El Consell de poble, reunit el dia 15 de gener, va avaluar les propostes presentades pels veïns i
veïnes per al Pla Anual de Participació 2020.
La quantitat prevista en el pressupost 2020 per al pla anual de participació és de 17.912,13€.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Viladamat ha valorat cadascuna de les propostes i les ha
presentat al Consell de poble.
Propostes presentades: 15 paperetes amb un total de 33 propostes (algunes es repeteixen).
A continuació us detallem les propostes descartades amb una breu explicació del motiu pel qual
han estat descartades.
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Adequació de les antigues casetes i locals annexos i renovació dels lavabos antics del
camp de futbol.
o Pressupost: 43.600€. És molt superior al 50% de la quantitat destinada al pla de
participació.
Manteniment dels petits desperfectes dels vestidors de sota l’Ateneu.
o És una despesa de manteniment ja inclosa en el pressupost de l’Ajuntament.
Liquidació dels deutes de l’Ajuntament.
o Gairebé no queda deute pendent. Només falta pagar: 6.238,95€ (la Caixa) i 735€
(Ecrowd). Representa l’1,18% del total del pressupost.
Subvenció a l’organització d’esdeveniments esportius (marxa BTT) a càrrec de
l’associació El Teix.
o És una subvenció ja inclosa en el pressupost de l’Ajuntament.
Obrir camí des del carrer Cinc Claus al camí d'Albons per a tractors i camions.
o Calen acords amb els propietaris. L’equip de govern demanarà parlar amb els
propietaris.
Replantar arbres a la plaça Tramuntana.
o És una despesa de manteniment ja inclosa en el pressupost de l’Ajuntament.
L’AFA proposa la instal·lació de 2 focus al pati de l’escola.
o L’equip de govern n’instal·larà aprofitant els del carrer Ateneu. (Després de les
obres).
Condicionar l’espai dels contenidors d’escombraries del carrer Travessera de
l'Armentera.
o L’equip de govern té previst, a curt termini, implementar el servei “porta a
porta”. Es trauran tots els contenidors dels carrers.
Fer treure els pals de línia telefònica dels carrers Armentera i Ventalló (soterrar línia).
o L’equip de govern es posarà en contacte amb la companyia Telefònica. No és
una obra a l’abast municipal.
Condicionar i asfaltar el carrer Ventalló. Millorar els registres d'aigua de pluja.
o Es condicionarà el carrer amb asfalt quan es facin les obres del carrer Ateneu.
Condicionar l’entrada del camí de Sant Feliu.
o És una despesa de manteniment ja inclosa en el pressupost de l’Ajuntament.
Canvi de la màquina aerotèrmica de l’edifici de l’Ajuntament (millorar l’aire
condicionat).
o Pressupost: 10.400€. És superior al 50% de la quantitat destinada al pla de
participació.
Canvi de les portes d'emergència del local social.
o Pressupost: 25.200€. És molt superior al 50% de la quantitat destinada al pla de
participació.

Propostes escollides per ser votades el proper 26 de gener de 9 a 1 del matí (o anticipadament,
els dies 23 i 24 en horari d’oficina):
Proposta 1: Millora del parc infantil i del pati de l’escola (1.800€)
-

Seient per a infants menors de 2 anys al gronxador del parc infantil.
Taula i bancs al parc infantil.
Instal·lació d’una font al pati de l’escola

Proposta 2: Terrassa a l’Ateneu (8.000€)
-

Construcció d’una terrassa de 50 m2 i coberta a la part nord de l’Ateneu (encarada al
camp de futbol).

Proposta 3: Millores a la zona del camp de futbol i a la de l’Ateneu (3.250€)
-

Construcció d’una barbacoa al costat de l’Ateneu.
Tancament del camp de futbol durant els períodes de Setmana Santa i d’estiu, amb la
instal·lació d’un portal al sud. Posar panys de les portes amb una sola clau, al servei de
les persones empadronades a Viladamat.

Proposta 4: Canvi d’una part de l’enllumenat públic per leds (30 faroles) (8.700€)
-

Amortització econòmica al cap de 6-7 anys, a més de l’estalvi energètic que comporta.

Proposta 5: Plantar arbres en zones adequades del poble (3.000€)
-

Embelliment de carrers del poble contribuint a ampliar la zona verda.

Proposta 6: Fer un pou al camp de la deixalleria (2.000€)
-

El pou abastaria les necessitats de la nova deixalleria i, en un futur, als horts urbans.

Proposta 7: Instal·lació d’una “esquena d’ase” al carrer de la Creu (2.500€)
-

Amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles.

Caldrà votar 3 propostes. No seran vàlides les paperetes que no tinguin 3 propostes marcades.

