l’equip de govern ens agradaria aclarir els següents punts: 

 Evidentment l’equip de govern va escoltar i entendre l’argument donat per IpV-PM, però 

l'alcaldessa en cap moment va dir que ens havíem equivocat, sinó tot el contrari (podreu veure 

l’acta del ple a les cartelleres municipals un cop hagi estat aprovada per ple).  

 

 Durant el ple es va explicar que la intenció de la CUP era la de reflexar una fotografia de l’estat 

econòmic de l’Ajuntament en el moment en què s'editava el butlletí. Vam dir que els comptes 

presentats en el butlletí eren els que ens havia donat la secretària-interventora, i que no tenia 

res a veure amb el pressupost de l’any 2011. Així doncs, el que s’hi reflectia eren els deutes que 

té l’Ajuntament, ja sigui a bancs en forma de crèdit (tan a curt com a llarg termini) com a 

proveïdors en forma de factures sense pagar. Tal i com podeu comprovar en el darrer butlletí en 

cap moment es diu que siguin obligacions de pagament de l’any 2011 sinó simplement deutes. 

 

 Per tal de demostrar de forma totalment objectiva, si és que fa falta, quin és l’estat econòmic de 

l’Ajuntament de Viladamat, us facilitem una informació extreta d’un document oficial del 

Ministerio español de Hacienda en el que consta que en data 31/12/2010 el DEUTE de 

l’Ajuntament de Viladamat era de 171.000 €.  Podreu veure que els números presentats per 

l’equip de govern quadren amb el que diu el Ministerio, salvant les variacions que hi ha pogut 

haver durant aquests set mesos que han passat.  

 

  

 

 

 

Codi Codi Codi 
Municipi 

Deute  
31/12/2010 CA Provincial Municipi 

9 17 217 Viladamat 171.000 € 

  

 

Podeu consultar aquest document sencer a la pàgina web següent: 

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/InformeDeuda2010.pdf 

 

 D’altra banda també ens agradaria deixar clar que aquest és un butlletí d’informació municipal, i 

que per tan, abans de ser publicat s’ofereix al gup d’IpV-PM com a membres del ple de 

l’Ajuntament, la possibilitat de revisar-lo a més d’oferir-los un espai on poder expressar-se com a 

grup. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CON LAS ENTIDADES LOCALES 

DEUDA VIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES A  31/12/2010 

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/InformeDeuda2010.pdf

