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Nou treballador municipal 

El passat mes de novembre des de l’equip de govern vam creure oportú demanar al 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà la possibilitat d’entrar dins un programa ocupacional 

per a poder tenir una persona que faci les tasques pròpies d’un ajuntament durant 

aquest 2017. Aquesta persona ha estat contractada pel Consell Comarcal, mitjançant un 

concurs (fet pel mateix consell) en que es tenia en compte l’experiència laboral, el 

coneixement del poble i si estava apuntat o no al Servei d’Ocupació de Catalunya. La 

persona finalment escollida va ser en Lluís Méndez de Viladamat. 

  Resultats consulta popular 

 

La consulta popular celebrada el passat 29 de gener, va tenir la participació més elevada 

dels darrers anys. Van venir a votar 132 persones i els resultats de la consulta van ser els 

següents: 

Les 3 propostes més votades són les que s'executaran aquest 2017: 

- Millores a la carretera de l'Armentera i l'accés al cementiri, amb 70 vots. 

- Tapar els contenidors del nucli urbà, amb 54 vots. 

- Adequació del parc infantil, amb 51 vots. 

- Millores a la carretera de Figueres i l'entrada de la Creu, amb 32 vots. 

- Millores al camp de futbol, amb 25 vots. 

- Tirar a terra el dipòsit d'aigua, amb 11 vots. 

El resultat de la consulta "Vols que hi hagi la bandera espanyola al balcó de 

l'Ajuntament?" ha estat: 

     - Sí, amb 11 vots (8% del total) 

     - No, amb 121 vots (92% del total) 

 

 
 Habitatge a Viladamat 

 

 

Per tal de fer front a la manca d’habitatge de lloguer a Viladamat, des de l’Ajuntament es 

proposa obrir un recull d’ofertes i demandes de lloguer a totes aquelles persones que 

vulguin llogar un habitatge a Viladamat. 

Els interessats podeu passar per l’Ajuntament tan si voleu llogar un habitatge vostre com 

si en busqueu un per viure-hi. 

Per altra banda i en el mateix sentit, el proper divendres dia 17 de febrer a les 8 del 

vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Viladamat, es farà una reunió amb els 

promotors de la cooperativa d’habitatges que s’ha fet a l’Armentera. Ens explicaran la 

seva experiència i si es podria fer a Viladamat. 
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Plaques solars fotovoltaiques amb finançament col·lectiu 

 La diputació de Girona ha concedit una subvenció per l’obtenció d’energia de fonts 

renovables. Després d’estudiar-ne la viabilitat econòmica i tècnica es va decidir que la 

millor opció seria posar plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’edifici de 

l’Ajuntament. El cost total de la inversió és d’uns 14.000€, dels quals 4.899€ són 

subvencionats per la diputació de Girona. Aquesta inversió, a més de permetre 

obtenir energia de fonts renovables, i de ser una alternativa als abusos que cometen 

les elèctriques,  suposarà un estalvi d’uns 1.000€ anuals per a les arques municipals. 

Això vol dir que la inversió municipal, amb 9 anys serà totalment amortitzada. 

Per altra banda i de forma volguda i voluntària, hem cregut adequat que el 

finançament dels  9.000€ de la inversió es faci a través de finançament col·lectiu. Això 

vol dir que les persones, prioritàriament de Viladamat, que ho vulguin hi podran 

aportar els seus diners, amb una quota mínima de 50€ i màxima de 500€, a un termini 

de 3 anys i amb un tipus d’interès del 3,5%. D’aquesta manera les persones 

interessades podran aportar els seus diners en una inversió municipal, sostenible i 

ètica a més de treure’n uns interessos molt més alts que els que ofereixen actualment 

els dipòsits bancaris convencionals. Per altra banda les arques públiques municipals 

també hi sortiran guanyant perquè el tipus d’interès a pagar és més baix que demanar 

els diners als bancs. Es farà una reunió explicativa el dimecres dia  22  de 

febrer a les 8 del vespre a la sala de plens municipal. 

 

Habitatges d’us turístic 

 
La Generalitat de Catalunya ha demanat als Ajuntaments que aportem un cens acurat 

dels habitatges d’us turístic que hi ha a cada municipi. Actualment a Viladamat hi ha 12 

habitatges d’ús turístic legalitzats. Des de l’Ajuntament, i en compliment del mandat 

de la Generalitat, us demanem que aquells que feu aquest tipus d’activitat en algun 

habitatge del municipi ho comuniqueu a l’Ajuntament i procediu a legalitzar l’activitat. 

Què es considera habitatge d’ús turístic? 

Segons la normativa de la Generalitat, un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el 

propietari del qual el cedeix sencer i sense viure-hi  a canvi d'un preu, per un període 

inferior a 31 dies, dues o més vegades l'any. 

 

Nova pàgina web 

 
El passat mes de desembre es va posar en funcionament la nova pàgina web 

municipal. Com podreu comprovar a www.viladamat.cat la nova web és més moderna, 

més funcional i amb una estètica més adequada.  

 

http://www.viladamat.cat/

