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Canvi a l’equip de govern 

 Com tots i totes sabreu l’Irene, per motius obvis i estrictament personals, ha deixat 

l’equip de govern i per tant també l’alcaldia. Han estat tres anys de treball intens, en què 

hem hagut d’inventar noves formules per poder tirar endavant, i adaptar-nos a la realitat 

econòmica del país i del municipi. Després d’aquests tres anys treballant plegats doncs, 

volem agrair-li la feina que ha fet pel conjunt del poble i desitjar-li que gaudeixi 

d’aquesta nova etapa.  

Per altra banda la sortida de l’Irene de l’equip de govern implica l’entrada d’un nou 

regidor a l’equip, que correspon a en Marc Alabau. Amb això, a partir d’ara el 

repartiment de les regidories serà el següent: 

Robert Sabater: Alcaldia, Urbanisme i Participació  

Josep Mª Rocas: Cultura i Noves tecnologies 

Xavier Carreras: Medi ambient, Festes i Patrimoni  

Marc Alabau: Esports, Ensenyament i Benestar social 

 

 37è Homenatge a la gent gran 

 

El passat 27 d’abril de 2014, es va celebrar el 37è homenatge a la vellesa de Viladamat. 

Tal i com ja es va fer l’any passat s’ha ampliat l’edat de participació dels homenatjats, a 

partir del 65 anys. 

La festa, va comptar amb la participació de 140 persones en el dinar de germanor i en la 

resta d’actes que es van anar succeint al llarg del dia. Primer, encara a dins l’església, va 

ser un concert de clarinet i guitarra per part d’en Marc i l'Arnau Pielies, després un 

espectacle dut a terme per Mediterrània Dansa i un piscolabis amb vermut per a tothom. 

Després de dinar els alumnes de l’escola van preparar unes entrevistes als seus avis, i es 

va acabar la diada amb un monòleg que va fer riure a tothom. 

Des de l’Ajuntament, aprofitem aquest butlletí, per agrair la col·laboració econòmica que 

fa el Coto de caça de Viladamat, convidant-nos al piscolabis i amb el detall dels 

homenatjats.  

 

  Il·luminació a la rotonda  

 

 

Després de l’ultima reunió tinguda amb els responsables de carreteres de la Generalitat, 

i amb l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament de la demanda d’il·luminar la rotonda 

de Viladamat, finalment carreteres cobrirà aquesta necessitat. Pel que fa a les altres 

dues rotondes, la responsabilitat no correspon a l’Ajuntament de Viladamat ja que són 

terme municipal de Ventalló.  

Durant aquesta mateixa reunió des de l’Ajuntament es va demanar que carreteres fes la 

cessió gratuïta dels terrenys del voltant de la rotonda, i estem a l’espera de la resposta. 
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Tal i com es pot comprovar a la pàgina web del Ministerio de Hacienda, el deute viu de l’Ajuntament de Viladamat ha 

augmentat 110.000 €. Volem aclarir que en realitat el deute real ha baixat (de 144.427 a 120.898), i que aquest 

augment que han publicat es deu a que fins ara el  Ministerio no comptabilitzava el deute a proveïdors que es tenia 

des de l’anterior legislatura. Ha estat des que s’ha obligat als ajuntaments a passar de tenir el deute amb els 

proveïdors a tenir-lo amb els bancs, que l’han comptabilitzat dins el deute viu del municipi.  

 Els comptes actuals de l’Ajuntament de Viladamat són els següents: 
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DATA ENTITAT CONCEPTE EUROS 

CRÈDITS 

30/03/14 La Caixa Construcció Ajuntament nou 13.529 

01/07/10 La Caixa Construcció Ateneu 80.072 

30/05/12 ICO Entidades Locales Pagament proveïdors 108.505 

FACTURES PENDENTS 

02/01/14 Lluís Torrent Treballs lampisteria 1.000 

10/04/14 Joaquim Bover Assistència tècnica març 605 

30/05/14 Joaquim Bover Assistència tècnica abril 605 

  TOTAL PENDENT DE PAGAR 204.316 

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR 

Any 2010 Generalitat: Pla Local de Joventut 2.438 

Any 2011 Generalitat: Fons de Cooperació Local 5.152 

Any 2012 Generalitat: Fons de Cooperació Local 20.304 

Any 2013 Generalitat: Retribucions càrrecs electes 6.151 

Any 2013 Generalitat: Jutjat de Pau 800 

Any 2013 Diputació: Cooperació de Municipis 27.950 

Any 2013 Diputació: Noves Tecnologies 758 

Any 2013 Dipsalut: Consultori Municipal 1.800 

DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES 

31/05/14 Caixa operativa -- 41 

31/05/14 Banc Popular -- 2.527 

31/05/14 La Caixa -- 10.377 

31/05/14 BBVA -- 5.118 

 TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT 83.417 

  DEUTE TOTAL 120.898 
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Obres del PAP 

 
El passat mes de febrer l’equip de govern vam encetar un nou procés de participació 

ciutadana. Després de mesos treballant-hi i buscant la formula que pogués encaixar en 

un poble com Viladamat, vam aprovar el Pla Anual de Participació. L’ Objectiu d’aquest 

projecte és poder ajustar el pressupost municipal anual a la voluntat dels veïns i veïnes 

del poble. Un cop feta la presentació del Pla, constituït l’òrgan que el gestionarà, fet el 

recull de propostes i la corresponent consulta, aquest mes de juny ja s’han iniciat 

algunes de les obres que el conjunt del poble va decidir que es portessin a terme. 

Aquestes obres són: adequació de l’espai d’entrada a l’Ateneu Popular Sebastià Salellas; 

reformes a l'escola (remodelació dels lavabos, obrir una finestra nova, ampliar i canviar 

la porta d’entrada i fer una passera al pati interior); pavimentar i millorar l’aspecte dels 

punts de reciclatge; arreglar els camins del pla; i canviar de les tanques metàl·liques del 

camp de futbol i del costat de l’escola . 

Totes les obres i feines seran dutes a terme per empreses i treballadors de Viladamat. 

Construcció del magatzem municipal  

 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 19 de desembre de 

2013, va acordar l’aprovació inicial del Pla Únic d’Obres i Serveis de Viladamat. Això 

implica l’execució del projecte de magatzem municipal annex a l’Ateneu i a la zona de 

vestidors de la zona esportiva, tal i com va ser aprovat per referèndum popular l’any 

2012 dins el Pla Quadriennal de Participació. La subvenció aprovada és de 40.000’00€, i 

el pressupost per fer aquesta obra és de 49.996€, per tan representa un cost total per 

les arques municipals de 9.996 €. Tot i que la subvenció està aprovada però, no es 

començaran les obres fins que es tingui la certesa de que arriben els diners de la 

Generalitat. 

 Visites a l’església del Mas de Sant Feliu 

A partir d’ara tothom que vulgui fer una visita a l’església del Mas de Sant Feliu de la 

Garriga haurà de posar-se en contacte directament amb el propietari de la finca, i serà 

aquest el que li cedirà les claus per poder-hi entrar o bé qui li obrirà les portes. Per 

aconseguir el contacte podeu adreçar-vos a l’Ajuntament. 

Desbrossament de les parcel·les urbanes 

 
Com cada mes de Juny s’ha enviat una carta als veïns propietaris de parcel·les dins el 

nucli urbà, informant de la necessitat de mantenir-les netes. A la mateixa carta també 

s’informa del procediment que se segueix des de l’Ajuntament si el propietari no porta a 

terme la neteja. En aquest cas és l’Ajuntament qui s’encarrega de fer-les desbrossar, i 

posteriorment carrega el cost de la neteja al propietari a través de la oficina comarcal de 

Xaloc. 
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Nova pagina web 

 
A finals de Maig es va posar en funcionament la nova web municipal www.viladamat.cat. 

Aquest canvi no ha suposat cap despesa per les arques municipals. La nova pàgina com 

podreu comprovar és més vistosa, moderna i fàcil d’utilitzar i té una versió específica 

segons amb l'aparell que la consultes (tauleta, telèfon mòbil o ordinador).  

Club de Lectura 

 
Us informem que s’ha fet entrega, per avançat, de la meitat de la subvenció anual al Club de 

lectura, per tal de poder fer les activitats relacionades amb el berenar literari. 

Carrer Ventalló 

 
Durant el mes de Maig s’han arreglat els sots que hi havia al carrer Ventalló. 

 Casal d’estiu 

Aquest any el casal d’estiu s’organitza des de l’Ajuntament, juntament amb la 

dinamitzadora cultural. El casal que començarà el mes de juliol,  i a diferència de l’any 

passat amb el mateix cost per les famílies hi haurà una hora mes d’atenció; serà de 9 del 

matí a 2 del migdia. 

 
Ressembra del camp de futbol 

 
Durant l’ultima setmana de maig i primera de juny s’ha dut a terme la ressembra del camp 

de futbol per part de regidors i voluntaris del poble. És per aquest motiu que el camp ha 

estat tancat fins el 15 de juny. 

 Neteja de fonts 

Els passats 24 de maig i 3 de juny, una desena de persones van anar a desbrossar les fonts 

de Palauborrell i Armadà. L’objectiu d’aquestes brigades de voluntaris és mantenir 

l’entorn accessible i en bones condicions per poder-ne gaudir, així que un any més, volem 

agrair el treball desinteressat de tots i totes les voluntàries. 

 Festa Major 

Aquest any per la festa major s’augmentaran el nombre de  lavabos i s’ampliarà la neteja 

dels carrers, per tal d’intentar evitar tot el possible les molèsties que habitualment es 

provoquen als veïns. 

Sant Joan 

El proper dilluns 23 de juny tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan. Com cada any 

obrirà l’acte l’arribada de la flama del Canigó i l’encesa de la foguera, i llavors repartirem 

coca i cava per a tothom. Aquest any es farà a la Plaça de l’Església i la foguera serà al 

triangle. Llavors, si el temps ens acompanya, hi haurà taules i cadires per qui vulgui 

allargar la festa i quedar-se a sopar a la fresca (a càrrec de cadascú). 

 

http://www.viladamat.cat/

