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L’Ajuntament i la COVID-19
- Vam haver de tancar tots els espais municipals (camps de futbol, pista,
ateneu, local social, ajuntament, parcs públics, cementiri, deixalleria, etc.) i
atendre a les persones telefònicament. Encara no hem pogut reobrir l’edifici
de l’Ajuntament, l’Ateneu i el Local Social.
- Durant el període de l'estat d'alarma, el personal laboral ha fet els serveis
mínims. No s’ha pogut fer la recollida porta a porta de la matèria orgànica
fins al 22 de juny.
- Repartiment de material de protecció sanitària: mascaretes solidàries,
mascaretes FFP2, gel hidroalcohòlic i guants.
- S'ha fet arribar informació tan a les bústies de les cases com per mitjans
telemàtics.
- Ajudes a les persones i empreses empadronades afectades per l'estat
d'alarma: devolució de l'import equivalent a l'IBI i a la taxa d'escombraries;
50€ per persona per gastar en comerços locals.
- Hem estat en contacte amb els Serveis Socials del Consell Comarcal per fer
seguiment de les persones vulnerables del poble.
- La dinamitzadora cultural i la secretària han fet trucades d'acompanyament
a persones grans.
- La Fira del Vermut prevista per al 13 de juny, va ser substituïda per una
vermutada popular. Músics del nostre poble ens van oferir peces musicals
molt emotives.
- La Flama del Canigó va arribar a Viladamat i vam celebrar la revetlla de Sant
Joan amb l’acompanyament de música en viu.
- Per tal de copsar l’opinió de les persones empadronades, vam fer arribar una
enquesta a cada casa. Estem convençuts que un poble democràtic és aquell
que participa en les decisions que afecten als seus habitants.

Canvis en la regidoria de Cultura, comerç, turisme i comunicació
- L’Alana Valls i Soler, per motius personals, ha renunciat a la regidoria. L’equip
de govern agraeix la seva dedicació i aportacions creatives per fer de
Viladamat un poble culturalment més actiu.
- En Dani Hernández i Mayor (en Dani músic, com molts el coneixeu) assumeix
la responsabilitat del càrrec de regidor en substitució de l’Alana.

Dispensari mèdic municipal
- La direcció de l’ABS de l’Escala va tancar el dispensari mèdic a mitjans de
març. L’equip de govern hem reivindicat la reobertura del dispensari tan a la
Fundació Salut Empordà com a diversos mitjans de comunicació.
- Finalment, el dia 6 de juliol, la direcció de l’ABS de l’Escala visita el dispensari
i ens demana que instal·lem una mampara de metacrilat al taulell de
l’administrativa. La resta de les instal·lacions són correctes. La persona
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encarregada de la neteja del dispensari ha d’assistir a una formació on li
indicaran com ha de fer la desinfecció del local.
- Demanem que, sens falta, s’obri el dispensari el dilluns 13 de juliol, seguint
les mesures sanitàries recomanades tan per a les persones usuàries com per
al personal sanitari i amb cita prèvia.

Butlletí municipal

Casal d’estiu
- Els protocols sanitaris per a l’organització de casals d’estiu, limiten el nombre
de nens i nenes per monitora. Per al mesos de juliol i agost hi ha inscrits 20
nens i nenes. Hem hagut de fer una selecció entre les sol·licituds, donant
preferència a les persones empadronades i a les persones amb vincles a
l’escola i al poble.

Aiguats
- Des de l’octubre i fins a l’abril, hem patit diferents aiguats que han perjudicat
els recs i torrents i, de rebot, els camps de conreu. L’equip de govern vam
demanar a l’ACA i a Carreteres la visita in situ per constatar el mal ocasionat
per l’excés d’aigua. Estem a l’espera de la valoració dels seus informes,
reclamats insistentment.
- A petició de l’equip de govern, l’empresa Dipòsits de Runa Terra Negra
arregla, gratuïtament, els camins i recs de la zona Palauborrell.
- S’ha demanat subvenció a la Generalitat de Catalunya pels danys dels camins,
recs i torrents, i pels desperfectes al Local Social.

Neteja recs i reparació dels camins rurals
- Hem demanat una subvenció a la Diputació de Girona per arranjament de
camins. Ens han concedit 11.675,21€.

Festa Major
Degut a la situació sanitària, l'equip de govern conjuntament amb Sant Felius i,
evidentment, també a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries i
dels resultats de l'enquesta realitzada a la gent de Viladamat, s’ha acordat la
suspensió dels actes de la Festa Major tal i com estaven programats.
En substitució a aquests actes es realitzarà una festa major de format reduït amb
aforament limitat a 550 persones que serà, prioritàriament, per a les persones
empadronades a Viladamat. El programa detallat dels actes el farà públic Sant
Felius i també es publicarà a la revista Terra de Lluerts.
Enguany no es gastarà tot l’import previst en el pressupost municipal per a la
Festa Major. El sobrant es reservarà, en previsió d’un rebrot de la pandèmia, per
a despeses destinades a mesures sanitàries i a ajudes socials per a les persones
empadronades afectades.
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Per altra banda i d’acord amb la proposta de Sant Felius, per tal de facilitar
l'accés i ampliar l'espai disponible, aquestes activitats es realitzaran a l'ampliació
del pati de l'escola, amb accés facilitat pels propietaris del terreny del
Caravaning Viladamat.
Aquest espai estarà equipat amb les mesures de seguretat i higiene complint
amb la normativa sanitària actual. Hi haurà servei de seguretat que controlarà
l’accés i dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada.

Butlletí municipal

Per poder accedir als actes, farà falta presentar l’entrada personalitzada.

Protocol per als actes de la Festa Major 2020.
(Redactat conjuntament amb els Sant Felius)
- L’espai serà a l’aire lliure i disposarà de control d’accés i de totes les mesures
de distanciament sanitari i higiene.
- L’aforament de l’espai és per a 550 persones amb prioritat per a les persones
empadronades a Viladamat.
- És necessari fer la reserva de l’entrada tan per al dissabte al vespre com per
al diumenge a la tarda. S’ha de trucar al telèfon 972788082 de 9 a 2 de la
tarda.
- Les persones empadronades podran fer la reserva entre el 20 i el 24 de juliol,
ambdós inclosos. La reserva d’entrades serà nominal.
- A partir del dia 27 i fins al dia 30 de juliol, cada persona empadronada a
Viladamat podrà demanar fins a un màxim de 2 entrades més, fins a que
s’esgotin. També caldrà donar els noms de les persones que les utilitzaran.
Les persones amb segona residència a Viladamat podran demanar-les també
del dia 27 al 30 de juliol de forma nominal.
- Es disposaran les taules de forma separada. Cada taula tindrà 6 cadires. En el
cas de ser fins a un màxim de 20 persones es podran ajuntar.
- A l’entrada, cada persona s’identificarà per comprovar la seva reserva.
- El dissabte l’espai s’obrirà a les 8:30h del vespre, i qui ho vulgui hi podrà sopar
portant cadascú el seu menjar.
- És obligatori l’ús de mascareta, excepte a la taula.
- El concert del dissabte començarà a les 11:30h de la nit i acabarà,
aproximadament, a les 4 de la matinada.
- Totes les persones estaran assegudes i mantindran la distància i mesures de
seguretat fixades per les autoritats sanitàries
- Hi haurà servei de bar.
- Hi haurà lavabos i es netejarà i desinfectarà l’espai cada dia.
- En cas de pluja, tots els actes queden suspesos.
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Deixalleria municipal
- S’ha aprovat en el ple del 6 de juliol el projecte de condicionament i ampliació
de la deixalleria municipal (2a fase).
- L’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat una subvenció de 52.210€.
- L’objectiu d’aquesta 2a fase és dotar al municipi d’un recinte de recollida,
selecció i classificació de residus.
- L’ampliació constarà d’un cobert per ubicar l’actual màquina de compostatge
i instal·lar una segona màquina de compostatge per ampliar la recollida
d’orgànica a la resta del municipi.
- També garantirà l’accés les 24h mitjançant un control d’accés amb targeta
identificadora per a les persones amb domicili a Viladamat i negocis.
- Aquesta 2a fase ens permetrà implementar, en un futur, la recollida porta a
porta d’envasos lleugers, paper i cartró, rebuig, matèria orgànica i vidre.

Fibra òptica
- Al darrer any han entrat a l’Ajuntament, dos plans de desplegament de la
xarxa de comunicació per fibra òptica.
- Les empreses interessades en el desplegament són GOUFONE i ADAMO.
- Les previsions són que aquest any es desplegarà la fibra òptica a Viladamat
amb tots els beneficis i oportunitats que pot oferir.

Escola Puig Segalar
-

Les plaques fotovoltaiques instal·lades estan a ple rendiment.
S’ha instal·lat una alarma.
S’ha acabat la vorera de davant de l’escola.
S’ha ampliat la línia telefònica fins a les noves aules.
Tancament de l’activitat lectiva i de l’escola per part del Departament
d’Educació a partir del 13 de març del 2020 degut a la Covid-19.
- A principis de juny, amb l’entrada a la fase 2, el Departament d’Educació fa
una lenta reobertura i amb condicions de seguretat sanitària, de l’escola.
- Seguiment del protocols de neteja i desinfecció de tot el recinte escolar.

Personal laboral
- Es va convocar una plaça de 15 hores setmanals per al servei de neteja de les
instal·lacions municipals. Ha estat escollida l’Àngels Vargas.
- Dins del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació de
Catalunya, vam sol·licitar una plaça no estructural per desenvolupar tasques
de recollida de matèria orgànica. La persona que ocupa aquest lloc de treball
és la Yéssika Toro i hi serà fins a finals de desembre de 2020. El cost de la
seva nòmina és a càrrec del Consell Comarcal. L’Ajuntament s’ha fet càrrec
del vestuari i el material de protecció sanitària i pagarà la part proporcional
de formació i dietes per assistència a la formació, quan es realitzi.
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- Degut a l’estat d’alarma, no es va poder fer concurs públic per contractar 3
monitors/res per al casal d’estiu. S’ha hagut de fer una convocatòria urgent.
Les persones seleccionades i contractades són: Mariona Blanco, Laura Gasull
i Raquel Maspoch.

Reparació de l’asfaltatge de diferents carrers

Butlletí municipal

- S’han arreglat els forats dels carrers Ventalló, Horts i Major.
- L’Ajuntament de Ventalló es fa càrrec d’una part del cost dels forats del carrer
Ventalló.

Projecte Especial Urbanístic Terra Negra
En el ple del 6 de juliol, s’ha acordat l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic
(PEU) Dipòsit de Runa Terra Negra, SL per a una planta de valorització i
transferència de residus no perillosos de procedència industrial i municipal.
L’aprovació d’aquest PEU parteix del conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament i la societat Dipòsit de Runa Terra Negra, SL en data 12 de
setembre de 2006. El 25 de setembre de 2008, es va aprovar la concessió
definitiva de la llicència ambiental per a un dipòsit controlat de residus inerts.
Tot i que el conveni de l'any 2006 permetia un dipòsit de residus inerts, no es va
poder fer gràcies a la redacció d'un estudi d'impacte ambiental que ho feia
incompatible en aquest tipus de sòl.
S’està negociant un nou conveni, que serà signat en breu, que inclou, entre
altres clàusules: creació d’una aula de natura oberta als estudiants de qualsevol
nivell educatiu, mesures restrictives d'impacte visual per tal de minimitzar-ne la
visualització de l’edifici, acondicionament de les vies d’accés a la planta de
valorització, col·laboració en la recollida de materials de la deixalleria municipal,
col·laboració en el manteniment de franges de protecció d’incendis,
compensació econòmica anual i indefinida per a l’arrenjament de camins rurals
i recs.
L’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades, la informació
detallada d’aquest projecte i del conveni.
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Pla anual de participació
- Detallem les inversions realitzades fins avui de les 5 propostes més votades:
o Millorar el parc infantil i el pati de l’escola. Realitzat en la seva
totalitat.
o Millorar la zona del camp de futbol i de l’Ateneu. Només s’ha fet el
tancament del camp de futbol. Queda pendent la construcció d’una
barbacoa.
o Canviar una part de l’enllumenat públic per leds. S’ha fet la comanda.
Es farà el canvi en pocs dies.
o Plantar arbres. Realitzat en la seva totalitat.
o Fer un pou a la deixalleria. Pendent de realitzar-se.

Parcs municipals
- S’han reparat els gronxadors, tobogans i altres jocs infantils dels dos parcs
infantils i els estris per a practicar esport del parc de salut.

Asfaltatge del carrer Ateneu
- Abans d’acabar el mes de juliol tindrem el resultat del concurs públic que
atorgarà a una empresa la realització de les obres del projecte per a
l’adequació del carrer paral·lel al camp de futbol.
- Confiem que les obres puguin començar aquest estiu.
- Vam demanar a la Diputació de Girona una subvenció. Se’ns ha concedit
45.000€ destinats a l’asfalt, desaigua, voreres i plantes.

Asfaltatge del carrer Palauborrell
- Degut a la inacció d’Endesa, a la qual hem reclamat insistentment faci la
connexió elèctrica a tota la urbanització, s’està endarrerint l’asfalt d’aquest
carrer.
- L’empresa AMSA haurà de procedir a asfaltar el carrer el més aviat possible
i, posteriorment, es faci la connexió elèctrica, per tal de millorar tan l’estètica
del carrer com la viabilitat.

Depuradora
- En data abril de 2003, des de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es va redactar i aprovar el
“Projecte Constructiu de col·lectors en alta d’aigües residuals de
L’Armentera, Sant Pere Pescador i Viladamat a l’estació depuradora d’aigües
residuals de L’Escala”.
- L’objecte del projecte era la definició, a nivell constructiu, de les obres dels
col·lectors en alta dels nuclis urbans esmentats per tal de resoldre problemes
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de sanejament derivats de l’abocament a recs o rius dels residus sense
depuració o amb depuració deficient.
- El pressupost d’execució del total del projecte era de SET MILIONS DOSCENTS CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS (7.258.766,60€).

Butlletí municipal

- Tot i que el termini d’execució del projecte era de sis mesos, pel que fa a
Viladamat encara està pendent d’execució.
- L’equip de govern va proposar en el ple del 16 de desembre de 2019,
sol·licitar al Consorci de la Costa Brava la revisió del “Projecte Constructiu de
col·lectors en alta d’aigües residuals de L’Armentera, Sant Pere Pescador i
Viladamat a l’estació depuradora d’aigües residuals de L’Escala” i la seva
execució pel que fa a les aigües residuals de Viladamat. La proposta va ser
votada per unanimitat.
- El Consorci de la Costa Brava és una administració pública creada per a buscar
solucions a la problemàtica derivada de la gestió dels recursos hidràulics de
la zona, tant en abastament en alta com en sanejament, per tal de preservar
la qualitat de les aigües. A l’efecte, en tant que actuant de l’Agència Catalana
de l’Aigua, promou estudis, redacta projectes, executa obres i gestiona
instal·lacions en l’àmbit territorial dels municipis del litoral gironí, per
delegació de les entitats locals.

Poda i neteja de finques urbanes
Durant aquests propers dies, recordeu fer la poda d'arbustos, arbres i
tancaments vegetals, així com la neteja de la finca urbana de la vostra propietat.

Zones contenidors deixalles
- Des de mitjans de juny, hem constat un increment d’abocaments incontrolats
en les diferents zones on s’hi ubiquen els contenidors de diferents matèries.
- Demanem a la població en general, respectar el contingut dels contenidors i
de les zones on s’ubiquen. Cal deixar cada matèria en el contenidor
corresponent. Cal abocar els materials voluminosos a la deixalleria.

Senyalització vial
- S’han senyalitzat correctament els guals, els espais d’accés a persones amb
disminució física, els encreuaments de carrers i zones amb perill per als
vianants.
- S’han posat senyals de reducció de velocitat a les entrades al nucli urbà.
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Caixer automàtic
- A principis d’any, responsables de l’entitat bancària CaixaBank “La Caixa”, ens
van comunicar la intenció de tancar el servei del caixer automàtic ubicat al
Local Social, al·legant l’alt cost del manteniment d’aquest caixer.
- Els hi vam manifestar el nostre absolut rebuig al tancament del caixer
automàtic i els hi vam recordar que La Caixa no paga cap lloguer ni cost de
llum a l’Ajuntament.
- Des de fa més d’un mes, el caixer va tenint contínues avaries i no és possible
fer-ne ús de forma habitual. L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb La
Caixa per tal de demanar la reparació del caixer urgentment. De moment, no
tenim cap resposta.

L'Ajuntament a les xarxes socials i el butlletí informatiu
- Podeu seguir les activitats programades al poble i informació diversa a:
Facebook:
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentdeviladamat/
Instagram:
https://www.instagram.com/ajuntamentdeviladamat/
https://www.instagram.com/bibliotecaviladamat/
- Podeu fer la subscripció al butlletí informatiu en aquest enllaç:
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