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Pressupost 2015 i Pla anual de Participació 2015
El passat mes de desembre l’equip de govern va presentar el pressupost 2015 i es va
encetar un nou procés de participació ciutadana. L’ objectiu d’aquest projecte és poder
ajustar el pressupost municipal anual a la voluntat dels veïns i veïnes del poble. Un cop
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feta la presentació del Pla, constituït l’òrgan que el gestionarà, i fet el recull de
propostes, es va fer la consulta per decidir quines havien de ser les inversions per aquest
any 2015. El resultat de la consulta va ser el següent:
-

Pagar part del deute amb SOREA

.................................................................................................. 43

-

Millores urbanes

-

Pont al pas del Balcà ............................................................................................................................... 16 vots

-

Millores a l’Ateneu i zona esportiva ............................................................................................ 42 vots

-

Millores al local Social ............................................................................................................................ 40 vots

-

Millores al cementiri i zona de la carretera de l’Armentera i de l’Escala ........ 25 vots

........................................................................................................................................

vots

40 vots

L’empat a vots es resol fent la proposta més econòmica que en aquest cas són les
millores urbanes.
Per tant les tres propostes que es portaran a terme aquest 2015 són: pagar part del
deute amb SOREA, les millores a l’Ateneu i la zona esportiva, i les millores urbanes.
Desratització de les clavegueres
A
causa
de la proliferació de rates a les clavegueres de diferents llocs del poble, s’ha
S’ha
contractat
contractat a una empresa especialitzada en desratització per tal d’eliminar-ne. El cost
de la feina el pagarà la meitat l’Ajuntament i l’altre meitat SOREA.
Il·luminació a la rotonda
Tal i com s’explicava en el darrer butlletí, el servei territorial de carreteres de la
Generalitat ha portat a terme la demanda feta per l’Ajuntament d’il·luminar la rotonda
de Viladamat, i finalment s’hi han instal·lat els llums necessaris per tal de complir la
normativa actual. S’hi han instal·lat uns llums de baix consum i també s’hi ha posat un
sensor de moviment, de manera que quan no passa ningú els llums baixen la intensitat i
així es redueix el consum d’energia.
Pel que fa a les altres dues rotondes, la responsabilitat no correspon a l’Ajuntament de
Viladamat ja que són terme municipal de Ventalló.
Congelació d’Impostos
Degut a la situació econòmica que continuem patint, en el ple celebrat el dia 5 de
desembre es va aprovar la congelació de tots els impostos i taxes municipals.

1

Març de 2015

Podeu consultar els butlletins a la web www.viladamat.cat

Núm. 10

Conveni amb l’empresa Terra-Negra
En el ple del dia 6 de febrer es va aprovar un nou conveni amb l’empresa Terra-Negra,
per a la rehabilitació de l’espai Pairades (Sorrera d’en Curanta) mitjançant un dipòsit
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controlat de runes provinents de la construcció. Tal i com ja reflectia l’anterior, la firma
d’aquest conveni comportarà un ingrés anual de 6.000€ per el poble.
Els punts que s’han modificat respecte el conveni que s’havia aprovat l’any 2006, són
d’una banda l’eliminació de la possibilitat de fer-s’hi un abocador de residus, i d’altra
banda l’exigència d’un informe anual per part d’una empresa externa que certifiqui que
els materials

que s’hi aboquen siguin els adequats. A més també s’hi reflecteix

l’adequació dels camins de l’entorn de l’espai.
POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal està en la darrera fase. Després de més de 3
anys d’esforços, de reunions, de redacció de convenis, i després de les ultimes
modificacions indicades per la Comissió d’Urbanisme de Girona i informar-ne als
veïns afectats, l’Ajuntament de Viladamat ha fet l’aprovació inicial del POUM a
l’espera de l’aprovació definitiva que en breu farà la comissió d’urbanisme.
Per tot això es realitzarà una audiència pública de presentació definitiva del POUM i
dels convenis relacionats un cop es tingui la resposta de la comissió d’urbanisme.

Construcció del magatzem municipal
Després de fer el concurs públic per a la construcció del magatzem municipal, s’han
començat les obres i es preveu que estiguin enllestides el mes d’abril.

Aquest

magatzem a més de ser una necessitat per el bon funcionament de l’Ajuntament i pel
conjunt de les associacions del poble, recordem que va ser votat com a obra a realitzar
en el Pla de Participació Quadriennal, 2011-2015. La subvenció aprovada és de
40.000€, i el pressupost per fer aquesta obra és finalment de 47.996€, per tan
representa un cost total per les arques municipals de 7.996 €.
Conveni de manteniment del Parc de Salut i dels Parcs infantils.
S’ha signat un conveni amb una empresa especialitzada en el manteniment de
mobiliari urbà. A Viladamat aquesta empresa s’encarregarà de fer el manteniment
dels jocs i aparells dels parcs infantils de La Pabordia i Plaça Tramuntana, així com
també dels aparells del parc de salut del Jardí del Rei.
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Conveni pabordia
Després de les modificacions que ha dictat la comissió d’urbanisme s’ha hagut de
modificar el conveni firmat per l’anterior equip de govern, l’any 2008, amb el qual el
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triangle i el parc de la pabordia passarien a ser de propietat municipal quan es
desenvolupes el sector PMU-1. Ara, amb aquestes modificacions, el sector PMU-1
desapareix i passa a ser zona rústica i per tant el conveni no té ni valor ni sentit. En el
nou conveni firmat s’acorda que la parc de la pabordia passa a ser de propietat
municipal i el sector del triangle continua sent sòl urbanitzable de propietat particular.
El conveni també recull en un termini màxim de 4 anys, el retorn per part dels
propietaris dels 20.000€ que el poble va invertir en la urbanització del sector l’any
2009. Cal recordar que aquest terreny mai ha estat municipal ja que mai es va
escripturar com a tal.

Inversions sostenibles
Ha estat aprovada la sol·licitud d’una subvenció extraordinària de 20.176€ relacionada
a inversions sostenibles que s’havia demanat a la Diputació. Els diners es destinaran a:
- Canviar els llums de la plaça de l’església per llums tipus LED de menor
consum energètic.
- Arranjament general de l’enllumenat públic trencat per les fortes ventades.
- Substitució dels badens de davant de l’escola per uns que compleixin la
normativa de seguretat vial.
- Posar una barana de seguretat a la vorera de la carretera de Figueres
- Solucionar el problema d’acumulació d’aigua a l’entrada del camí del mas
de Sant Feliu.
Suspensió del concurs per la privatització de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala
A principis d’any l’Ajuntament de Viladamat vam rebre la informació de que s’havia
tornat a suspendre el concurs per adjudicar la gestió de l’ABS de l’Escala (és a dir el
CAP de l’Escala i tots els dispensaris que en depenen). Des de l’equip de govern hem
mostrat públicament en diverses ocasions el nostre posicionament en contra de la
privatització de la sanitat pública, i és per això que demanem no només que s’aturi i
no es torni a convocar el concurs, sinó passar a dependre de l’Institut Català de Salut
(ICS) que és el proveïdor públic dels serveis sanitaris de Catalunya.

3

Març de 2015

Podeu consultar els butlletins a la web www.viladamat.cat

Núm. 10

Parc eòlic
Des de l’equip de govern de Viladamat volem informar que l’empresa que havia de
construir al parc eòlic a la muntanya de Viladamat, Ventalló i Albons ha renunciat a
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construir-lo per motius d’inviabilitat.
Adequació d’urgència de camins de la muntanya
A causa de les pluges del mes de desembre s’ha portat a terme una adequació d’urgència
dels camins de la muntanya que porten a llocs habitats. Això no treu que s’hauran de
tornar a arreglar com cada any abans de l’estiu.
Contenidor d’olis
S’ha instal·lat i posat en funcionament amb èxit el servei de recollida d’olis, el contenidor
està instal·lat a l’àrea de reciclatge del carrer dels horts. Esperem d’aquesta manera
contribuir en una millor gestió col·lectiva dels residus.
Tècnic cultural i activitats
Després del concurs públic per designar el nou tècnic cultural, amb 31 persones
candidates i fet amb un jurat totalment extern a l’Ajuntament, s’ha tornat a normalitzar
l’horari de la biblioteca (dilluns, dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 7) i després de les reunions
mantingudes amb tots els grups, s’han reiniciat les activitats culturals per als joves i per a
la gent més gran.
Teatre a Viladamat
Us informem que l’associació cultural Sant Felius ha organitzat pel dissabte dia 25 d’Abril a
les 10 del vespre una sessió de teatre on actuarà l’humorista Peyu, conegut per actuar en
diferents programes de radio i televisió.
Brigada per netejar les fonts
Per el pròxim 11 d’abril s’organitzarà la brigada de voluntaris per netejar i mantenir les
fonts de Viladamat i el seu entorn.
Festa de la Gent gran
El proper diumenge dia 19 d’Abril es celebrarà com cada any la festa de la gent gran.
Totes les persones homenatjades, és a dir les persones nascudes el 1950 o abans, rebran
en els pròxims dies la carta d’invitació i una breu explicació de l’acte. Per altra banda i com
cada any, convidem al conjunt del poble a participar a les activitats relacionades que són
obertes i gratuïtes per tothom.
11:00 a la Plaça de l’església. Audició de sardanes a càrrec de la Principal de l’Escala.
16:30 al Local Social. Homenatge particular dels alumnes de l’escola de Viladamat.
17:00 al Local Social. Actuació teatral a càrrec de la companyia Les Males Llengues.
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