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Obres del pla anual de participació 2017 

El carril bici està acabat i senyalitzat.  

Les obres de reparació de la Ctra. de l’Armentera ja s’han executat. S’ha ampliat el voral 

actual, s’ha fet un tram de voral de la banda del camp, i s’han fet passos de vianants 

alçats.  

S’han executat també els treballs aprovats pel Pla Anual de Participació en el Local 

Social, s’ha posat el cartell nou i s’han col·locat protectors a les columnes. 

Igualment, s’han fet treballs d’adequació en el parc infantil, concretament s’ha pintat, i  

la propera setmana es pavimentarà, s’hi instal·larà el nou mobiliari per al parc i es 

posaran més elements per a major seguretat.  

 
 Impostos, taxes municipals i bonificacions 

 

En les ordenances fiscals aprovades en el ple municipal del mes d’octubre es va acordar 

no apujar cap impost municipal tret de la taxa de les escombraries que pujarà un 3%. 

L’única modificació és una bonificació del 10% per a les cases que fan separació de la 

fracció orgànica. 

 Bonificació de l’IBI 

 
Recordem que totes les persones empadronades al poble tenen un 10% de bonificació 

en l’IBI. Per poder-la rebre cal passar per l’ajuntament en horari d’oficina i fer la petició. 

 Convocatòria nova plaça d’agutzil 

 

Degut a la baixa definitiva d’en Jesús, el dia 16 de novembre es va obrir la convocatòria 

amb concurs públic per la plaça d’agutzil. Les persones interessades podeu passar fins el 

dia 5 de desembre per la secretaria de l’ajuntament per consultar les bases del concurs. 

 

 Compostador 

 

S’ha instal·lat el compostador municipal per a la fracció orgànica al camp de futbol. De 

moment un 50% dels veïns del casc antic hi estan participant de forma continuada. Cal 

recordar que els habitatges que disposin de compostador casolà o que participin 

almenys un dia a la setmana en la recollida de la fracció orgànica tindran un 10% de 

bonificació en la taxa d’escombraries. 
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Habitatges d’ús turístic a Viladamat 

Per tal de mantenir la bona convivència entre els veïns i els llogaters dels habitatges d’ús 

turístic, l’ajuntament ha aprovat una nova normativa que serà d’obligat compliment pels 

habitatges d’ús turístic. En la normativa bàsicament es regula el soroll i els horaris 

permesos per a l’activitat. Per consultar la normativa ho podeu fer mitjançant la pàgina 

web municipal. 

 Plaques solars 

 

La instal·lació de les plaques solars a la teulada de l’ajuntament s’ha finalitzat i estan a 

ple funcionament des del mes de maig. Gràcies a les aportacions que heu fet veïns i 

veïnes del poble ha estat possible dur a terme aquesta iniciativa que permetrà reduir el 

consum elèctric municipal. 

 
 Donació d’una parcel·la 

 
L’ajuntament ha rebut la donació d’una parcel·la de 700m2 a la zona del carrer Cases 

Noves i Raval de les Cases Noves. 

 
 Camins 

 El passat mes de juny es van acondicionar i fer treballs de millora en els camins rurals. 

 Jornada d’informació i formació per a l’estalvi energètic 

 

El proper dia 10 de gener a les 7 de la tarda a la sala de plens municipal es portarà a 

terme un xerrada sobre com podem estalviar energia i diners en la factura elèctrica. 

La xerrada que durarà una hora i mitja constarà de 3 parts: 

-Com podem estalviar energia a casa. 

-Què ens cobren a la factura i com podem pagar menys. 

-Dubtes i resolució de problemes (cal portar la factura de la llum per a poder valorar-la). 

 Llums de Nadal 

 

 

Aquest any en solidaritat amb els presos polítics catalans només s’instal·laran llums de 

Nadal davant el Local Social i a l’Església. S’instal·laran llaços grocs en alguns punts dels 

carrers del poble. 

 
 Església de Sant Feliu de la Garriga 

 

Un cop acabats els treballs de restauració a l’Església de Sant Feliu de la Garriga, 

subvencionats per la Diputació de Girona, s’ha habilitat un passadís per tal d’accedir fins 

a la façana de l’Església 
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Ampliació de l’Escola Puig-segalar 

 
Un cop feta efectiva la cessió i l’acondicionament dels terrenys previstos per a 

l’ampliació de l’escola, s’està a l’espera de la licitació de les obres per part del 

Departament d’Ensenyament. Esperem veure iniciar les obres el més aviat possible i 

que l’aplicació del cop d’estat contra la Generalitat no afecti també el normal 

desenvolupament de l’escola catalana. 

 Pla Anual de participació 2018 

 

Com s’ha anat demostrant en els darrers 5 anys amb un nombre cada vegada més 

elevat de persones que participen en el pla de participació, des de l’equip de govern de 

Viladamat considerem plenament consolidat en el municipi aquesta forma amb la qual 

hem decidit que ens hem d’autogestionar i governar-nos. És per aquest motiu que el 

proper dia 14 de desembre a les 8 del vespre al local social farem la presentació 

pública dels pressupostos participatius i de la proposta participativa que des de 

l’equip de govern de Viladamat es vol portar a participació aquest 2018. 

 
 Contenidor de roba usada 

 

 
S’ha signat un conveni amb Càritas per posar un contenidor de recollida de roba usada 

que trobareu al costat del garatge de l’ajuntament. 

 Deixalleria municipal 

 

Abans del mes de març s’executaran les obres de la deixalleria per valor aproximat 

(falta adjudicar) d’uns 27.000€. Una 75% de les obres estan subvencionades per la 

Diputació de Girona ja que aquest projecte forma part del pla quadriennal de 

participació 2013-2017 que va ser votat en referèndum a Viladamat el 2013. Les obres 

consistiran en adequar la deixalleria i fer un tancat nou . 

 

Mocions aprovades per ple 

Moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió de Juià a la Farga 3. 

Moció per unes comarques gironines desmilitaritzades. 

Moció en suport al Correllengua 2017. 

Moció de suport a l’1 d’Octubre. 

Moció per declarar persona non grata a Enric Millo. 

Moció per demanar la posada en llibertat de tots els presos i les preses polítics 

catalans. 

Moció de suport a l’escola catalana com a model exemplar en la seva tasca 

integradora.  
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Nomenament del jutge de pau 

Atès que han transcorregut quatre anys des del darrer nomenament, es va iniciar el 

procediment d’elecció del càrrec de Jutge de Pau Titular i Substitut. Obrint-se un 

termini de presentació de sol·licituds i vistes les sol·licituds formulades, al ple del 12 de 

juny es va acordar el nomenament per al càrrec de Jutge de Pau Titular al Sr. Joaquim 

Duran Brugués i el nomenament per al càrrec de Jutge de Pau Substitut al Sr. José 

Antonio Acuña Pardo. 

 

 
 Altres actuacions 

 

S’ha instal·lat un mirall al carrer ponent per tal de millorar la visibilitat en incorporar-se 

a la carretera de Figueres. 

S’ha posat una senyal de camí tallat i s’ha eixamplat l’entrada amb la retirada de terra 

al camí de can Font. 

S’ha col·locat un aparcament de bicicletes al costat de l’entrada lateral de 

l’ajuntament.  

S’ha habilitat un nou tauler d’anuncis a la plaça de l’Església, al lloc on hi havia el mapa 

de camins municipals a tocar la paret de can Mallol. 

En breu es substituiran les faroles de plaça de la Vila a causa del desgast, se’n reduirà 

el nombre i es posaran de leds per a estalvi energètic. 

En breu s’adquirirà un equip d’audio projecció per a poder-lo utilitzar a l’Ateneu 

Popular  Sebastià Salellas. 

S’han pavimentat 200 metres del camí vell de Pelacalç a Palauborrell, el cost de la 

pavimentació ha anat a càrrec de l’empresa Arids Curanta tal i com preveia el conveni 

signat.   

 
 Quina 

 

 

Els dies 10, 17, 25, 26 de desembre a les 6 de la tarda i els dies 1, 6 i 7 de gener també 

a les 6 de la tarda les diferents entitats i associacions del municipi organitzen la Quina 

de Viladamat. Aquest any també hi haurà una Quina el dia 30 de desembre a les 10 del 

vespre.  

 

 

Agermanament amb el poble de Berriatua 

Des de l’Ajuntament s’ha promogut l’agermanament amb la població de Berriatua 

(Biscaia), els propers dies 11, 12 i 13 de maig, durant la seva festa major, hi haurà l’acte 

d’agermanament i les actuacions d’intercanvi cultural.  

 


