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LOGOTIP DE VILADAMAT  

Ja tenim un nou logotip de Viladamat. S’ha intentat que fos un disseny senzill i fàcilment 
identificable per  tothom de Viladamat, amb  l’objectiu de que pugui ser utilitzat com a 
nova imatge corporativa del municipi. Un cop editat el logotip, se n’han fet fer adhesius
per  poder‐los  enganxar  al  cotxe,  carpetes,  pissarres,  etc...  Els  podreu  trobar  a  la 
secretaria de  l’Ajuntament  i a diversos comerços del poble, en quatre colors diferents,
per un preu de 2,5€. Esperem que us agradin i que aviat els veiem circular per tot arreu. 

  ADHESIÓ A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE CATALUNYA 

 

Des de  l’Ajuntament  s’ha  tramitat  l'adhesió a  la Xarxa de Punts d'Informació  i Lectura 
(XPILs)  de  la  Diputació.  Aquesta  xarxa  s’estableix  com  un  espai  de  treball  entre  els 
municipis de menys de 3.000 habitants i els seus equipaments bibliotecaris. Això, a més 
de donar‐nos un  suport  tècnic en  tot el que  fa  referència  a  la  gestió de  la biblioteca 
municipal, permetrà establir el  servei de préstec  interbibliotecari, ampliar  i  renovar el 
material de què disposem, i molts avantatges més. 

  SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT  

 

L’any passat, Creu Roja va notificar a l’Ajuntament que no podia continuar fent‐se càrrec 
del  servei  de  transport  adaptat.  Amb  la  finalitat  de  poder  continuar  facilitant 
el transport de  les  persones  que  ho  necessitin  a  la  seva  visita mèdica  a  l’Hospital  de 
Figueres,  des  dels  ajuntaments  que  hi  estem  implicats  s’ha  buscat  una  alternativa  al 
servei que oferia Creu Roja. Després de valorar moltes opcions  i molts pressupostos, a 
partir d’aquest any serà TAXIS AYALA qui portarà a terme el servei. Recordem que per 
fer ús del servei cal comprar un  tiquet a  l’Ajuntament, el preu del  tiquet és de 8€ per 
persona  (inclou anada  i tornada),  i  trucar al  telèfon 619 75 02 40 (TAXIS AYALA) com a 
mínim amb 24 hores d’anticipació per quedar amb el lloc de recollida. En el moment de 
la recollida s’ha de fer entrega del tiquet al conductor del vehicle. Aquest servei funciona 
només els dies laborables de 8 del matí a 8 del vespre. 

  CABINA TELEFÒNICA 

 
Telefònica va notificar a l’Ajuntament que la cabina de telèfon que hi havia a la plaça de 
l’Església els era deficitària i per això van procedir a retirar‐la. 

  POUM  

 

La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el POUM de Viladamat, i el va 
considerar  com  a  modèlic  per  la  participació  oberta  del  poble  i  per  la  reducció 
considerable  del  sòl  urbanitzable.  Tot  i  aquesta  aprovació,  la  seva  efectivitat  queda 
condicionada a la redacció d’un pla d’inundabilitat, que serà aprovat en breu. 

  REVISIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

 

En  la  darrera  revisió  de  l’enllumenat  públic,  i  en  aplicació  del  pla  d’estalvi  energètic, 
s’han apagat  set  faroles més. En aquesta mateixa  línia,  l’Ajuntament de Viladamat ha 
encarregat un estudi d’optimització dels diferents comptadors municipals, per  intentar 
ajustar la potència contractada a la potència que realment es consumeix. Aquest estudi 
s’ha encarregat a la cooperativa SomEnergia, de la qual l’Ajuntament s’ha fet soci, i amb 
la qual es treballarà a partir d’ara com a subministradora d’electricitat. Aquesta és una 
cooperativa  de  consum  d’energia  verda  sense  ànim  de  lucre,  que  comercialitzen  i 
produeixen  energia  d’origen  renovable,  amb  el  compromís  d’impulsar  un  canvi  del 
model energètic actual per assolir un model 100% renovable.  

Viladamat. Març 2016 
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ORDENANCES FISCALS  

Aprovació i modificació les següents ordenances per al 2016:  

‐ IBI (Impost sobre Béns Immobles): es decideix no apujar aquest impost. 
‐ IMPOST DE  VEHICLES DE  TRACCIÓ MECÀNICA:  s’aplicarà  un  augment  del  2%  a 

totes les tarifes i es mantenen les mateixes bonificacions i exempcions. 
‐ TAXA SOBRE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: les tarifes passen de dues a tres: 

o Habitatges. S’aplica un augment del 2% sobre la tarifa vigent. 

o Habitatges  d’ús  turístic.  Es  crea  aquesta  nova  tarifa  per  aquest  tipus 
d’habitatge. 

o Altres  allotjaments,  hotels,  botigues,  bars,  tallers  i  comerços  en  general.

S’aplica un augment del 2% sobre la tarifa vigent. 

Exempcions  i bonificacions: s’aplicarà una bonificació del 10% als habitatges on
es fa compostatge casolà dins el programa del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
La bonificació  la  sol∙licitarà directament  l’Ajuntament a  l’entitat que gestiona  la
recaptació atenent als  informes emesos per  l’Àrea de Medi ambient del Consell
Comarcal. 

‐ ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I EL FUNCIONAMENT DELS ESPAIS PÚBLICS
I DE RECURSOS MATERIALS DE L’AJUNTAMENT: S’inclou en el llistat de recursos i 
materials municipals a disposició de les entitats i dels veïns i veïnes de Viladamat
el remolc  i  l’escala, amb presentació prèvia d’instància a  l’ajuntament  i resolució
favorable, sense aplicació de taxa sobre el seu ús. També s’incrementa la tarifa de
cessió del local social de 50 a 60€.  

  REGULARITZACIÓ CADASTRAL 

 

El passat dilluns dia 21 de març es va realitzar una reunió informativa on es va exposar
en què consistiria aquesta regularització cadastral, que ve marcada per llei i no depèn 
de l’Ajuntament ni la seva demanda ni tampoc la seva valoració. El que farem des de 
l’Ajuntament és donar el  suport necessari  als  veïns  i  veïnes,  tan per  interpretar  les 
cartes que arribaran a les cases com per tramitar les al∙legacions en els casos en què
sigui  necessari.  Així  doncs,  es  recomana  que  tothom  es  llegeixi  detingudament  les 
cartes  que  rebi,  i  en  cas  de  dubte  demani  hora  a  l’Ajuntament  per  parlar  amb  els
tècnics municipals. 

 

MANTENIMENT GENERAL D’ESPAIS PÚBLICS 

CAMINS. S’ha solucionat el problema del camí paral∙lel a  la planta de Rubau Tarrés, 
canalitzant l’aigua i netejant a sota el pont.  

PILONA AL LOCAL SOCIAL. Per  tal d’evitar que els cotxes aparquin  just davant de  la 
porta d’entrada del Local Social s’hi ha col∙locat una pilona. 

PARC  INFANTIL. S’ha procedit a  la  retirada de  la  sorrera del parc  infantil per  tal de 
garantir la salubritat del parc, ja que era un punt conflictiu pel que fa als excrements
de gats i gossos. 
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PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ (PAP) 

PAP 2015. S’ha pagat part del deute amb SOREA; s’ha arreglat l’entrada de l’Ateneu i la
zona de  la pista esportiva,  i properament es col∙locaran els aparells de  la pista d’skate  i 
es  farà  la barbacoa; dins el paquet de millores urbanes  s’han col∙locat  les pilones a  la 
Plaça de la Vila, s’ha posat llum sota el pont de la carretera de l’Armentera i s’han posat 
els suports pels plafons d’informació al costat de la rotonda de l’Escala.  

PAP 2016. Amb una participació del 34,7% en  la consulta popular,  les 3 propostes més 
votades  i que per tant s'executaran durant  l’any han estat: el carril bici de Viladamat al
camí de Cinc Claus  i  les millores al parc  infantil (amb 63 vots); el pagament de part del 
deute  amb  SOREA  (amb  58  vots);  les millores  al  Local  Social  (amb  50  vots).  Les  dues 
propostes que de moment no es faran, sempre i quan sigui possible fer les tres anteriors
han  estat:  les millores  a  la  carretera  de  l'Armentera  i mesures  d'estalvi  energètic  (45 
vots); els horts municipals i arreglar la tanca del Puig Segalar (10 vots). 

Moltes gràcies per la vostra participació. Entre totes i tots, continuem fent de Viladamat
un referent de poble democràtic i participatiu. 

  REGISTRE MUNICIPAL D’ANIMALS 

 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens recorda que és d’obligat compliment que tots 
els gossos constin al registre d’animals. Podeu passar a registrar‐los a l’Ajuntament.  

  MOCIONS APROVADES PER UNANIMITAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

‐ MOCIÓ DE  SUPORT A  LA DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DEL  9N.  L’Ajuntament de 
Viladamat  va  aprovar  aquesta moció  al  ple  del  dia  16  de  novembre.  Actuant  en
coherència  amb  la  declaració,  en  què  s’aprovava  l’inici  de  desconnexió  amb  les
institucions de l’Estat Espanyol i per tan, el no reconeixement de cap tipus d’autoritat 
ni  política  ni  jurídica  d’aquest  Estat,  l’equip  de  govern  ha  decidit  no  atendre  el
requeriment  de  l’Audiència Nacional  on  se  sol∙licita  informació  i  documentació  en
relació amb el ple en què es va aprovar la moció de suport a la declaració.  

‐ L’ajuntament de Viladamat signa i aprova la DECLARACIÓ SORGIDA DE LA TROBADA 
INTERNACIONAL DE MUNICIPALISME I ECONOMIA SOLIDÀRIA CAP A UNA XARXA DE
MUNICIPIS PER  L’ECONOMIA SOCIAL  I SOLIDÀRIA amb  la  voluntat de  contribuir al 
creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis.  

‐ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua. 

‐ MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS. En suport als refugiats 
de guerra de tots els estats.  

 

PORTAL EMPORDÀ TURISME  

Arrel  del  reportatge  que  Empordà  TV  va  venir  a  gravar  a Viladamat,  l’Ajuntament  de
Viladamat  ha  entrat  a  formar  part  de  l’Associació  EMPORDÀ  TURISME.  Aquest  és  un
portal  web  que  busca  reunir  el  conjunt  de  la  oferta  turística  que  es  presenta  a  la
comarca de l’Alt Empordà. Ser‐ne soci te un cost de 300€. Això permet d’una banda fer
una àmplia difusió de totes les activitats que es fan al municipi, i per altra banda també 
ens dóna suport en la promoció de rutes, excursions, punts d’interès, etc. A més a més, a
partir d’ara els comerços que estiguin  interessats en  fer‐se socis d’EMPORDÀ TURISME 
per promocionar‐se rebran una bonificació del 50% per part de l’associació. 
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ASSEMBLEA DE JOVES  

Un conjunt de nois i noies entre 16 i 25 anys de Viladamat i dels pobles veïns han creat
una  Assemblea  de  Joves  dins  el  marc  de  la  Coordinadora  d’Assemblees  de  Joves
Independentistes. La necessitat d’aquest grup de  tenir un espai de  trobada ha  fet que 
s’hagi  canviat  la  titularitat  del  conveni  de  cessió  de  l’espai  de  joventut  de  Plaça
Catalunya.  En  aquest  conveni  s’especifica  l’horari  en  què  poden  fer  ús  de  l’espai, 
l’activitat que hi poden dur a terme, etc. El seu objectiu és reunir‐se per debatre, formar‐
se i organitzar‐se, i treballaran per aportar el seu granet de sorra cap a la construcció de
la nova república catalana, centrant‐se en la independència, la justícia social, la defensa 
del  territori i  la  igualtat.  A  partir  d’ara  doncs,  seran  un  actor  social més  del  nostre 
municipi.  Des  de  l‘Ajuntament  creiem  fermament  que  el  potencial  del  jovent  és
imprescindible,  i esperem que aquesta assemblea es consolidi  i que aviat en  sorgeixin 
iniciatives i activitats per al poble. Animem als i les joves que tinguin ganes de mobilitzar‐
se a participar d’aquest assemblea i a omplir aquest espai de contingut social. 

 

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF) PUIG SEGALAR 

Juntament amb els ajuntaments d’Albons  i La Tallada d’Empordà s’està tornant a posar
en marxa  l’ADF Puig Segalar, amb  la constitució d’una nova  junta  i  la participació dels
diferents propietaris de finques forestals dels diferents municipis. La primera acció que
es portarà a  terme des de  l’ADF és el PLA DE GESTIÓ D’INCENDIS. Aquest pla anirà a
càrrec  dels  3 municipis  i  la  seva  finalitat  és  la  de  recollir  un  conjunt  de  previsions  i
mesures  que  cal  prendre  per  reduir  les  causes  dels  incendis,  limitar‐ne  els  efectes  i 
facilitar‐ne  l’extinció.  Paral∙lelament,  des  de  l’Ajuntament  de  Viladamat,  s’ha
pressupostat  per  aquest  2016  l’ADQUISICIÓ  DE  FINQUES  FORESTALS  que  surtin  a 
subhasta a baix cost. El dia 1 d’abril a 2/4 de 8 a la Tallada es farà la reunió per constituir
la  nova  junta,  amb  propietaris  de  finques  forestals  i  amb  tota  la  gent  que  vulgui  ser 
voluntària de l’ADF. 

 

CONCURS DE BRUNYOLS 

El proper dissabte 26 de març a les 6 de la tarda es farà el ja popular concurs de brunyols 
a  la Plaça de  la Vila. Tothom que estigui  interessat en participar‐hi es pot apuntar a  la 
biblioteca o a través del correu infoviladamat@gmail.com, especificant la categoria en la 
que vol participar: novell, expert o  innovador. Les persones premiades seran escollides 
el mateix dia mitjançant una votació popular de tothom que hagi vingut a tastar‐los. 

  CARTELLS PORTAL BLAU 

 
L’Ajuntament  de  l’Escala  ha  demanat  poder  penjar  cartells  del  Festival  Portal  Blau  a
Viladamat.  A  canvi  se’ls  ha  demanat  12  entrades  que  se  sortejaran  entre  els  veïns  i
veïnes del poble que hi estiguin interessats. Caldrà apuntar‐se a l’Ajuntament.  

  FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 

 

El dia 17 d’abril tindrà lloc a Viladamat el 39è homenatge a la gent gran.  
Recordem  que  qui  estigui  interessat  en  participar  de  la  diada  pot  passar  per
l’Ajuntament a apuntar‐se al dinar abans del dia 13 d’abril. El dinar es farà al Local Social, 
i té un cost de 20€ per les persones no homenatjades (10€ pels menors de 14 anys). Tot 
seguit hi haurà una  intervenció dels/les alumnes de  l’Escola Puig Segalar,  i a  les 5 de  la 
tarda la companyia “El Drac” de la Bisbal d’Empordà representaran al Local Social l’obra 
de teatre “Políticament Incorrecte”, obert i gratuït per a tothom.  

 

mailto:infoviladamat@gmail.com

