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Resultat del Pla Anual de Participació Ciutadana 

En el Pla Anual de Participació Ciutadana per al 2018 es va aprovar per majoria, mitjançant 

votació popular, la compra d’un solar urbà per a la construcció d’habitatge assequible per a 

joves. Administrativament, s’està tramitant l’informe previ del Departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la compra s’estudiarà amb la gent que 

pot estar interessada en l’adquisició d’un habitatge, quin és el procés més adequat per a la 

seva construcció i adjudicació. 

Resultat: SI: 70 vots (74'5 %) / NO: 23 vots (24'5 %) / Blanc: 1 vot (0,9%).  

 
 Aprovació del pressupost per l’exercici 2018 

 

S’ha aprovat el pressupost municipal per a l’exercici 2018 amb un import total de 

536.438,25€. Les principals  diferències de l’anterior pressupost són que s’han amortitzat 

ja els interessos pel préstec ICO a proveïdors, s’ha inclòs una partida per l’adquisició d’un 

solar urbà destinat a la futura construcció d’habitatges per a joves, i una altra per 

l’adequació del solar de l’escola. 

Es pot consultar el pressupost sencer i de forma clara i detallada a la web de l’ajuntament. 

 
Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 i PA6, 

Camí de Palauborrell 

 

Es proposa l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA4, PA5 

i PA6 del Sector Camí de Palauborrell. El promotor del projecte és el propi Ajuntament de 

Viladamat, i aquest contempla treballs de moviments de terres, instal·lació de xarxa de 

sanejament d’aigües residuals, d’aigua potable, de subministrament elèctric, d’enllumenat 

públic, de xarxa de comunicacions i treballs de pavimentació. El pressupost general de 

l’execució és de 141.660,77€. 

 Ampliació i adequació del pati de l’escola pública municipal 

 

S’han fet obres d’ampliació del pati de l’escola de Viladamat. Ara el pati és molt més 

espaiós i els nens i nenes tenen molt més espai per jugar.  

De la mateixa manera, s’ha instal·lat una xarxa sobre el teulat del porxo de l’escola per tal 

d’evitar que mentre durin les obres les teules caiguin, fet que representava un perill per als 

nens, els mestres i els pares. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de 

l’escola a l’empresa Aglomerats Girona, i ja han començat l’execució de la primera fase de 

les obres. Es preveu que acabin al mes de setembre. 
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Millores urbanes 

En el parc infantil s’ha pavimentat el terra, s’han canviat els llums, s’ha instal·lat el multi 

joc i s’hi ha col·locat el terra de cautxú. El projecte es correspon amb el que es va 

aprovar en el Pla de Participació Ciutadana de l’any 2017. Les primeres impressions són 

molt positives i des de l’escola han comunicat que hi realitzaran activitats. 

S’han substituït les faroles de la Plaça de la Vila atès que les que hi havia tenien la base 

molt malmesa. Les noves faroles compleixen amb els criteris d’estalvi energètic. 

S’ha acabat la primera fase de les obres de condicionament de la deixalleria. S’ha deixat 

una porta petita oberta per tal de poder-hi accedir a peu. Per descarregar material 

caldrà demanar la clau a l’ajuntament, com s’ha vingut fent fins ara.     

S’han reparat les goteres que hi havia al Local Social, derivades d’uns vidres trencats a la 

part de la teulada. Per a la seva reparació, s’hi han col·locat unes peces de metacrilat 

que segellen les esquerdes. 

En breu es col·locaran unes plaques de metacrilat a les escales que pugen a l’ajuntament 

per tal de complir amb la normativa actual de seguretat. 

S’ha demanat una subvenció d’inversions sostenibles per canviar la il·luminació del camp 

de futbol per uns llums de led, així s’estalviaria la meitat de l’actual consum elèctric. 

S’ha ressembrat el camp de futbol municipal i estarà tancat al públic fins a finals de juny. 

 
Sentència contra l’Ajuntament de Viladamat per la no col·locació de la bandera 

espanyola a la façana de l’Ajuntament 

 

En data 1 de febrer de 2018, des del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona es va 

notificar a l’Ajuntament la sentència corresponent al recurs interposat per la 

Subdelegació del Govern a Catalunya contra aquest Ajuntament de Viladamat per la no 

col·locació de la bandera espanyola a la façana, i es condemna a l’Ajuntament a penjar la 

bandera espanyola. Vista la sentencia rebuda, el ple va aprovar per unanimitat, nomenar 

Benet Salellas com a advocat representant de l’Ajuntament de Viladamat i es recorre 

dient que no es podrà col·locar la bandera a la façana perquè no hi ha els màstils. 

 
 

Repartiment dels diners cobrats pels Regidors de la CUP per la seva assistència als 

plens 

 

Els diners cobrats pels Regidors de la CUP per la seva assistència als plens durant l’any 

2017 s’han repartit de la següent manera: 95€ per la compra de dues estelades pel 

màstil de l’entrada del poble, 20€ per la compra de les guardioles pels presos polítics, i la 

resta s’ha destinat a la colla gegantera. 
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Medi ambient 

Es va celebrar una reunió informativa del col·lectiu solar per tal de comentar la 

possibilitat de comprar plaques solars de forma conjunta per abaratir el cost. La 

proposta és comprar 500 unitats. Molta gent es va mostrar interessada.  

Per altra banda s’ha presentat el projecte de compostatge comunitari. S’ha construït 

un cobert obert al costat del compostador, en el que s’hi anirà apilant el compost 

que surti de la màquina i estarà a disposició de qui en necessiti. Properament 

s’instal·larà al compostador comunitari un filtre de carboni que reduirà 

completament les males olors. 

A finals de març es va realitzar, per part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, una reunió informativa per tal de fomentar l’ús dels 

compostadors casolans. De moment, hi ha una nova inscripció per a la instal·lació 

d’un compostador casolà.   

Per aquest estiu, amb la participació de l’Associació Juvenil Sant Felius de Viladamat i 

la Generalitat de Catalunya, s’ha organitzat un camp de treball per a nens de 14 a 17 

anys, que realitzaran treballs de neteja del bosc.  

Aquest mes de juny com cada any es procedirà a la neteja de parcel·les particulars i 

municipals, i arranjament dels camins municipals. 

Aquest mes d’abril també s’ha celebrat una reunió informativa amb la comunitat 

d’usuaris de pous, amb una taula rodona oberta per valorar l’adhesió a la comunitat 

d’usuaris del Baix Fluvià, de nova creació i que permetrà als usuaris disposar de més 

informació respecte a l’ús dels pous així com poder participar de la presa de 

decisions de l’ús de la conca. Qualsevol persona interessada a participar de la junta 

de la comunitat pot passar per l’Ajuntament a apuntar-se.  

 
 Recollida, reutilització, reciclatge 

 

Recordem que hi ha dues caixes per la recollida de bombetes i florescents usats que 

podreu trobar als baixos de l’Ajuntament així com un contenidor de piles usades. 

També us recordem que al costat de l’Ajuntament s’ha instal·lat un contenidor per a 

roba usada. 

 Casal d’estiu 2018 

 

El passat 21 de maig es va fer una reunió informativa sobre les activitats del casal 

d’estiu 2018 de Viladamat, qualsevol persona que vulgui més informació que es posi 

en contacte amb en Goran o amb l’Ajuntament. 
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Agermanament amb el poble de Berriatua 

 Els passats dies 11, 12 i 13 de maig es va realitzar un intercanvi cultural amb el poble 

de Berriatua (Euskal Herria). Una seixantena de Viladamatencs i Viladamatenques 

amb la colla gegantera es van desplaçar fins a Berriatua durant la seva festa major. 

El proper mes de juliol durant la festa major de Viladamat vindran també veïns i 

veïnes de Berriatua a Viladamat a gaudir de la festa i conèixer el nostre entorn.  

 Local de joves de la Plaça Catalunya 

 

S’ha redactat un conveni d’ús del local municipal de la Plaça Catalunya amb el jovent 

(a partir de 12 anys) de Viladamat. A canvi, hauran de fer diferents activitats en 

benefici del poble. En el conveni, signat pels pares dels joves responsables, es limita 

l’horari i les activitats que hi poden fer. Si hi ha queixes dels veïns, cessarà la 

concessió. L’ús del local serà controlat pels regidors de l’Ajuntament i pel 

dinamitzador cultural.   

 Aprovació del calendari de festes locals 2019 

 

 

Les dates aprovades com a festives locals per al 2019 són les següents: divendres dia 

2 d’agost i dilluns dia 9 de desembre. A més, com cada any, es consideraran 

laborables en l’àmbit local els dies 12 d’octubre, dia del Pilar, i el dia 6 de desembre, 

dia de la Constitució espanyola, passant a considerar festius els dies 23 d’abril, dia 

de Sant Jordi, i el dia 1 d’octubre.  

 Adhesió de Viladamat a l’Associació de Micropobles de Catalunya 

 

El ple ha aprovat l’adhesió de Viladamat a l’Associació de Micropobles (municipis 

amb població igual o inferior a 500 habitants) de Catalunya (AMC). Es tracta d’una 

associació sense afany de lucre que defensa la igualtat d’oportunitats dels 

micropobles i els seus habitants davant instàncies polítiques, jurisdiccionals, 

administratives i privades, impuls de l’autonomia municipal, promoció de la recerca i 

el coneixement específics sobre zones rurals, etc.  

  Mocions aprovades 

 

 

Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.  

Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 

deriva antidemocràtica de l’estat espanyol. 

 

Fira del vermut 

 El dissabte 16 de juny, es farà la 3a Fira del Vermut, en la que ja s’està treballant i 

de la que s’anirà informant.   

 


