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Contenidor de restes vegetals  
 S'ha retirat el contenidor de restes vegetals del costat del camp de futbol. Per poder 
llençar les restes de poda i jardins s'ha habilitat a la deixalleria una zona pavimentada de 
manera que es puguin apilar aquestes restes i sigui fàcil de recollir-les. Aprofitem per 
recordar que aquestes restes s'han de llençar sense cap tipus de bossa. 

 Contenidors plaça Tramuntana 

 

Durant el mes de novembre s'han mogut de lloc els contenidors que hi havia al costat de 
Can Parera i s'han col·locat a l'entrada de la plaça Tramuntana, esperant que en aquest 
punt siguin de més fàcil accés per els veïns i veïnes de la zona.  

 Ampliació de la recollida orgànica 

 

El bon funcionament de la recollida selectiva de residus orgànics al casc antic ha estat 

funcionant molt bé durant aquest primer any. És per això que s'ha ampliat la zona on es 
farà la recollida, incloent també el carrer Cases Noves, carrer Migdia, carrer de la Creu i 
carrer Figueres. 

 Estalvi energètic 

 

S'han canviat els focus de l’Ateneu, el camp de futbol i local social per el sistema de leds, 
aquestes mesures i la posada en funcionament de les plaques solars fotovoltaiques de 
l’Ajuntament ha permès un estalvi de gairebé d’un 8% respecte el mateix període de l’any 
passat. 

 Actuació ADF Puig Segalar 

 

Els passats 10 i 24 de novembre l'ADF Puig Segalar va realitzar dues actuacions a la 

muntanya de Viladamat. Concretament es van netejar i aclarir pins petits de les parcel·les 
que es troben al marge dret entre Palauborrell i la font de Palauborrell. 

 Comunitat d'usuaris del baix Fluvià 

 

Recentment Viladamat ha entrat a formar part de la comunitat d'usuaris del baix Fluvià. 
Això no té cap més implicació que la de prendre part sobre les decisions que es puguin 
prendre referent a la gestió de l’aigua que prové d'aquesta conca.  

 Abocaments de fangs de depuradora i fems. 
 

 

Darrerament han arribat a l'Ajuntament moltes queixes per l'abocament de fangs de 
depuradora i fems en camps propers al poble. L'equip de govern vol demanar a les 
persones implicades que no facin aquest tipus d'abocaments, i que en cas de fer-los els 

tapin de seguida per tal d'evitar males olors i molèsties als veïns i veïnes del poble. 
Recordem que la normativa diu que no es poden tirar durant el cap de setmana i que 
s’han de tapar ens menys de 48 hores si són a menys de 500 metres del poble. 

 Camins rurals i desbrossament de la Riera 

 

Des de l’equip de govern s’ha pres la decisió de desbrossar la riera des del pas de Molas i 
el pas del Balcà fins al terme de l’Escala. S’ha parlat amb la comunitat de regants per 
veure quina era la millor opció per a fer-ho. De la mateixa manera l’equip de govern 
també ha acordat destinar una partida especial per l’arranjament dels camins i regs de pla 
i de la muntanya que han quedat molt malmesos arran dels aiguats del mes de novembre. 
Per fer-ho s’ha demanat una subvenció de 10.000€ a la Generalitat. 
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Problemàtica dels gats 

Continua havent-hi queixes al voltant de la colònia de gats que hi ha al poble. Per part de 
l'Ajuntament d'una banda es manté la prohibició de deixar menjar per els gats a les 
voreres i carrers del poble, i s'ha aprovat una ordenança i regularitzat amb una sanció de 
150€ per aquella gent que ho continuï fent a la via pública. Per altra banda l'Ajuntament 
també ha rebut iniciatives per millorar les condicions de vida d'aquests animals, i per tal 
de ser sensibles amb aquesta problemàtica s'habilitarà una zona amb una menjadora de 
manera que els animals tinguin on alimentar-se en condicions sense perjudicar la 
salubritat del nostre entorn. 

 Escola de Viladamat  

 

Un cop finalitzada la primera fase de l’ampliació de l’escola ja ha començat la segona 
que està previst que acabi el mes de maig-juny. 

L’equip de govern ha acordat destinar una partida de 13.000€ per rehabilitar el teulat 
del que era la casa del mestre i la porxada del pati a causa del mal estat actual.  
Al mateix temps hi ha una partida destinada per aquest any per acabar amb l’ampliació 
definitiva del pati de l’escola (sector caravanes). 

 Compra definitiva de la parcel·la destinada a habitatge 

 

Han finalitzat els tràmits de la compra-venda de la parcel·la destinada a habitatge per a 
joves. Ara  caldrà acordar amb el jovent interessat com es gestiona finalment. Ja s’ha fet 
una primera reunió exposant les diferents alternatives que es creuen possibles. 

 Modificació puntual del POUM 
 

 

Durant el mes de novembre es va fer una modificació puntual del POUM per interès 

públic per agregar la parcel·la que un particular havia donat a l'Ajuntament de Viladamat 
a una parcel·la urbana, amb l’augment de valor que això significa. 

 Compra cotxe elèctric 

 

L’Ajuntament ha adquirit una furgoneta elèctrica i un remolc de majors dimensions que 

l’actual. Per altra banda, el cotxe que fins ara utilitzava la brigada serà destinat a l’ADF 
de Viladamat. 

 Subministrament energia pública 

 

Un cop finalitzats els tràmits per a la contractació del subministrament d’energia 
elèctrica 100% renovable certificada per a l’enllumenat públic i els edificis de titularitat 
municipal, s'ha adjudicat el contracte a l’empresa Som Energia, SCCL.  

 Adjudicació de les obres d’urbanització sector Camí de Palauborrell 

 

S’han adjudicat, mitjançant concurs públic, les obres d’urbanització del sector camí de 
Palauborrell (PA4, PA5 i PA6) a l’empresa Agustí i Masoliver per un valor de 120.879€. 
Aquestes obres s’iniciaran en els propers mesos. 

 Compte corrent de l’Ajuntament 

 

Aquest mes de desembre l’Ajuntament ha obert un compte corrent a Caixa d’enginyers, 

una cooperativa de crèdit compromesa amb la societat assumint un paper com a 
impulsor econòmic de forma ètica i responsable.    

 Senyalització vial 

 
En breu s’iniciarà el repintat i col·locació de senyals de trànsit i de carrers que s’han anat 
deteriorant. 
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Manteniment Ateneu Popular 

Després del robatori patit durant el mes passat, s’ha acordat ampliar la seguretat de 
tot l’Ateneu amb finestres i panys de seguretat i al mateix temps revisar l’alarma que 
no va funcionar correctament. Per altra banda, i també relacionat amb l’Ateneu, 
durant els propers mesos es portarà a terme el repintat de les baranes de ferro i les 
bigues de fusta.   

 Impostos i taxes municipals per al 2019 

 

El passat mes d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals per al 2019: s’ha 
congelat el preu de l’aigua i l’IBI (contribució) i s’ha apujat només  l’IPC a la resta 
d’impostos i taxes. 
Per altra banda es mantenen les mateixes bonificacions de l’any anterior, i es crea la 

bonificació del 100% en el permís d’obres per a la instal·lació de plaques solars, canvi 
de calderes de gasoil a sistemes sostenibles (aerotèrmia, pellet, etc.), i el canvi de 
finestres tradicionals a les de baixa emissió. 

 Ofertes de treball a la pàgina web municipal 

 
A proposta de diferents empreses del municipi, s’obrirà la possibilitat de publicar 
ofertes de treball d’empreses de Viladamat a la pàgina web municipal.  

 Plaça 1 d’octubre 

 
En motiu de l’aniversari dels fets de l’octubre de 2018, s’ha canviat el nom de “plaça 
de la Vila” per el de “Plaça 1 d’octubre”. 

 Dipòsit de l’aigua 

 

Un grup de gent de Viladamat ha demanat permís per pintar de groc el dipòsit vell de 
l’aigua de Viladamat en solidaritat en tots i totes les persones represaliades per 
l’estat espanyol. 

 Llums de Nadal 

 

Igualment com l’any passat l’equip de govern ha decidit no col·locar llums de nadal 
als carrers en solidaritat amb els presos, preses, exiliats i exiliades polítics que no 
podran passar aquestes festes amb les seves famílies. Es col·locaran només els llums 
al local social i a l’Església. 

 Fumar parc infantil 

 

A instàncies del síndic de greuges es prohibeix fumar al parc infantil de darrera 

l’Església, aquesta demanda que ha estat enviada a tots els ajuntaments insta a 
prohibir fumar en els espais infantils. 

 Patge reial i nit de reis 

 

El proper 3 de gener a l’Ateneu Popular de Viladamat el patge reial esperarà rebre les 
cartes de tots els nens i nenes del poble, amb una xocolatada per a tothom, i la nit 
del 5 de gener a les 7 del vespre a l’Ajuntament esperarem l’arribada dels reis Mags. 

 Agermanament Berriatua 

 
El mes de febrer es farà una reunió informativa per a les persones interessades en 
tornar a anar a Berriatua els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019. 
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