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Escola 

Un cop acabat el casal d’estiu i abans que comencés el curs escolar, es va fer enguixar i 

pintar el menjador de l’escola. Aquesta era una demanda feta des de l’AMPA i l’escola, ja 

que els problemes d’humitat fan que amb el temps les parets quedin molt malmeses.  

 Biblioteca 

 

Amb la intenció de dinamitzar la biblioteca municipal, l’Ajuntament ha comprat una partida 

de contes (350€) per tal de renovar l’oferta de la biblioteca pels més petits, a més d’oferir 

altres serveis. L’últim divendres de cada mes es fa l’hora del conte en horari habitual (5h-

7h), una estona on els més petits poden distreure’s amb l’explicació de contes. A més, 

també a la biblioteca, es faran tallers durant l’any en èpoques de vacances com s’ha fet ara 

per Nadal i com es farà també per Setmana Santa. 

 Cartells zona esportiva 

 

Per tal de millorar la gestió i fer un bon ús de la zona esportiva, s’han col·locat cartells a les 

entrades del camp de futbol i de la pista poliesportiva. Són normes bàsiques per mantenir 

les instal·lacions. 

 Comerç just: màquines de cafè 

 

Fent una aposta pel comerç just, s’han canviat les màquines dispensadores de cafè del 

local de baix de l’Ajuntament i la del local social. Aquest canvi ha significat un cost zero; a 

més, la mateixa empresa ha posat una font d’aigua a les oficines de l’Ajuntament. Els 

productes amb el certificat de comerç just, garanteixen una relació comercial voluntària i 

justa entre productors i consumidors. Els productors treballen amb cooperatives, sense 

explotació infantil, se’ls paga un preu just, amb igualtat entre homes i dones, respecten el 

medi ambient, eviten intermediaris, etc.. 

 Festa d’homenatge a la gent gran  

 

Aquest any la 34a festa d’homenatge a la gent gran ha tingut un cost total de 3600€; 

aquest pressupost és 2400€ inferior al de l’any passat, i la intenció de l’equip de govern era 

reduir costos però no l’oferta d’activitats, obertes a tot el poble. La propera festa a la 

vellesa, es durà a terme de cara a la primavera, per tenir millor temps. 

D’altra banda, agraïm a l’Associació del coto de caça, l’aportació d’una subvenció de 1000€ 

per pagar part d’aquesta festa. L’Ajuntament de Viladamat valora moltíssim  aquest gest 

per la solidaritat que ha mostrat l’associació. 

 Festa d’hivern 

 

Des de l’equip de govern, es vol revaloritzar la festa petita de Viladamat i que sigui un espai 

de trobada. Aquest any s’ha fet l’activitat de “El pagès de ferro”, la nit jove amb concert, i 

ball el dia següent. Les activitats han estat organitzades des dels “Sant Felius” i 

l’Ajuntament, i han suposat una despesa de 500€ pel municipi. Aquest diners són el cost de 

la neteja del local social, i els cartells de difusió de la festa. 
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Ordenances fiscals 

En el passat Ple del mes d’Octubre es van aprovar les següents ordenances fiscals amb el 

vot a favor de tots els regidors i regidores: 

- Cobrament de 0.04€/m2 pel desbrossament de parcel·les a particulars que no ho facin 

per el seu compte. 

- Cobrament a les parades de venda ambulant (5€ si és durant el dia fins a les 9 del 

vespre, i 25€ si és a partir de les 9 del vespre fins a les 3 de la matinada).  

- Bonificació del 50% de l’impost de permís d’obres per a joves menors de 35 anys i amb 

més de 5 anys vivint a Viladamat, que vulguin construir o rehabilitar un habitatge de 

primera vivenda al poble. 

- Cobrament per expedició de documents: 0.50€ per fotocòpia compulsada i 2€ per 

certificat d’empadronament. 

- Es va acordar no augmentar l’IBI (Contribució) per  què durant l’any 2010 l’antic equip 

de govern va demanar fer una actualització cadastral i això ja implica un augment del 

cost per aquest any. Tot i això, la regulació d’aquest impost depèn també del govern 

central espanyol i sembla que el podrien pujar fins a un 10%. 

- També es va acordar augmentar la resta d’impostos un 1.775% (que representa un 

50% de l’IPC, és a dir, la meitat del què han apujat els preus aquest any).  

- Bonificació del 100% de l’impost de vehicles de més de 25 anys. Per tenir aquesta 

bonificació cal fer una instància i aportar la documentació a l’Ajuntament en horari 

d’oficina. 
Aprofitament espacial  - cobrament de la taxa 1.5 % 

S’ha delegat a la diputació el cobrament de la taxa 1.5% que es fa a les grans empreses 

que ocupen espai municipal de forma soterrada o aèria (cablejat elèctric, telefonia..) Una  

ordenança fiscal regulava aquest cobrament, però un ajuntament petit com el nostre no 

té prou força per obligar a les grans empreses a fer aquest pagament. És per això que la 

diputació s’ofereix a cobrar aquesta taxa en benefici dels ajuntaments, i ells es queden un 

percentatge del cobrament que hi hagi. Per Viladamat no suposa cap cost, i no podem 

permetre que les grans empreses puguin estalviar-se de pagar el que toca. Coneixent els 

beneficis que ha suposat aquest canvi en ajuntaments veïns, és una bona mesura per el 

consistori.  

Regulació de construcció de casetes en zona no urbanitzable. 

En el Ple del mes d’Octubre es va aprovar per unanimitat que a partir de l’1 de gener del 

2012 no es concediran més permisos per fer barraques. El creixement de la zona dels 

horts no és l’adequat; d’una banda per l’ús real que se’n fa, i de l’altra per l’incompliment 

de la normativa establerta respecte la mida de les casetes. Aquest és motiu de continus 

conflictes veïnals. És per això que a partir d’aquesta data només es donaran permisos per 

fer casetes en zona no urbana a persones que estiguin donats d’alta al règim agrari. 
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Distribució de la canalització d’aigua 

Durant aquest mes de desembre s’han dut a terme diferents obres per millorar la 

interconnexió de la canalització d’aigua al poble. La realització d’aquestes obres 

permetrà en cas d’alguna averia, no haver de tallar el subministrament d’aigua de tot el 

poble sinó només de la zona afectada. 

Consell Comarcal, SOREA i el  preu de l’aigua. 

El passat mes d’octubre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va convocar l’Ajuntament 

de Viladamat a una reunió (juntament amb el de Ventalló i l’Armentera) per notificar-

nos que el preu del cost d’obtenció d’aigua augmentaria un 25%. 

Al mateix temps, SOREA ens va passar el seu pressupost de cara a l’any 2012, el qual 

implica un augment del preu de distribució d’aigua equivalent al de l’IPC (3%).  

Per tant, sumant l’augment del Consell comarcal per l’obtenció de l’aigua, l’augment de 

preu del cànon de l’aigua que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya i l’augment 

de SOREA per la distribució, representaria un augment mitjà d’un 30% del rebut final de 

l’aigua a cada casa. Per tal de fer més sostenible aquest augment pels veïns/es de 

Viladamat, l’Ajuntament es compromet a pagar la meitat d’aquest augment durant 

aquest any (uns 5000€) i per tant l’augment de la factura finalment representarà  

aproximadament un 10%. En cap moment ha estat intenció de l’equip de govern actual 

apujar el preu de l’aigua, ans al contrari, però ens hem trobat amb una situació heretada 

en la que la concessió a SOREA va ser lligada per 10 anys més (20 en total) i en la que no 

tenim marge de negociació. La puja del CCAE, es deu a que el municipi de l’Armentera 

no està connectat a la xarxa d’abastament d’aigua en alta, i com que no en fan ús, s’han 

negat a pagar el terç del cost d’aquest servei. Per tan, toca a Viladamat i Ventalló fer-se 

càrrec de la totalitat del cost. 

Cadastre 

Des de l’equip de govern creiem necessari donar explicacions de la problemàtica que 

alguns veïns i veïnes de Viladamat hem tingut amb el cobrament de l’IBI (Contribució).  

Primer volem deixar ben clar, que el fet de demanar una actualització cadastral prové 

de l’anterior equip de govern. L’equip de govern actual no ha tingut res a veure amb la 

gestió d’aquesta actualització, simplement ens l’hem trobat feta. 

En segon lloc cal explicar, que el cobrament d’aquest impost no el gestiona 

l’Ajuntament, sinó que des de fa uns anys el gestiona Xaloc (Diputació) i això es va 

aprovar per acord del ple municipal amb data 9 de juliol 2009. 

En tercer lloc cal desmentir que l’Ajuntament pugui deixar de cobrar l’IBI dels anys 

endarrerits segons l’actualització. La llei dicta que en les actualitzacions cadastrals es 

cobra fins a 4 anys d’endarreriments, ni més ni menys, i no tenim opció de negociació. 

Així ho ha explicat personalment la gerent de Xaloc, Fàtima Calvo. 

En el cas que hi pugui haver algun malentès o error, es pot presentar una al·legació a 

l’Ajuntament i nosaltres la farem arribar a Xaloc, perquè aquest organisme la resolgui. 



 

4 
 

Núm. 3 
 

  
In

fo
r
m

a
c
ió

 M
u

n
ic

ip
a
l 

POUM 

Un cop arribada la sentència ferma d’invalidació del POUM, des de l’actual equip de 

govern s’ha començat a treballar perquè la planificació urbanística de Viladamat es 

converteixi en una realitat. Les zones d’urbanització que es planificaven en l’anterior 

POUM es mantindran, ja que així ho aconsellen els serveis territorials d’urbanisme, i 

s’intentarà resoldre els conflictes que van sorgir amb l’anterior projecte, amb consens 

amb els afectats. 

Llums de Nadal 

S’ha comprat la il·luminació de Nadal ja que els darrers anys, el cost aproximat del lloguer 

i muntatge d’aquests llums era d’uns 2700€. És una despesa prou important com per 

intentar reduir-la. S’ha optat per comprar els llums mica en mica en comptes de llogar-

los. D’aquesta manera amb dos anys podrem tenir en propietat la mateixa quantitat de 

llums que es llogava cada any. Això implica que aquest Nadal hi hagi hagut menys llums 

als carrers, però s’han reduït costos a curt i a llarg termini. En aquesta primera partida 

s’han comprat llums per valor de 1300€ i muntar-los costa uns 400€. Tot i haver comprat 

els llums hem estalviat 1000€.  

Mocions 

En els darrers Plens de l’Ajuntament l’equip de govern va presentar diverses mocions que 

van ser aprovades, algunes per unanimitat com: 

- Moció de Somescola.cat, per manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal 

Suprem espanyol, que posa en perill el sistema d’immersió lingüística als centres 

educatius de la Comunitat Autònoma de Catalunya. I per manifestar també, el 

suport al model d’escola catalana en llengua i continguts. 

- Moció per manifestar el desig de millorar el model de finançament local, i rebutjar 

l’espoli fiscal. En aquesta moció, l’Ajuntament declara la intenció de no assumir el 

pagament dels 9000 € reclamats per l’estat espanyol per les bestretes de l’any 

2009. 

- Moció de censura popular contra la monarquia, una institució anacrònica 

totalment contrària als principis democràtics en que creiem des del consistori 

municipal.  

D’altra banda, es van aprovar dues mocions amb els vots a favor del grup municipal de la 

CUP i amb l’abstenció de IpV-PM: 

- Moció a favor de rebre íntegrament les subvencions, de les diverses 

administracions, el 100%.  

- Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència que exigeix crear 

una assemblea constituent per a reclamar la independència.     
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Conveni Terra-negra 

Durant l’anterior legislatura es va signar un acord de Ple on s’acceptava que es faci servir 

el forat de l’extracció d’àrids Cuaranta com a dipòsit de runes, i en el mateix conveni s’hi 

incloïa la possibilitat que es pogués fer una planta de triatge i dipòsit de residus inerts.  

L’equip de govern vam visitar a Cerdanyola del Vallès una planta de triatge i un dipòsit de 

residus inerts. Els residus inerts són els residus que queden després d’haver separat tots 

els materials de les escombraries. Solen ser plàstics, ferros i fustes, que s’embalen de 

forma compacta, i s’accepta que les bales continguin fins a un 10% de matèria orgànica. 

Els responsables de Terra-negra, darrerament han demanat fer una canvi d’usos i 

excloure’n la planta de triatge. Amb aquest canvi en el projecte, el conveni queda 

anul·lat. L’equip de govern vam comunicar a l’empresa, que en el cas que Terra-negra 

volgués tirar endavant el projecte de dipòsit de residus inerts, es donaria tota la 

informació (a través de xerrades) a la població i es proposaria una consulta popular 

vinculant perquè el poble decideixi si vol o no aquest dipòsit al seu municipi. 

Normativa 

La normativa d’ús d’espais i béns municipals ja està disponible a l’Ajuntament per totes 

aquelles persones que vulguin consultar-la. També ha estat publicada al BOP. És una 

normativa redactada des de l’equip de govern i posada en consens amb totes les 

associacions del poble i el grup d’IpV-PM. A la normativa es fa una explicació detallada 

dels horaris dels diferents espais municipals, de les taxes d’ús, tan d’aquests espais com 

del material de què disposa l’ajuntament, de les bonificacions per el veïns/es del poble i 

associacions sense ànim de lucre, i les condicions a complir pels sol·licitants. L’objectiu 

d’aquesta normativa és tenir regularitzades les activitats que es porten a terme als espais 

municipals, i controlar que es faci un bon ús del material.  Per qualsevol sol·licitud s’haurà 

de presentar una instància a l’Ajuntament. 

Conveni ball 

En aplicació de la normativa aprovada pel Ple, s’ha signat un conveni amb el responsable 

del ball que es fa setmanalment al local social. És necessari que una activitat amb ànim de 

lucre i que suposa una despesa per l’Ajuntament, ha de tenir una compensació 

econòmica. En el conveni doncs, es detallen aspectes com les dates reservades per 

activitats municipals o d’associacions, les bonificacions que s’aplicaran pels veïns/es de 

Viladamat, o la quantitat que ha de pagar per cada sessió (50€). Això suposa uns 4000€ a 

l’any pel poble de Viladamat. En el conveni també es regularitza i s’especifica la 

responsabilitat civil, que ara recaurà sobre la persona responsable de l’activitat. 
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Instal·lació d’un desfibril·lador 

Dipsalut ha promogut la instal·lació de desfibril·ladors (aparells per a les aturades 

cardíaques) a cada poble. Durant el mes de gener, se’n posarà un a fora de l’entrada de 

l’Ajuntament. Està a disposició de tothom que l’hagi de necessitar i el seu funcionament 

és  ben senzill.  

Curs de gimnàstica i memòria 

Al llarg de la passada tardor i aquest hivern, s’han fet dos cursos de gimnàstica suau (els 

dimecres a la tarda) per tal de fomentar l’esport i el moviment, i conèixer el Parc Urbà de 

Salut. Una vegada aquests hagin acabat, s’iniciarà el curset de memòria.  El faran des del 

CCAE i està adreçat a persones majors de 60 anys. El curset seran 10 sessions d’una hora 

de durada, i tindrà un cost de 10€ per persona. Quan estigui més concretat us farem 

arribar la informació. 

Concurs públic plaça de neteja 

S’ha creat una plaça de neteja de 10 hores setmanals per a realitzar les tasques de neteja 

del local social, de les casetes de les instal·lacions esportives i d’altres instal·lacions. Una 

vegada realitzat tot el procés de selecció de la plaça de neteja, tal com dicta la llei de 

l’empleat públic, el tribunal va escollir la persona que s’ha contractat i d’aquesta manera 

queda regularitzada. 

Productes de neteja ECOLÒGICS 

Amb la voluntat de respectar el medi ambient i treballar per la sostenibilitat s’han canviat 

els productes de neteja que s’utilitzaven per productes ecològics. Amb aquest canvi 

participarem una mica més en la conservació del medi ambient, d’una banda perquè no 

són productes nocius per l’entorn, no contaminen l’aigua a diferència dels productes 

químics convencionals, i per l’altra, perquè amb aquests nous productes reduirem de 

forma considerable els envasos buits que es generen, i per tant, els residus. 

Acord conveni xarxa d’itineraris saludables  

 En les reunions mantingudes amb Dipsalut i per acord del Ple de l’Ajuntament, 

properament es senyalitzaran 3 o 4 itineraris per caminar o anar amb bicicleta; tots 

passaran pel Parc Urbà de Salut i tenen diferent durada (4Km, 6Km i 10Km) Amb aquesta 

informació, volem engrescar-vos a fer esport i fer ús del Parc Urbà de Salut. 
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La Caixa 

Després de molts dies que La Caixa no hagi obert l’oficina de la Plaça Catalunya i de 

moltes converses, s’ha tornat a instaurar aquest servei amb unes petites modificacions. 

Un treballador de La Caixa, vindrà 2 vegades al mes per atendre als usuaris. El primer dia 

que hi tornarà a haver atenció al públic serà el 18 de gener de 2012 de 12h a 2h a 

l’oficina de Plaça Catalunya, i a partir de llavors, per raons de seguretat, l’atenció al públic 

es farà al local social. 

Tot seguit us concretem les dates: 

18 de gener 2012 – Oficina de la Plaça Catalunya, de 12h a 2h 

25 de gener 2012 – local social del C/ de les escoles, de 12h a 2h 

15 de febrer 2012 - local social del C/ de les escoles, de 12h a 2h 

29 de febrer de 2012- local social del C/ de les escoles, de 12h a 2h 

14 de març de 2012- local social del C/ de les escoles de, 12h a 2h 

28 de març de 2012- local social del C/ de les escoles de, 12h a 2h 

Web 

Aquest mes de Gener es posarà en funcionament la nova pàgina web de l’Ajuntament de 

Viladamat. La intenció de la renovació de la pàgina web és la de facilitar la informació, els 

tràmits, així com la de consulta de dades, actes del Ple, instàncies, consulta de 

documentació i visualització de les sessions plenàries de l’Ajuntament. 

Calendari Plens ordinaris de l’any 2012 

 

 
- - 2 de Febrer 

- - 5 d’Abril 

- - 7 de Juny 

- - 2 d’Agost 

- - 4 d’Octubre 

- - 13 de Desembre 

L’horari del plens serà a dos quarts de 10 del vespre.  

Explicació Pressupost 2012 

Des de l’equip de govern pretenem ser el màxim de transparents possible i donar 

comptes del pressupost municipal. Aquest és un pas per avançar cap a uns pressupostos 

més participatius en els propers anys. 

El què volem, és explicar el pressupost del poble de Viladamat, perquè tingueu 

coneixement d’on provenen els ingressos i el què és més important, com es gestionen les 

despeses. Aquest gest, pretén apropar la gestió municipal i la política, a tots els veïns i les 

veïnes del poble de Viladamat.    
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 El proper divendres dia 27 de Gener a les 

9 del  vespre es farà, a la sala de plens de 

l’Ajuntament, l’exposició del pressupost 

per a l’any 2012. 

 

 


