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Plens municipals 

● Els plens són oberts a tothom, hi podeu assistir i aportar-hi la vostra veu.  

● Se celebraran el primer dimecres, no festiu, dels mesos imparells. 

● La propera convocatòria serà el dimecres 2 de març a les 7 de la tarda. 

 

Pressupost 2022 

Del pressupost del 2021, s’han materialitzat les següents inversions: 

● Adquisició d’una nova compostadora de matèria orgànica per ampliar la 

recollida a tot el municipi. 

● Adequació de la deixalleria per a poder realitzar la classificació de residus 

especials, instal·lar les compostadores de matèria orgànica i la implantació de 

l’àrea d’emergència per la recollida porta a  porta.  

● Canvi de les quatre portes d’emergència del Local Social. Permetrà un 

estalvi en energia elèctrica i seguretat de les persones en cas d’emergència per 

foc o altres imprevistos 

● Ampliació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de 

l’Ajuntament en 5 kw per incrementar l’autoconsum i disminuir la factura 

elèctrica. 

● Instal·lació d’un tub sota la carretera de Figueres a l’alçada del trencant 

de Can Font amb l’objectiu de canalitzar l’aigua procedent de Palauborrell. 

● Obres necessàries per a la connexió de la línia telefònica i pas de vianants 

per travessar des del carrer Migdia al carrer del Camí de Palauborrell. 

  

Recordem que des del 2020, l’Ajuntament de Viladamat no té cap deute 

pendent i tampoc s’endeutarà el 2022. 

 

L’Import total del pressupost 2022, tant en ingressos com en despeses, és de 

839.750,00€. Un augment del 41% (242.613,45€) respecte a l’any passat 

sobretot gràcies a les subvencions aconseguides. 

  

L’equip de govern ha estudiat quines són les necessitats d’inversió a Viladamat i 

s’han pressupostat per al 2022 les següents inversions: 

● Canvi de les canonades d’aigua i clavegueram del nucli antic: 

232.385,85€. 

● Comunitat energètica local: 61.145,80€. 
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Detall dels ingressos:  

● El 40% provenen de subvencions de la Generalitat i de la Diputació. 

▪ Per al canvi de canonades d’aigua i clavegueram: 221.305,11€ 

▪ Per a la instal·lació de la Comunitat Energètica Local: 37.509,93€ 

● El 25% provenen, majoritàriament, de l’IBI, de l’impost sobre 

construccions i de l’impost de vehicles.  

● El 25% provenen de les transferències de l’estat espanyol i la Generalitat. 

● El 10% provenen de taxes diverses (escombraries, cementiri, etc.). 

       

Per al 2022 s’incrementa en un 2% l’impost de vehicles, excepte els vehicles 

turismes amb una potència igual o superior a 12 cavalls fiscals, i els ciclomotors 

de més de 250 cc, perquè van ser modificats el 2021. 

S’ha actualitzat el padró de la taxa d’escombraries dels habitatges i negocis del 

poble. S’incrementa la taxa d’escombraries als habitatges d'ús turístic degut a 

l’augment de residus en períodes vacacionals. 

 

Bonificacions: 

● IBI. Un 10% de l’import de l’impost en els habitatges que s’instal·lin 

sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol 

amb una potència igual o superior a 2,25 kw, durant 5 anys i prèvia sol·licitud. 

● Impost sobre Construccions. 

▪ Un 95% de l’import de l’impost en els habitatges que s’instal·lin, per 

primera vegada, sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 

l’energia provinents del sol amb una potència igual o superior a 2,25 

kw. 

▪ Es manté el 50% de bonificació del preu resultant de la liquidació 

de l’impost en llicències d’obra major sol·licitades per persones 

menors de 35 anys, amb més de cinc anys d’empadronament en el 

municipi. 

● Es manté la quota bonificada de la Taxa d’escombraries per a les persones 

que viuen soles majors de 65 anys 

● Impost sobre Vehicles. Es manté la bonificació per als vehicles elèctrics, 

híbrids i per als de més de 25 anys d’antiguitat. 

 

Detall de les despeses i inversions: 

● El 40% correspon a inversions reals (exposades més amunt).  

● El 32% correspon a despeses vàries: conservació i manteniment de 

camins, energia elèctrica equipaments i enllumenat públic, abocador comarcal, 

servei de recollida d’escombraries, conservació i manteniment d’edificis 

municipals, etc. 

● El 25% correspon a despeses de personal. 
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● El 3% correspon a transferències corrents: ADF, participació CUA Baix 

Fluvià, subvencions a entitats esportives i culturals, etc. 

Volem destacar la disminució d’un 13% en les despeses d’enllumenat públic, 

gràcies a l’efecte d’haver canviat algunes faroles convencionals per leds, aprovat 

en diferents plans de participació. 

Les principals despeses previstes són: 

● Instal·lació d’elements de seguretat viària (coixins berlinesos) en alguns 

carrers: 6.000€. 

● Es recupera la partida de Festes Populars, retornant a la consignació 

pressupostària anterior a la pandèmia. 

 

Pla anual de participació 2022 

Aquest any 2022 i gràcies a les ajudes i subvencions aconseguides, ha comportat 

un canvi en el model de funcionament de participació popular. En aquesta 

consulta no s’haurà de triar entre una inversió o una altra sinó, simplement, si 

esteu d’acord o no que es facin les inversions.  

L’import del pressupost que habitualment es destinava a participació ciutadana, 

l’hem sumat a la part de les inversions que no és coberta per les subvencions. 

Com que les subvencions són finalistes (només són per aquestes inversions), en 

el cas que sigui rebutjada es perdrà la totalitat de la subvenció sobre aquella 

inversió i no es podrà destinar a cap altre concepte. Per una explicació més 

detallada i concreta sobre les inversions i com votar, rebreu a casa vostra la 

convocatòria d’una assemblea de poble per explicar les inversions previstes al 

pressupost del 2022.  

La presentació de les inversions serà el dia 12 de febrer a la sala de plens de 

l’ajuntament. 

La votació a les propostes d’inversió serà el dia 20 de febrer als baixos de 

l’ajuntament. 

● Les inversions incloses en el pla anual de participació: 

▪ Reposició de les canonades d’aigua i clavegueram del nucli antic. 

▪ Projecte Comunitat energètica local. 
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Deixalleria 

S’ha instal·lat una zona de recepció per la recollida de residus especials (piles, 

fluorescents, electrodomèstics, medicaments, fitosanitaris, aerosols...). També 

s’ha habilitat una zona per dipositar-hi grans electrodomèstics, petits 

electrodomèstics, pantalles i aparells informàtics.   

A més, s’ha ampliat la recollida de residus afegint un contenidor de runes i de 

roba. El contenidor de runes està pensat per abocar-hi petites quantitats (ús més 

domèstic) i es recorda que amb la llicència d’obres, les runes es poden dipositar 

al Dipòsit de runa Terra Negra de forma gratuïta. 

Pel bon funcionament de la deixalleria s’informa que en el cas d’haver de 

dipositar grans quantitats de residus (fusta, ferralla i/o voluminosos) s’avisi 

prèviament a l’ajuntament, per tal d’assegurar-ne la correcta gestió.  

Les deixalleries municipals estan pensades per dipositar petites quantitats de 

residus i es recorda que qualsevol resident a l’Alt Empordà, té accés gratuït a la 

deixalleria comarcal de Pedret i Marzà.  

Porta a porta 

L’equip de govern aposta per canviar el model de recollida de residus del 

municipi cap a una recollida porta a porta de totes les fraccions (orgànica, vidre, 

paper i cartró, envasos i rebuig).  

S’ha aprofitat que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha licitat la recollida 

selectiva de tota la comarca, per exigir el canvi del model actual (contenidors al 

carrer) a un model porta a porta tal i com ho fan municipis veïns del Baix 

Empordà (Albons, Verges,…). Actualment s’està treballant amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà per tal de realitzar els estudis pertinents i poder 

implementar aquest sistema de recollida amb totes les garanties. 

 

El sistema porta a porta té varis avantatges respecte el model actual:  

● Increment important en la recollida selectiva (reciclatge). 

● Retirada de les àrees de contenidors dels carrers recuperant espais 

públics, afavorint l’eliminació de males olors i l’abocament de residus fora dels 

contenidors. 

S’informarà a cada domicili l’inici del servei porta a porta i es convocarà a una 

reunió de veïns i veïnes per explicar el procediment i respondre possibles 

dubtes. 
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Àrea de transició energètica i ecològica 

● S’ha sol·licitat una subvenció a la DUS5000 (subvenció Europea) per 

substituir íntegrament tot l’enllumenat públic per sistema led i també per 

potenciar la Comunitat Local d’Energia (CLE) a través de la Diputació de Girona.  

● L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha declarat alerta de sequera a 22 

municipis de l’Alt Empordà, entre els quals hi estem inclosos. L’ACA fixa una 

limitació del consum d’aigua en 250 litres per persona i dia i la reducció en el reg 

de jardins i zones verdes, entre altres. 

 

Àrea d’educació 

● S’ha creat la convocatòria d’una beca per alumnes empadronats a 

Viladamat, que estiguin estudiant Batxillerat o Cicles Formatius, per al treball de 

recerca o projecte de final d’estudis. Esperem que aquest curs hi hagi molts nois 

i noies que presentin el seu treball de recerca o projecte de final de curs. 

Trobareu les bases al web de l’Ajuntament o demanant informació a la 

dinamitzadora cultural. 

● De nou, l’equip de govern ha tornat a entrevistar-se amb el Director dels 

SSTT del Departament d’Educació a Girona per demanar la remodelació de la 

part antiga de l’escola. Ha aplaçat la promesa que les obres es realitzaran durant 

l’any 2022, segurament s’iniciaran durant el 2023. Nosaltres continuarem 

insistint trimestralment. 

● Estem impulsant el Consell de poble d’infants. Un espai on podran exercir, 

com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, 

debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, amb 

la finalitat de contribuir a millorar el poble.  

● A principi de curs, les famílies de l’AFA van pintar l’espai on s’ubica el 

menjador escolar. Agraïm la seva col·laboració per fer de l’escola un espai més 

digne. L’Ajuntament ha contribuït amb l’aportació de la pintura.  

 

A Viladamat, en català, no t’excusis 

● L’ofensiva de l’Estat espanyol contra l’ús social de la llengua catalana és 

més forta que mai.  

● En el ple del passat 12 de gener es van aprovar, per unanimitat, mocions 

en defensa del català perquè sigui llengua comuna, de cohesió, d’inclusió, de 

vida, tant al carrer com a les entitats i associacions i, sobretot, a l’escola. 

● Es rebutja qualsevol atac al model d’immersió lingüística i es defensa 

l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat 

d’oportunitats.  
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Activitats culturals i festives 

● Exposició de diorames. Durant les festes de Nadal s’ha exposat una 

col·lecció de diorames als baixos de l’Ajuntament. Agraïm la col·laboració a les 

persones que ens han cedit els diorames, especialment a en Joan Motas Noguera 

que ho ha fet possible. 

● Homenatge a la gent gran. Es va celebrar el diumenge 7 de novembre. 

Degut a la situació sanitària, l'homenatge va consistir en l’acte d’entrega dels 

detalls per als nostres convilatans de més de 65 anys i un concert amb 

l’orquestra Nova Blanes. 

● Festa d’hivern. Festa organitzada per l’associació juvenit Sant Felius. El 

dissabte 4 de desembre, Nit jove amb concert de diferents grups musicals. El dia 

8, concert per a tots els públics. 

● Quina. L’ajuntament col·labora amb les entitats del poble (AFA de 

l’escola, associació juvenil Sant Felius, Viladamat FC i Colla gegantera i grallera), 

fent l’aportació del personal de seguretat i la neteja dels serveis. 

● Reis d’Orient. Volem donar les gràcies a tot el poble de Viladamat, la 

participació en l’acte de benvinguda dels Reis d’Orient.  

● Agraïm a totes les persones voluntàries que van poder participar-hi, així 

com a les que, amb la intenció de fer-ho, no van poder. 

● Carnaval infantil. Si les mesures sanitàries ho permeten, celebrarem el 

carnaval el dia 5 de març a la tarda. Estareu informats de l’acte amb cartells i 

publicacions a les xarxes socials de l’ajuntament. 

● Tolegassos. En l’últim ple, es va acordar demanar al Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà declarar la Vil·la i el forn dels Tolegassos com a Bé Cultural 

d’Interès Local (BCIL). Donada la seva importància històrica, cal preservar la 

tipologia característica de la vil·la i forn romans, donant a conèixer els seus 

elements i entendre la vida social al llarg del temps. 

● Per recuperar el conjunt arqueològic caldrà desbrossar, netejar l’entorn i 

restaurar, si és el cas, amb l’objectiu de condicionar l’accés a persones 

interessades en l’estudi de la vil·la romana i el forn, senyalitzant de forma 

interpretativa l’espai i l’entorn. 

 

Zona Ateneu i camp de futbol 

● S’han comprat 2 robots tallagespa per tal de mantenir l’herba del camp 

de futbol en òptimes condicions, a més de ser un mètode sostenible de 

manteniment del camp, permet estalviar moltes hores de feina pel seu 

manteniment. 

● Gràcies a persones voluntàries, s’han pintat els vestidors vells del camp 

de l’Alzina. L’Ajuntament ha contribuït en el cost de la pintura. 
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Local social 

● Finalment, durant els últims dies de gener, es canviaran les portes 

d’emergència del local social. Degut a la falta de materials, l’empresa a qui s’ha 

encarregat el treball no ho ha pogut executar durant el 2021. 

 

Camins, recs, carrers i espais municipals exteriors 

● S’ha contractat una empresa externa per a la realització de la poda dels 

arbres del poble. 

● S’ha fet la neteja de la riera de la depuradora. 

● S’ha demanant, insistentment, la reposició del pal de telefonia ubicat al 

carrer de la Creu, entre el camp de futbol i Can Salellas. No hi ha manera que 

solucionin el problema!  

● Recordem que, des de l’estiu passat, s’ha condicionat  la “plaça del 

triangle” al carrer dels Horts com a pàrquing provisional. Aconsellem fer-lo servir 

per tal d’evitar acumulació de cotxes en el nucli antic del poble. 

● Gats i gossos. Des de l'any 1994 és obligatori a Catalunya, que tots els 

gossos, gats i fures estiguin identificats amb un microxip que els implanta el 

veterinari. Això permet la localització dels propietaris en cas de pèrdua o 

abandonament. Tots els propietaris de gats, gossos i fures han de saber que per 

tenir els seus animals en el registre ANICOM, només cal que els vagin a censar a 

l’ajuntament i així ja compliran amb la llei. 

● Per Nadal es van col·locar diversos llums nadalencs en alguns carrers del 

poble. 

 

Carrer del camí de Palauborrell 

● S’ha tornat a sol·licitar a Endesa el soterrament de la línia de mitja tensió 

i la connexió de la línia de baixa tensió per a totes les parcel·les d’aquesta zona.  

● S’ha fet la connexió de la línia telefònica del camí de Palauborrell amb la 

caixa situada al carrer Migdia. Es va haver de refer la vorera de la carretera de 

Figueres, entre el carrer de la Creu i el carrer Migdia, perquè no era consistent i 

no va suportar l’obra de soterrament. 

 

ADF Viladamat 

● S’ha convocat assemblea ordinària el dia 28 de febrer, a les 8 del vespre 

a la biblioteca del Centre Cívic de Ventalló. 

● Properament es convocarà una jornada voluntària, amb dinar popular, 

per continuar amb la neteja i manteniment de les zones boscoses del municipi. 
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Donació d’una finca forestal 

Una persona particular ha fet donació a l’ajuntament d’una finca forestal, 

situada entre la font de l’Ermedà i el camí del Puig Segalar. 

 

L'Ajuntament a les xarxes socials, canal Telegram de comunicació 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/ 

https://www.instagram.com/ej_viladamat/  

● S’ha obert un canal Telegram de comunicació. Si us hi voleu adherir, cal 

que ompliu un document de consentiment. El podeu trobar en l’enllaç següent 

o bé a l’oficina de l’Ajuntament. 

http://www.viladamat.cat/nou-canal-de-telegram/ 

● Podeu fer la subscripció al butlletí informatiu (infoviladamat) en aquest 

enllaç: 

http://www.viladamat.cat/butlleti-electronic/ 

 


