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Plens municipals
•
Els plens són oberts a tothom, hi podeu assistir i aportar-hi la vostra veu.
En principi, se celebren el primer dimecres de mes a les 7 de la tarda. Per al 2021,
els plens seran els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.
•
Propera convocatòria prevista:
o 13 de gener de 2021 (el 6 de gener és festiu)

Butlletí municipal

Pressupost 2021
•
Enguany, degut a les restriccions sanitàries per lluitar contra la pandèmia,
no es convoca el Pla Anual de Participació 2021 per votar les inversions
necessàries al poble, segons els criteris dels veïns i veïnes.
•
Pel que fa a les propostes que van sortir escollides pel conjunt de veïns i
veïnes del Pla Anual de Participació del 2020, s’han fet totes. Al parc infantil s’ha
posat un gronxador per menors de 2 anys, una taula i bancs; a l’escola s’ha
instal·lat una font d’aigua; a la zona de l’Ateneu i camp de futbol s’ha fet el
tancament perimetral, s’hi ha plantat arbres i s’hi ha fet una barbacoa; a la
carretera de l’Armentera i a la zona del Local Social s’han substituït 30 faroles
convencionals per leds; i s’ha fet un pou al camp municipal, al costat de la
deixalleria, per abastir a la deixalleria i a la futura zona d’horts municipals.
•
L’equip de govern ha estudiat quines són les urgències en inversió per
Viladamat i s’han pressupostat per al 2021 les següents inversions:
o Adequació de la deixalleria per a poder implementar la recollida porta a
porta i retirar els contenidors d’escombraries dels carrers: 54.231,74€.
o

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: 28.022,46€.

o

Adquisició d’una nova compostadora de matèria orgànica per ampliar la
recollida a tot el municipi: 7.140€.

o

Ampliació de l’instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de
l’Ajuntament en 3KW per incrementar l’autoconsum i disminuir la factura
elèctrica: 8.554,46€.

o

Adequació del cementiri municipal, construint columbaris dins el recinte
i arreglar la teulada dels nínxols: 6.000€.

o

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: 5.000€

o

Construcció d’un pas de vianants elevat amb senyalització per travessar
des del carrer Migdia al carrer del Camí de Palauborrell: 4.540,59€.

•
L’equip de govern vol remarcar, especialment, que durant el 2020 s’han
acabat de pagar, finalment, els préstecs amb entitats bancàries. Per tant, per al
2021, no hi ha amortització de capital ni pagament d’interessos per deutes
pendents.
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•
Per al 2021 es mantenen els impostos i taxes municipals del 2020, només
s’incrementa en un 10% l’impost de vehicles als turismes amb una potència igual
o superior a 12 cavalls fiscals, i el de ciclomotors de més de 250 cc.
•
Es mantenen, també, les bonificacions d’IBI per empadronats, la taxa
d’escombraries per les llars que facin tria de la matèria orgànica i per les
persones que viuen soles majors de 65 anys, i pels cotxes elèctrics i híbrids.
•
El pressupost per al 2021 és de 597.136,55€.
o

Detall d’ingressos:

Butlletí municipal

▪
▪
▪
▪
o

el 40% provenen, majoritàriament, de l’IBI, de l’impost sobre
construccions i de l’impost de vehicles.
el 32% de les transferències de l’estat espanyol i la Generalitat.
el 16% de subvencions de la Diputació i de la Generalitat.
El 12% de taxes diverses (escombraries, cementiri, etc.).

Detall de les despeses i inversions:
▪

▪
▪
▪

el 43% correspon a despeses vàries: conservació i manteniment
de camins, energia elèctrica equipaments i enllumenat municipal,
abocador comarcal, servei de recollida d’escombraries,
conservació i manteniment d’edificis municipals, etc.
el 35% correspon a despeses de personal.
el 19% correspon a inversions reals (exposades més amunt).
el 3% correspon a transferències corrents: ADF, participació CUA
Baix Fluvià, subvencions a entitats esportives i culturals, etc.

Nom per al carrer paral·lel al camp de futbol
•
Les obres d’adequació del carrer paral·lel al camp de futbol estan
pràcticament finalitzades. Se li ha de posar un nom i podeu fer les vostres
aportacions. Des de l’equip de govern es proposa:
1. Carrer Ateneu.
Justificació: és el carrer que acaba a l’esplanada de l’Ateneu.
2. Carrer Berriatua.
Justificació: en homenatge al poble basc al que ens hi vam agermanar
l’any 2018.
3. Carrer de les Dones.
Justificació: en homenatge a totes les dones del món, especialment a les
viladamatenques.
4. Aportacions individuals dels veïns i veïnes.
Adjuntem un full per poder votar totes les persones majors de 16 anys
empadronades i residents al poble.
La butlleta, amb el vot individual, es podrà deixar a l’oficina (de 9 a 1) o a la
bústia ubicada a la porta principal de l’Ajuntament o enviar-la a
infoviladamat@gmail.com. Data límit: 12 de gener de 2021.
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Dinamitzadora cultural
•

S’ha incrementat el nombre d’hores del contracte de la Berta. Fins ara en
feia 32 setmanals i des del 1r. d’octubre, en fa 37,50. Aquest increment és degut
a la necessitat de complementar la feina de secretaria.

Butlletí municipal

Deixalleria
•
S’ha fet el pou d’aigua per abastir les necessitats de la instal·lació
(proposta del Pla de Participació del 2020).
•
S’ha licitat el projecte de condicionament i ampliació de la deixalleria (2a
fase). L’empresa que ha guanyat el concurs és Hier Cons Empordà per un import
de 54.321,74€. A finals d’any s’iniciaran les obres.
•
L’Agència de Residus de Catalunya subvenciona l’obra per un import de
52.210€.
•
S’adquirirà una nova màquina compostadora de residus orgànics que
s’instal·larà a la nova deixalleria. Així, es disposarà de dues compostadores
municipals per poder ampliar la recollida porta a porta de matèria orgànica a tot
el municipi.
•
La compostadora del camp de futbol es traslladarà a la deixalleria.

Zona Ateneu i camp de futbol
•
El carrer paral·lel al camp de futbol ha estat asfaltat i s’hi ha instal·lat
bancs, papereres, faroles i un parterre amb arbres, arbustos i plantes. També
s’ha instal·lat mesures de reducció de velocitat i senyalització viària (proposta
del Pla de Participació del 2019).
•
S’ha d’acabar de fer algunes actuacions a la corba darrere la pista de
formigó per tal d’evitar l’acumulació d’aigua de pluja.
•
S’ha construït una barbacoa per a ús de les persones empadronades i
residents (proposta del Pla de Participació del 2020). S’ha aprofitat el cobert
metàl·lic de la compostadora del camp de futbol.
•
Durant el mes de juliol, l’associació juvenil El Teix va organitzar un camp
de treball amb joves i van utilitzar l’Ateneu com a centre per a menjar-hi i dormir.
Van netejar una bona part dels boscos de la zona del Puig Segalar.
•
Els treballadors municipals han pintat les parets de l’interior de l’Ateneu.
•
Aquest hivern es farà el manteniment de les bigues de fusta de la teulada.

Local social
•
S’arreglarà la paret (cara est) malmesa per les pluges abundants del
temporal Glòria i la instal·lació elèctrica perjudicada pel temporal. Part de
l’import de la reforma és subvencionada per la Diputació de Girona amb
6.953,23€. S’està a l’espera de la resolució a la petició de subvenció de la
Generalitat.
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Convenis
•
S’ha signat un conveni amb el Club Futbol Base l’Empordanet per a l’ús
dels camps de futbol, contemplant les mesures sanitàries vigents.
•
S’ha signat un conveni amb els joves de Viladamat, amb autorització pels
seus representants legals, per a l’ús del local juvenil de la Plaça Catalunya.

Butlletí municipal

Plaça de peó
•
Es va convocar concurs públic per cobrir una plaça de peó en règim
laboral.
•
S’han presentat 34 sol·licituds. Un tribunal format per quatre persones
(una de l’Ajuntament de la Tallada, una altra de l’Ajuntament de l’Escala, una
altra en representació de l’Administració Local i la Secretària de l’Ajuntament de
Viladamat -sense vot-), entrevistarà a totes les persones interessades en cobrir
la plaça i, segons els barems previstos en la convocatòria, decidirà a qui s’atorga.
•
La persona que es contractarà, haurà de fer les tasques pròpies de peó
municipal: recollida de residus orgànics, neteja dels espais municipals, neteja de
zones verdes, etc.

Caixer automàtic
•

Els responsables de CaixaBank ens han confirmat que es mantindrà obert
el caixer automàtic, arran de les gestions realitzades per l’equip de govern.

Camins, recs, carrers i espais municipals exteriors
•
L’equip de govern ha demanat una subvenció per arreglar els camins de
Palauborrell fins a Garrigoles i del Mas de Sant Feliu de la Garriga fins al Puig
Segalar. La Diputació de Girona ha concedit 30.000€. S’estan fent les actuacions
per deixar aquests espais en condicions òptimes.
•
S’estan arreglant els camins de la zona del Pont de Sant Quirze i de la zona
dels horts.
•
Es reforçaran els tubs de canalització de l’aigua dels recs del camí des del
Pont de Sant Quirze fins a la “Campassa”.
•
Carreteres de la Generalitat ha donat autorització per posar un tub per
sota la C31 vella. Així, el torrent que baixa de Palauborrell no engruixirà el cabal
d’aigua que baixa pel camí de Can Font.
•
S’ha fet el manteniment del cementiri: substitució de vegetació morta i
neteja d’alguna teulada. Cal reparar la teulada dels nínxols (cara oest).

Carrer del camí de Palauborrell
•
Carreteres de la Generalitat ha autoritzat la connexió de la línia telefònica
amb la caixa distribuïdora del carrer Migdia i l’execució d’un pas de vianants.
Aquesta obra es farà a principis d’any i anirà a càrrec de l’ajuntament.
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ADF Viladamat
•
Voluntaris de l’ADF Viladamat han començat a netejar una finca municipal
de bosc. S’agraeix a les persones participants la dedicació altruista per ajudar a
mantenir el bosc net en previsió d’incendis.

Butlletí municipal

Àrea d’educació
•
Es convocarà una beca, per alumnes empadronats a Viladamat, que
estiguin estudiant Batxillerat o Cicles Formatius. L’equip de govern vol premiar
als joves estudiants que realitzin el treball de recerca de Batxillerat o el mòdul
projecte dels Cicles Formatius que focalitzin el seu treball en Viladamat, tant en
l’àmbit social, com cultural, històric, artístic, mediambiental, igualtat, diversitat,
etc.
•
S’ha pintat una aula de l’edifici antic de l’escola que la comunitat
educativa utilitza com a aula polivalent.
•
L’Ajuntament ha fet donació de mascaretes personalitzades reutilitzables
a la mainada i mestres de l’escola, contribuint a fer possible una major seguretat
sanitària dins i fora de l’escola i, a la vegada, donant les gràcies per la feina
constant del professorat de l’escola pública.
•
L’equip de govern s’ha entrevistat amb el Director dels SSTT del
Departament d’Educació a Girona per demanar la remodelació de la part antiga
de l’escola. Ens ha promès que les obres es realitzaran durant l’any 2022.
•
En una reunió amb la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
el vicepresident, el conseller de Promoció Econòmica, el conseller de l’Àrea de
Serveis al Territori i el conseller delegat de joventut i esports, se’ls hi va exposar
la necessitat d’intercedir en dos aspectes:
o La necessitat d’incrementar el nombre de monitores del servei de
menjador de l’escola degut a les mesures de seguretat que s’han de
seguir en el menjador escolar.
o

Facilitar el transport públic per als alumnes d’estudis post obligatoris que
assisteixen a classe a instituts diferents al de l’Escala.

Àrea de transició energètica i ecològica
•
Aquest any s’han demanat tres subvencions pel Pla d’Acció 2020/2021 de
la Diputació de Girona i ens han concedit totes tres.
1. Substitució de l’actual sistema de climatització de l’ajuntament. Import
de la subvenció: 8.105,22€
2. Ampliació de la instal·lació de les plaques solars de l’ajuntament en 3kw.
Import de la subvenció: 3.119,42€
3. Actualització del PAES (Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible) per poder
optar a futures subvencions. Import de la subvenció: 600€.
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•
Durant el 2020, únicament s’ha executat la substitució de l’actual sistema
de climatització de l’ajuntament. Aquesta actuació ha consistit, en primer lloc,
en substituir la refrigeradora existent que tenia uns 15 anys per una aerotermia
inverter; en segon lloc, en la substitució dels fancoils de la planta baixa; i en
tercer lloc, la sectorització de l’ajuntament per plantes, per tal de reduir el
consum energètic destinat a la calefacció/refrigeració de l’edifici de
l’ajuntament. Amb aquesta actuació es preveu tenir un estalvi mitjà de 1.700€ a
l’any de consum elèctric i un menor manteniment. La inversió total ha estat
d’uns 16.000 (IVA inclòs).
•
La resta d’actuacions es realitzaran a principis de l’any 2021.
•
Es preveu, segons informació de l’empresa Goufone, que a finals de
desembre/principis de gener, la fibra òptica estigui operativa. Es recorda als
interessats que la fibra òptica actualment es pot contractar a través de Goufone
o Prisco Electrònica.
•
El dia 30 de novembre s’ha procedit a la neteja i desinfecció de les àrees
de contenidors, i a la neteja exhaustiva dels contenidors de rebuig.
•
En la reunió amb la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el
vicepresident, el conseller de Promoció Econòmica, el conseller de l’Àrea de
Serveis al Territori i el conseller delegat de joventut i esports, també els hi vam
exposar els punts següents:
o L’augment de sol·licituds arreu del territori per la implantació de parcs
solars en sòl agrícola i demanar que el Consell Comarcal impulsi un estudi
dels sòls agrícoles per determinar els paràmetres per la seva implantació
i ajudar a la presa de decisions a micropobles com Viladamat.
o

Es demana assessorament i ajuda tècnica de la conselleria de promoció
econòmica sobre la possible ubicació a Viladamat d’una cooperativa de
consum.

o

Viladamat vol implementar el porta a porta a principis del 2021 i és
necessari que el Consell Comarcal estudiï una forma de mancomunar
serveis de recollida d’escombraries òptim per als pobles petits.

o

El Consorci Costa Brava té previst acabar el projecte de la depuradora de
Viladamat i iniciar les obres el 2021. El Consell Comarcal ha de ser el
coordinador de les depuradores de l’Alt Empordà.

Activitats culturals i festives
•
El 25 de novembre vam reivindicar “El dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones”. És un deure de tots i totes combatre totes les
violències!
•
8 de desembre, Festa d’hivern. La diada se celebrarà a la plaça de
l’Església amb un vermut i un concert de música. En cas de mal temps, el concert
es farà al Local Social.
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•
Els Reis d’Orient ens han fet saber que, com cada any, arribaran a
Viladamat la nit del 5 de gener per deixar els regals demanats pels nens i nenes
del poble en les seves cartes. Degut a la pandèmia, podrem saludar als Reis
d’Orient de forma diferent. Els hi prepararem un espai on s’hi sentin còmodes i
puguin obsequiar caramels i contes a la mainada. Serà a l’esplanada de darrere
l’Ateneu. En cas de mal temps, els hi donarem la benvinguda al Local Social.
L’equip de govern agraeix la col·laboració i participació dels joves de Viladamat
en la celebració d’aquesta nit màgica.
•
Exposició de pessebres al Local Social. En Lluís Sala i en Joan Motas
exposaran els seus pessebres durant alguns dies propers a Nadal. S’editarà un
cartell informatiu amb les hores de visita.

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/

•
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/
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