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MEGATRÓ  .............................................. 972 59 43 25



3Butlletí d’Informació Municipal             Núm. 02 • ABRIL 2008

SalutacióCONTINGUTS
Benvolguts veïns,

Tal com vàrem anunciar-vos el passat mes d’octubre, 

i seguint amb la mateixa línia d’informació prevista, 

ens plau poder fer-vos arribar el segon número del 

Butlletí d’Informació Municipal.

Des d’aquest canal volem agrair sincerament les mos-

tres de suport i la bona participació en totes les activi-

tats municipals per part dels veïns i veïnes del nostres 

quatre pobles.

Trobareu aquí el recull de treballs i activitats realitza-

des en aquest període de temps i també el programa 

d’accions previstes per als propers mesos. D’aquesta 

manera, el butlletí compleix amb el seu objectiu es-

sencial: mantenir-vos informats tot aspirant a esta-

blir un diàleg viu amb tots vosaltres. En conseqüèn-

cia, l’Ajuntament és obert a qualsevol consulta i us 

animem a què no dubteu a venir a visitar-nos per a 

qualsevol afer que penseu que us podem ajudar a re-

soldre. Sereu ben rebuts.

La societat és plural i recull l’expressió de diferents 

punts de vista que no necessàriament han de coincidir 

per a un mateix aspecte. L’equip de govern, que jo 

com a alcaldessa encapçalo, té profundament arrelat 

el sentit de respecte i participació, per la qual cosa 

ens satisfà poder comptar des d’aquest número amb 

la participació del grup de CiU.

Cordialment,

Roser Bagué Paretas

Alcaldessa
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Des de la Casa de la Vila

Sessió ordinària 
del 29 de novembre de 2007

El 29 de novembre de 2007 es va celebrar sessió or-
dinària del Ple de l’Ajuntament de la Tallada. Hi van 
assistir els set regidors que formen el Ple. Es van adop-
tar, entre altres, els següents acords. 

Aprovació inicial de conveni urbanístic 
amb Avendis, SL 

Es posa a disposició del Ple el projecte de conveni a 
subscriure amb l’empresa Avendis SL, el qual té per 
objectiu regular les obres d’urbanització, cessions i es-
pais lliures del subsector Est del sòl urbanitzable pro-
gramat de la Tallada. En resum, el conveni preveu que 
l’Ajuntament rebrà totes les cessions que li correspo-
nen i que estan previstes en el projecte de reparcel-
lació, incloent-hi el 10% de l’aprofitament mitjà.
Sotmès el document a l’aprovació del Ple, s’acorda per 
unanimitat: 
1.-Aprovar-lo amb caràcter inicial i sotmetre’l a expo-
sició pública durant el termini d’un mes, als efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions. 

Aprovació inicial de conveni urbanístic 
amb Tallada Mar, SL

 A continuació s’exposa el contingut de la proposta 
de conveni amb Tallada Mar S.L., representada pel 
Sr. Antoni Batlle, per regular la cessió de la parcel-
la núm. 14-A del conjunt d’edificacions que l’em-
presa promou al carrer de la Sardana-Sant Joan 
Pladecorts, en la qual s’ha iniciat la construcció 
d’un habitatge, el qual també se cedeix a l’Ajun-
tament a fi que el pugui destinar a usos socials o 
culturals. Pel que fa al solar, en part es destinarà 
a l’eixamplament de la Ctra. de Marenyà, a la seva 
confluència amb la C-31, i la resta formarà part del 
pati o solar de l’immoble ja citat.  
Sotmesa la proposta a votació, el Ple acorda per ma-
joria absoluta, amb el vot del grup d’ILT-PM a favor i 
l’abstenció dels tres regidors del grup de CiU: 

Resum dels plens
Pla únic d’obres i serveis 

de Catalunya 2008-12
Atès que s’ha convocat als ajuntaments per a la formació 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2008-2012, l’Alcaldia proposa al Ple la seva concurrència 
amb la presentació de les actuacions que s’assenyalen a 
continuació i pel mateix ordre en què apareixen: 
2008. Xarxa de clavegueram a Canet de la Tallada. 
2009. Condicionament Centre d’esplai l’Empordanet 
per adequar-lo a la normativa vigent, amb reformes a 
la cuina, lavabos, accessos, magatzem, espai multiusos 
o reunions, potser la teulada, etc. 
2010. Millora de l’enllumenat públic dels quatre nuclis 
de població, amb canvi de lluminàries i equips o nous 
punts de llum. 
2011. Millora dels accessos als nuclis de Tor, la Tallada 
i Marenyà. 
2012. Rehabilitació del nucli antic (històric) de la Talla-
da d’Empordà, amb millores a la xarxa de clavegueres, 
aigües de pluja i soterrament de línies de serveis. 
Se sotmet la proposta a votació del Ple i s’aprova per 
majoria absoluta, amb el vot del grup d’ILT-PM a favor 
i el vot en contra dels tres regidors del grup de CiU.
 

Aprovació de l’encàrrec 
per a la redacció del POUM 

Una vegada feta la votació, l’acord s’adopta per majo-
ria absoluta, amb el vot del grup d’ILT-PM a favor i el 
vot en contra dels tres regidors del grup de CiU. 

Programa de participació ciutadana 
en l’elaboració del POUM. 

Aprovació inicial. 
A continuació, i d’acord amb el que preveu l’article 22 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’Alcaldia propo-
sa al Ple l’aprovació inicial del Programa de participació 
ciutadana en l’elaboració del Pla d’ordenació urbanísti-
ca municipal, el qual regularà, precisament, la forma en 
què la ciutadania podrà presentar suggeriments, pro-
postes o informacions de cara a la confecció del planeja-
ment urbanístic, així com la manera en què la Corpora-
ció exposarà els estudis previs o inicials i els documents 
inclosos en el planejament. 
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Se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda per 
majoria absoluta, amb el vot del grup d’ILT-PM a fa-
vor i el vot en contra dels tres regidors del grup de 
CiU, aprovar inicialment el Programa de participació 
ciutadana en l’elaboració del POUM de la Tallada 
d’Empordà, i exposar-lo al públic durant el termini 
d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació 
del corresponent edicte en el BOP de Girona, als efec-
tes d’examen i presentació d’al·legacions. 

Aprovació del text refós modificat 
i documentació annexa de la 

modificació puntual de les NN.SS. 
de Planejament al Sector Cofrugi

 Atès que s’ha formulat una nova proposta de con-
veni amb l’empresa Ferrer-Roura SA arran de la im-
pugnació presentada per l’empresa contra l’acord 
de l’Ajuntament adoptat en el ple 26/10/07, pel 
qual no s’atorgava la consideració d’interès públic 
a la proposta de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament de la Tallada, sector 
Cofrugi i, per tant, tampoc no es procedia a veri-
ficar el text refós que acompanya el projecte. Atès 
que aquest nou document de compromís per part 
de l’empresa conté les condicions per garantir i jus-
tificar l’interès públic de l’actuació, el ple acorda 
per majoria absoluta, amb els vots del grup d’ILT-
PM a favor i l’abstenció del grup de CiU: 
1. Acceptar el recurs de reposició presentat per Ferrer-

Roura SA. 
2. Aprovar el compromís de l’empresa amb l’Ajun-

tament de la Tallada d’Empordà. 
3. Donar conformitat al text refós de la modificació 

puntual de les NS de la Tallada. 
4. Donar-ne el trasllat de l’expedient complet al de-

partament d’urbanisme perquè en faci l’aprovació. 
Sol·licitud de subvenció per redacció de plans de 
protecció civil. Havent-se publicat en el DOGC del 
passat 15/11/07 l’Ordre IRP/407/2007, que regula la 
convocatòria de subvencions, entre altres coses, per 
a la redacció dels plans de protecció civil, i resultant 
que aquest Ajuntament encara no ha elaborat els 
corresponents a INUNCAT, SISMICAT i NEUCAT, als 
quals està obligat, l’Alcaldia proposa encomanar la 
seva redacció a la Universitat de Girona i sol·licitar 

les subvencions previstes al Departament d’Interi-
or, Relacions Institucionals i Participació. 

El ple acorda per unanimitat l’aprovació de la propos-
ta i tramitar la sol·licitud. 

Adjudicació definitiva de les obres 
d’urbanització dels carrers 

President Macià i Estret, a Marenyà 
(en aquest punt s’absenta la regidora Sra. Anna M. 
Vert, en considerar que li afecta una qüestió d’incom-
patibilitat. Es reincorpora acabat el punt). 
Una vegada efectuada la tramitació reglamentària, la 
Mesa de Contractació ha fet la proposta d’adjudicació 
definitiva de l’obra citada a l’empresa Salvador Serra 
S.A., pel preu de 179.950,00 €, per ser l’oferta més eco-
nòmica, la qual és aprovada per unanimitat pel Ple.
 
Pla d’adequació de l’enllumenat exterior. 

Aprovació. 
Per part dels serveis del Consell Comarcal del Baix 
Empordà s’ha redactat i tramès a l’Ajuntament el Pla 
d’adequació de l’enllumenat exterior de la Tallada 
d’Empordà. Considerant correcte i adequat el citat 
Ple, que conté l’estat actual de la xarxa i la correspo-
nent diagnosi, se sotmet al Ple per a la seva aprova-
ció, la qual és adoptada per majoria absoluta, amb 
els 4 vots del grup d’ ILT-PM a favor i l’abstenció del 
grup de CiU. 

Assumpte urgent. 
Pla de protecció civil. 

Atès que amb data d’avui s’ha rebut des de la Uni-
versitat de Girona el Pla de Protecció Civil del muni-
cipi de la Tallada, format pel Document Bàsic amb 
el manual d’actuació i l’INFOCAT, així com els an-
nexos general, l’Alcaldia proposa al Ple la inclusió 
d’aquest punt a l’ordre del dia, per a la seva votació 
posterior. 
El Ple acorda per unanimitat la seva inclusió, i segui-
dament se sotmet a debat. 
Efectuada la votació, el Ple acorda per unanimitat 
l’aprovació del citat Pla, amb els documents que l’in-
tegren, i comunicar-ho al Departament d’Interior, Re-
lacions Institucionals i Participació. 
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Sessió extraordinària del
 17 de desembre de 2007

El 17 de desembre de 2007 es va celebrar sessió or-
dinària amb l’assistència de sis regidors. Es van de-
batre els punts de l’ordre del dia i es van adoptar 
els acords que es transcriuen. 
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
o establiment d’ordenances fiscals. Es va acceptar 
en part l’al·legació presentada pel grup municipal 
de CiU i introduir les modificacions pertinents a 
l’ordenança reguladora de la taxa per utilització 
de la piscina municipal i instal·lacions esportives. 
En aquest sentit, cal afegir un apartat especificant 
que l’import abonat per les escoles, particulars, ve-
ïns i associacions del municipi que utilitzin el local 
sense finalitat de lucre, serà considerada com un 
dipòsit per garantir la neteja i manteniment del lo-
cal, i serà retornat una vegada acabada l’activitat i 
verificat aquest extrem. 

Reunió de la Junta de Govern 
del 10 de gener de 2008

Es van adoptar els acords següents: 

Sol·licitud subvenció deixalleria
En relació amb la convocatòria d’ajuts MAH/3717/2007, 
de 20 de novembre, per la qual es fa pública la con-
vocatòria de subvencions per implantar deixalleries i 
altres equipaments per a la recollida selectiva i valo-
rització dels residus municipals, l’Alcaldia proposa a la 
Junta de Govern concórrer a la citada convocatòria i 
sol·licitar els ajuts corresponents. 
En aquest sentit, una vegada examinada la documenta-
ció i expedient tramitat, la Junta acorda per unanimitat: 
1. Concórrer a la convocatòria. 
2. Aprovar la memòria valorada per a la instal·lació de 

la deixalleria, amb un pressupost de 101.612,92 €. 
3. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Ha-

bitatge una subvenció per import del 100% del 
cost de l’actuació. 

4. Aprovació de factures i despeses. 

Programació de festes 
i activitats culturals 2008 

L’alcaldessa informa que s’està preparant el programa 
d’activitats per a l’any 2008 en l’àmbit del lleure, cultura 
i festes, i que s’ha programat una reunió amb totes les co-
missions i entitats per fixar l’agenda anual amb detall. Una 
vegada acabada la programació se’n donarà compte. 

Llicència d’obra major 
La Junta de Govern va acordar atorgar llicència d’obra, 
previ informe de l’arquitecta municipal, al Sr. Francesc 
Alemany Blanch, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Puig de la Boua núm. 7. 
Informacions sobre actuacions i millores en infraes-
tructures. Per acabar, l’alcaldessa va informar sobre 
les previsions en millores de diverses infraestructures, 
referides específicament al manteniment de camins 
municipals, rieres i, en l’àmbit de medi ambient, mi-
llores en els punts de recollida de deixalles. 

Sessió ordinària 
del 31 de gener 2008 

Amb l’assistència de tots els regidors es va celebrar 
sessió ordinària. 
A continuació es van debatre els punts de l’ordre del 
dia i es van adoptar els acords que es transcriuen.  
1.-Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a 
l’exercici de 2008, presentat al Ple per l’Alcaldia en la 
forma prevista en la vigent legislació (en aquest mateix 
butlletí s’exposa els diferents punts del pressupost).
2.-Exposar al públic aquest acord. En cas de no presentar-
se’n cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

Aprovació definitiva del Programa 
de participació ciutadana POUM

El Programa que ha de regular la participació i inter-
venció dels ciutadans en el procés de redacció del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, que havia estat 
aprovat inicialment en sessió del 29-11-07, ha estat sot-
mès a informació pública durant els terminis legalment 
establerts, sense que s’hagi presentat cap al·legació. Per 
tant, correspon acordar la seva aprovació definitiva. 
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Assumptes urgents

A continuació el Ple va aprovar la inclusió a l’ordre del 
dia de dos assumptes urgents per al seu posterior debat 
i aprovació:  
a) Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per a la contractació d’un tècnic de jo-
ventut compartit. Per iniciar tota la tramitació, el primer 
punt és l’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal, 
que regularà la contractació, gestió, aportacions dels di-
ferents ens i obtenció dels ajuts públics. Sotmesa la pro-
posta de conveni a l’aprovació del Ple, és aprovada per 
unanimitat. 
b) Aprovació prèvia del projecte de parc fotovoltaic. Per 
part dels Srs. Gregori Solà Güell i Evarist Llenas Torrent 
s’ha presentat un projecte elaborat per Iedes Elèctrica SL 
per a la obtenció de llicència municipal per a la instal·lació 
d’una planta generadora d’energia elèctrica mitjançant 
plaques fotovoltaiques, situada a la finca 180 del polígon 
2. L’expedient ha estat sotmès a informació pública du-
rant el termini d’un mes i s’han presentat els informes sec-
torials adients, d’acord amb el que preveu l’article 48 de 
la Llei d’Urbanisme. Per tant, es proposa al Ple l’aprovació 
prèvia del projecte i la seva tramesa a la Comissió d’Urba-
nisme de Girona per a la seva aprovació definitiva. 
En aquest punt, els regidors de CiU manifesten que 
s’abstindran, per la qual cosa el Ple acorda per majo-
ria absoluta, amb els quatre vots del grup de ILT-PM 
a favor aprovar amb caràcter previ el projecte per 
a la instal·lació d’una planta generadora d’energia 
elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques, situa-
da a la finca 180 del polígon 2, promogut pels Srs. 
Gregori Solà Güell i Evarist Llenas Torrent. 

Sessió extraordinària 
del 13 de març del 2008

Sessió extraordinària de Ple convocada a petició del 
grup municipal CIU per a tractar el tema de la C-31 dins 
el nostre terme municipal davant d’un canvi de traçat 
a la zona de Tor.
Per la qual cosa proposa la següent proposta d’acord:
“Demanar al DPTOP la publicació del traçat definitiu de 
la C-31 al seu pas pel nostre municipi permetent la pre-
sentació d’al.legacions de qui ho cregui oportú”

Es va sotmetre la proposta a debat.
En primer lloc, l’equip de govern està totalment d’acord 
en demanar la publicació del projecte definitiu i l’exposi-
ció en públic en la forma, lloc i terminis que el Departa-
ment de Carreteres decideixi.
En segon lloc, cal preveure la presentació d’al.legacions. 
Com és lògic l’exposició pública té aquesta finalitat i tot-
hom serà ben lliure de fer-ho, ja que està en el seu dret, de 
la mateixa manera que el propi Ajuntament també podria 
presentar-ne, si fora el cas, una vegada acordat en Ple. 
En qualsevol cas, serà el Departament de Carreteres qui 
decidirà, la forma i els terminis que s’exposarà  en públic 
el projecte modificat i es podran presentar al.legacions.

Sessió ordinària 
del 27 de març del 2008

En el proper butlletí (Núm. 03) es donarà la informa-
ció, ja que l’acta encara no estava redactada.
L’ordre del dia va ser el següent:
1. Aprovació esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de la dimissió del regidor Sr. Jordi Sais.
3. Ratificació Decret de l’Alcaldia d’aprovació inicial del pro-

jecte de Local Municipal (Ctra. Figueres-Ctra. Marenyà)
4. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives 

per a la subhasta del Local Municipal.
5. Adhesió a la moció en defensa del Ter.
6. Verificació de l’expedient de modificació NN.SS. de 

Planejament, sector Cofrugi.
7. Encàrrec de cartografia per a la redacció del POUM.
8. Aprovació de conveni per rectificació de traçat del 

C/ President Macià.
9. Aprovació definitiva del Pressupost Municipal 2008.
10. Adjudicació obres reforma cementiri municipal (cons-

trucció nínxols i columbaris).
11. Aprovació augment de tarifes d’aigua a l’empresa 

SOREA un 4,2%.
12. Suport a una proposta de veïns per modificar puntu-

alment l’inici de la Ctra. de Tor a Bellcaire d’Empordà 
(inclòs en el projecte de la C-31).

13. Assumptes urgents: Aprovació inicial del Pla Local de 
Joventut.

14. Informacions de l’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.
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CULTURA
Nova Associació Cultural Municipal: 

“CAMATORTA”
S’està constituint una nova Associació Cultural Municipal que, 

sota el nom de “Camatorta” (Ca per Canet, Ma per Marenyà, 

Tor per Tor i Ta per la Tallada), aglutina les diverses comissi-

ons de treball relacionades amb el lleure de tot el municipi: 

Comissió de Festes, d’Esports, de Música, de Tallers, de Reis, 

de Gent Gran i de Publicacions (Revista Aspre i Pla) i la seva 

relació amb el Casal de Tor i l’Associació de Veïns de Canet.

Nou tècnic de Joventut 
compartit amb Albons i Bellcaire

El pla local de joventut que s’ha redactat recentment ha 

permès arribar a un acord amb el Consell Comarcal per a 

la contractació conjunta d’un tècnic de Joventut amb els 

pobles d’Albons i Bellcaire. La seva tasca principal girarà 

entorn la dinamització de totes les activitats esportives, 

culturals i de lleure que tinguin a veure amb el jovent i 

la mainada dels nostres pobles.

Des de l’equip de govern, pensem que es tracta d’una 

excel·lent oportunitat que permetrà a la franja d’edat 

a la qual s’adreça gaudir d’avantatges al poble mateix i 

aprofitar per relacionar-nos amb els pobles del voltant 

amb l’organització d’activitats conjuntes. La manca d’es-

cola en el nostre poble dificulta la relació jovent-munici-

pi, per la qual cosa estem convençuts que aquesta nova 

eina incrementarà l’organització d’activitats que facili-

taran  la integració social d’aquest important col·lectiu.

Adequació d’espai per a joves a l’Empordanet
Per tal d’un millor aprofitament dels espais actuals, hi ha 

previst instal·lar una cortina separadora al local polivalent 

l’Empordanet a fi de fer-lo més acollidor i convertir-lo en 

Regidories espai de trobada per als joves. Un cop adequat, s’obrirà 

una consulta per tal que ells mateixos decideixen els equi-

paments que hi volen. S’ha sol·licitat una subvenció a la 

Diputació per cobrir-ne les despeses.

Voluntariat per la llengua: 
Formació de parelles lingüístiques

Dins el marc de la campanya de Voluntariat per la llengua, 

s`han dut a terme les primeres iniciatives per establir parelles 

lingüístiques que permetin la millora de la parla en llengua 

catalana a tothom que hi estigui interessat i que no tingui el 

català com a llengua habitual. Podem fer-vos partícips que 

aquesta acció ja ha donat fruits amb la formació de les pri-

meres d’aquestes parelles. Us animen a participar en aques-

ta interessant tasca de divulgació i aprenentatge.

En aquest moments, dues persones que no parlen ca-

talà habitualment han sol.licitat fer conversa, per la 

qual cosa necessitaríem dues persones catalanes vo-

luntàries per aquest servei.  

Si hi esteu interessats podeu escriure a: 

cultura@la-tallada.net 

o informar-vos-en a l’Ajuntament.

Sol·licitud de subvenció 
per a l’església de la Tallada 

i projecte de restauració a Marenyà
Per tal d’acabar les obres de millora pendents a l’es-

glésia de la Tallada, s’ha demanat una subvenció a 

la Diputació que permetrà canviar la barana del cor, 

substituir el cancell d’entrada actual per un de vidre 

i restaurar el rellotge.D’altra banda, la Generalitat 

ha notificat la voluntat d’incorporar en el programa 

de restauracions del romànic l’església de Sant Este-

ve de Marenyà que compta amb importants restes 

d’aquest període. Pensem que és una bona notícia 

que ha de permetre la recuperació del nostre pa-

trimoni i que obre les portes a la seva divulgació 

cultural i turística.
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Festes de Nadal i Reis
Durant el període nadalenc es van celebrar dues qui-

nes amb concorreguda assistència de veïns, familiars i 

amics. La quina de la Tallada va ésser organitzada per 

la Comissió de Festes i van destinar els beneficis a la 

propera Festa Jove d’Estiu. Pel que fa a Tor, l’organit-

zació va córrer a càrrec del Casal. També vàrem poder 

gaudir d’un concert de Nadal amb la coral Vergelita-

na, amb gran èxit. 

Els Reis d’Orient no varen faltar a la seva cita anual, 

enguany amb una molt lluïda cavalcada que va posar 

llum a una de les nits més màgiques de l’any. A Tor 

varen ser rebuts majestuosament al Casal amb una 

càlida benvinguda i a la Tallada varen arribar a l’Em-

pordanet acompanyats d’una cantada de nadales dels 

infants del poble, sota la direcció de la Rosa Amorós. 

L’organització, per primera vegada, va ser a càrrec de 

la Comissió de Reis del municipi que no va estalviar 

esforços per tal que l’acte tingués el màxim esplen-

dor, i va destacar especialment la feina del Taller de 

Costura. Feia molt bonic de veure l’alegria dels nens 

i nenes amb els seus fanalets, la majoria fets per ells 

mateixos al Taller de Fanalets que va dur-se a terme 

aquells dies.
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Dinar de la Candelera
Un any més, complint amb la tradició, el passat 2 de 

febrer va celebrar-se el dinar de la Candelera. Els ho-

mes de Tor varen preparar una bona olla de peix al 

Casal i les dones varen visitar la Casa Màgica del Mag 

Xevi a Santa Cristina d’Aro seguida d’un dinar a un 

restaurant de la zona.

Carnaval a Canet
Els veïns de Canet van celebrar un any més el Carna-

val amb una lluïda carrossa que es va passejar pels 

carrers de l’Escala i es va incorporar a la Rua d’aques-

ta població.

Caminada popular 
a Canet de La Tallada (22 de març) 

Aprofitant les mini vacances de Setmana Santa, el dis-

sabte 22 de març va tenir lloc una caminada cultural, 

a la que van assistir unes 70 persones. Els més valents 

van anar des del Local Social de la tallada fins a Canet a 

peu i allí s’hi va unir la resta. Un bon esmorzar va servir 

per agafar forces i fer els cinc quilòmetres que ens van 

dur fins al Ter i després a visitar els terrenys on hi havia 

hagut un camp d’aviació durant la guerra i un refugi 

que encara es conserva. En Joan Andreu Carrascoso ens 

va fer una breu explicació de la història i se’ns va lliurar 

un full explicatiu.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE CASAMENT
La comissió Gent Gran ens convida a tots i totes participar a l’exposició de fotografies de casament que 

s’exposarà el 20 d’abril. Està oberta a totes les edats  des dels recent casats als que fa molts anys.
Podeu portar les vostres fotografies a la Remei o a la Roser de Tor abans del 15 d’abril. 
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Recollida de deixalles orgàniques
Els nous contenidors per a recollida de deixalles orgà-

niques ja formen part del paisatge dels nostres pobles. 

Aquesta nova fase de recollida selectiva ha comptat 

des del primer dia amb una gran participació que sens 

dubte permet reduir el volum de rebuig. En dades con-

cretes, el desembre 2007 va reduir-se un 14% i el gener 

un 11%. Paral·lelament, també han estat nombrosos els 

veïns que s’han apuntat al compostatge casolà i que 

diàriament es beneficien del servei i ens ajuden a tots a 

mantenir un equilibri cap a la sostenibilitat.

Muntanya cremada: 
resultats de les gestions efectuades

S’estan acabant de netejar totes les finques de titu-

laritat municipal i d’altres de particulars prèviament 

concertades. Si arriba notificació de noves subvenci-

ons, us ho comunicarem.

Reunió amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua

Recentment s’ha celebrat una reunió a l’Ajuntament 

amb els tècnics responsable de l’ACA (Agència Catala-

na de l’Aigua) per assessorar-nos en els treballs previs-

tos que es duran a terme a final d’aquest any relatius 

a la construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals. 

Aquesta important millora resoldrà l’abocament del 

clavegueram a la riera. El nou col·lector provinent de 

Colomers recollirà les aigües residuals de Jafre, Verges, 

Canet, la Tallada, Marenyà, Tor, Albons i Bellcaire.

Parc eòlic del Puig Segalar
L’Ajuntament va rebre l’estiu passat la comunicació 

informativa del projecte de construcció d’un parc 

eòlic al Puig Segalar. Malgrat que el nostre terme 

no compta amb la implantació directa de cap de les 

torres previstes, sí que els camins d’accés passen pel 

nostre municipi. L’Ajuntament va oposar-se en el seu 

moment a la construcció del parc, ja que va presentar 

conjuntament amb la resta de municipis veïns afec-

tats, una al·legació al conjunt del projecte. 

Després d’aquesta acció, l’Ajuntament no ha rebut 

cap nova comunicació per part de l’empresa promoto-

ra. Recentment, s’ha celebrat una reunió informativa 

als locals municipals, per iniciativa d’una plataforma 

contrària a la construcció del parc.

Sol·licitud de subvenció 
per a mini-deixalleria municipal

S’han fet els tràmits oportuns per tal de poder oferir 

aviat un servei que considerem essencial per als nos-

tres pobles: disposar d’un punt de recollida de deixa-

lles, a banda dels contenidors habituals, que permeti 

dipositar tots aquells elements de rebuig selectiu que 

generem.  Amb aquesta acció, confiem que desapa-

reixerà el lamentable aspecte que ofereixen els punts 

de recollida actuals, convertits en autèntics abocadors 

descontrolats que no ajuden gens a la imatge de po-

ble endreçat que ens agradaria tenir.

Fins que aquest servei no estigui en funcionament, us 

recordem que únicament es poden deixar els trastos 

vells al costat dels contenidors el primer dijous de 

cada mes.  En cas d’incompliment d’aquesta norma, 

l’Ajuntament avisarà les persones infractores i no des-

carta sancions en cas de reiteració d’aquesta conducta 

clarament insolidària.
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Parc de plaques fotovoltaiques
El Departament d’Urbanisme de Girona ha concedit el 

permís definitiu a una empresa privada per a la cons-

trucció d’un parc d’energia renovable amb plaques fo-

tovoltaiques. Estarà situat al camí de Tor a Marenyà, 

sota les granges de GUBA. Tindrà una superfície de 

1360 m2  i  generarà 100 KW. Les plaques tindran una 

alçada màxima de 2 metres i es minimitzarà l’impacte 

ambiental amb la instal·lació d’una tanca vegetal.

La manca d’aigua: 
un problema preocupant

L’Ajuntament viu amb preocupació totes les notícies de-

rivades de la intensa sequera que pateix el nostre país 

i, en conseqüència, els efectes directes derivats sobre la 

nostra comunitat que té en l’activitat agrícola una de les 

peces fonamentals del seu desenvolupament. La manca 

d’aigua pot afectar directament els conreus, que veuran 

notablement disminuït el cabal d’aigua necessari per 

poder regar i continuar amb la seva feina.

Un dels efectes directes d’aquesta sequera, el trobem 

també en el poc cabal del rec del Molí que comporta 

un estancament de les aigües residuals, amb el corres-

ponent problema de salubritat. S’ha demanat a l’ACA 

(Agència Catalana de l’Aigua) que faciliti un incre-

ment del cabal per resoldre-ho.

Encoratgem tothom perquè actuï amb responsabilitat, 

contribuint a l’estalvi d’aquest recurs cada dia més escàs.

SERVEIS SOCIALS
Carnet d’avantatges per a la gent gran

A primers d’any vàrem fer arribar a les persones més 

grans de 65 anys del nostre municipi el nou carnet 

que els permet gaudir de diversos avantatges: des-

compte en les activitats adreçades a aquest col·lectiu i 

un descompte directe en les consumicions efectuades 

al bar de l’Empordanet. 

Nou servei de podologia
Per iniciativa del grup de Gent Gran del municipi s’ha 

posat en marxa un servei de podologia obert a totes 

les edats a un preu assequible que permet disposar-ne, 

sense desplaçaments, al local del consultori mèdic de 

la Tallada o bé, en cas de no poder acudir-hi, directa-

ment al domicili. Els titulars del carnet per a Gent Gran 

gaudeixen d’un descompte del 10 %. En cas d’estar-hi 

interessats, podeu contactar trucant al 972 780 256 (Re-

mei) o al 972 780 510 (Roser).

Dinamitzadora del 
“Grup de Gent Gran”

Des del mes de gener la Gent Gran del nostre mu-

nicipi pot gaudir d’una persona dinamitzadora: la 

Sra. Cristina Camps perquè s’ocupi de la coordinació i 

dinamització d’activitats adreçades als més grans del 

nostre municipi.  Un cop al mes, es reuneix amb el 

grup per tal de fer-ne el seguiment, valoració i en-

coratjar-los a noves iniciatives. Aquestes trobades són 

obertes a tothom que hi estigui interessat i es porten 

a terme a l’Empordanet.

Renovació del DNI
El passat mes de desembre va facilitar-se la renovació del 

DNI a totes les persones interessades. L’Ajuntament va 

posar un servei d’autocar gratuït a disposició per poder 

traslladar-se a les dependències de la Policia Nacional de 

Girona. El servei va ésser utilitzat per 24 persones. 

Tasques de l’assistenta social
El nostre municipi pertany als serveis socials de 

Torroella de Montgrí. 

La nostra assistenta social és la Mariona Galceran i el 

seu servei ens  ofereix:

• Tràmits per als ajuts a les famílies amb fills de 0 a 

3 anys

• Prestacions
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• Ajut a la gent gran

• Ajuts segons la llei de dependència

• Servei de teleassistència

• Assessorament i tràmits al centre de dia de Torroella

• Totes les persones que necessitin una atenció per-

sonalitzada es poden adreçar a l’ajuntament (taxis, 

cuidadors...).

URBANISME

Treballs de redacció del POUM
Per part de la ciutadania: En la reunió informativa del 25 

de gener adreçada a tots els veïns i veïnes del municipi 

es va constituir una comissió de participació ciutadana 

de seguiment formada per les següents persones: 

Per la Tallada:  David Utrera, Assumpció Ferrer, Salva-

dor Falgas i Fina Juárez 

Per Tor: Joan M. Pareta i Lluís Resta

Per Canet: Ramon Guitart i Cristòfol Garcia

Per Marenyà: Joaquim Roura i  Jaume Costey

Joves: Esther Oliver, Jordi Roura  i Josep M. Guàrdia

Grup CiU: Narcís Gibrat

Pel grup d’ILT-PM: Joan Lorenzo 

Tècnics: Maria Frigola (arquitecta municipal) i Raquel 

Martín (tècnica participació ciutadana Consell Comar-

cal del Baix Empordà) i equip d’arquitectes Germans 

Falcó Huguet (redactors del POUM).

Aquesta comissió es va reunir el dia 18 de març per 

aprovar el pla de treball, el calendari i la metodolo-

gia que se seguirà. La propera reunió, durant la qual 

s’iniciarà ja el treball d’estudi, serà el dimarts 8 d’abril 

a les 8 de vespre a la sala de plens de l’Ajuntament. És 

una reunió oberta a totes les persones interessades. 

La comissió anirà informant periòdicament a tots els 

veïns de les tasques que es porten a terme.

A fi de fer extensiva la participació a tots els veïns i ve-

ïnes, s’habilitarà un apartat a la Web de l’Ajuntament 

(www.la-tallada.net) a partir de la qual es podran obte-

nir les fitxes de participació i entregar-les personalment. 

També els qui vulguin podran recollir-les a la secretaria 

de l’Ajuntament.

Programa d’activitats 
fins al mes de juny de 2008

6 d’abril, 
Excursió a Barcelona (Aquàrium–Imax Port Vell) 
organitzada pel Taller de Costura

19 d’abril, 
A les 8 del vespre, a l’església de la Tallada, 
concert de música clàssica a càrrec de Núria Abulí 
i Ultano Gómez

20 d’abril, Festa de la Gent Gran
Mostra de Fotografies de Casament a la Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament  (organitza: el Grup de Gent Gran)
Missa a les 11, cantada per la Coral de la Tallada
Sardanes a la plaça de la Tallada
Dinar de germanor
Exhibició de balls de saló a càrrec del grup Carmín

4 de maig, 
Dinar del dia de la mare a l’Empordanet. 
Organitza: Casal de Tor. Obert a tothom. 
Inscripcions al telèfon 972 780 510 (Roser) 
o a l’ajuntament fins al 30 d’abril

5 de maig 
Inici classes d’anglès (diferents horaris i nivells 
adaptats a totes les edats). Inscripcions a l’Ajunta-
ment a partir de l’1 d’abril

11 de juny
A les 5 de la tarda, a l’Empordanet, xerrada de Se-
guretat Ciutadana a càrrec dels Mossos d’Esquadra

Tots els divendres 
A l’Empordanet es donen classes de balls de saló a 
càrrec de l’escola Carmín de Figueres
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Per part de l’equip tècnic: Els arquitectes estan valo-

rant la situació actual, adaptant la cartografia a la 

realitat del territori.

També s’han dut a terme dues reunions amb els respon-

sables tècnics d’Urbanisme a fi de valorar la situació ac-

tual i encaminar, dins el marc legal, els possibles canvis

Continuació de les unitats d’actuació 
zona sud del municipi, nucli la Tallada:

UA 1 està acabada.

UA2 i UA3 en procés de revisió per poder consensuar 

les actuacions amb els propietaris dels terrenys.

Obres municipals en curs o finalitzades
La Tallada: S’ha millorat l’accés d’entrada de la zona 

nord de la Tallada  davant  l’espai de la piscina mu-

nicipal.

Tor:  Camí Mas Turró pràcticament acabat. Les obres es-

tan acabades, manca connexions i comprovació final.

Marenyà: Carrers President Macià i  Estret estan en 

procés d’obertura, canalització de serveis i pavimen-

tació. L’obra va ser adjudicada per concurs públic a 

l’empresa Serra de Camós.

Obres previstes properament
Cementeri municipal: construcció de nous nínxols i 

adequació de la capella existent per incorporar-hi co-

lumbaris cineraris.

Pavimentació i arranjament dels punts de recollida de 

deixalles de Marenyà, Canet i zona sud-est de Tor. Les 

tanques protectors i d’embelliment de tots els punts 

de recollida del municipi es faran amb panells de fus-

ta i s’instal·laran conjuntament amb les obres de la 

minideixalleria municipal.

Minideixalleria municipal: Tan bon punt arribi la sub-

venció total des del Departament de Medi Ambient, es 

preveu adequar un espai per dipositar contenidors se-

lectius i de trastos vells. Estarà situat entre la planta de 

tractament d’aigua a la zona municipal l’Empordanet i 

la tanca de xiprers (prop de la carretera de Marenyà). 

Construcció d’un nou local social, punt 
de trobada i eixamplament de la cruïlla 

amb la C-31
S’ha posat a exposició pública el projecte de construc-

ció del nou local social i punt de trobada situat a l’en-

creuament del carrer Sant Joan Pladecorts amb la car-
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retera de Marenyà obtingut pel conveni signat amb la 

promotora de les cases de nova construcció. S’han fet 

les gestions oportunes per demanar-ne la subvenció de 

la totalitat del cost d’adequació. Tan bon punt s’hagin 

complert els tràmits legals es començaran les obres.

Projecte de millora 
de recollides d’aigües pluvials 

zona C/ Tramuntana de la Tallada
Es va portar a terme la neteja del rec de desaigua obert. 

En aquests moments, estem a l’espera de l’aprovació 

de subvenció per part del Departament d’Agricultura  

per acabar l’obra del tram pavimentat. Si la resolució 

de subvenció és favorable, l’obra es portarà a terme, i 

si no, es buscaran altres alternatives.

Carretera C-31
Ens trobem ja en el punt que les obres de la nova car-

retera són en procés d’iniciar-se. 

Traçat previst: la carretera, tal i com estava dissenya-

da pels tècnics del Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques, passarà pel pla (costat est) en tot el 

seu pas per Tor i la Tallada. 

Modificació puntual d’un tram a Tor: La carretera pas-

sarà per darrere del paratge de Torell.

Tal i com hem manifestat sempre des de l’equip de go-

vern i complint amb el compromís assolit durant la passada 

campanya electoral, la nostra intenció és allunyar el més 

possible la carretera del nucli de població, minimitzant 

l’impacte ambiental, preservant la qualitat de vida dels 

veïns i vetllant per tal que es compleixin els acords per afa-

vorir el bé col·lectiu. Durant tot el procés fins arribar a la 

solució definitiva, l’Ajuntament ha mantingut informats 

particularment i conjuntament als propietaris afectats en 

cada cas. Estem convençuts que la millora obtinguda afa-

vorirà tots els aspectes esmentats de manera notable.

El traçat està exposat a l’entrada de l’Ajuntament a dispo-

sició de qualsevol persona interessada.

Serveis agraris 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha desbrossat el 

tros del torrent de la Tallada i la continuació del rec 

del “Pont Pagès” de la carretera cap al pla.

Està previst que en breu s’iniciïn els treballs de recu-

peració d’un tram del camí de la Mota a Canet i més 

endavant s’arreglarà el camí del Mas Duran i els ca-

mins de la zona de muntanya.

S’han netejat els marges i cunetes de Tor i està previst 

seguir amb tots els nuclis del municipi.
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INGRESSOS
11.200 IBI Rústics 33.000 € 

11.201 IBI Urbana 78.000 € 

11.300 Impost vehicles trac. mecanica 36.000 € 

11.400 Impost sobre Plus valua 6.000 € 

13.000 I.A.E.  12.000 € 16.5000 €

28.200 Impost construccions i obres 40.000 € 40.000 €

31.003 Taxa llicència obres 5.000 € 

31.130 Taxa cementiri 1.300 € 

31.140 Taxa sobre clavegueres 6.000 € 

31.150 Taxa recollida escombraries 35.000 € 

34.230 Taxa sobre servei d’aigua/canon concessionari 15.000 € 

35.101 Ocupació sòl, vol i subsòl 7.500 € 

39.000 Ingressos diversos i imprevistos 5.000 € 

39.001 Quotes piscina i casal estiu 12.000 € 

39.903 IVA lloguer finques 900 € 87.700 €

42.000 Fons de cooperació municipal 120.000 € 

46.200 Subvencions Diputació i Consell Com. 15.000 € 

46.201 Conveni empreses privades 70.000 € 

48.000 Subvencions Vedat de Caça 12.000 €  

46.210 Altres subvencions 5.300 € 222.300 €

52.101 Interessos comptes corrents 500 € 

54.000 Concessions i lloguers immobles 10.000 € 10.500 €

76.201 Subvenció C. Comarcal. Deixalleria 100.000 € 

76.202 Subvenció Medi Ambient. Boscos 24.000 € 

76.210 Subvencions Diputació 25.000 € 

76.211 Subvencio DAAR, Xarxa pluvials 45.500 € 

76.212 Altres subvencions (Diputació, Centre Civic) 70.000 € 264.500 €

  TOTAL INGRESSOS 790.000 € 790.000 €

Hisenda, finances i gestió

Pressupost municipal 2008
La Tallada, Tor, Marenyà i Canet 
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Des de la Casa de la Vila

DESPESES
011.310 Interessos amortització préstecs 10.000 € 

011.911 Capital amortització prestecs 30.000 € 40.000 €

111.100 Retribucions alts càrrecs 12.500 € 

121.120 Retribucions bàsiques 6.700 € 

121.121. Retribucions complementaries 8.750 € 

121.130 Retribucions personal laboral 37.000 €  

121.131 Personal laboral eventual 8.400 € 73.350 €

121.212 Conservació immobles 16.000 € 

121.220 Despeses d’oficina 13.000 € 

121.221 Subministraments i reparacions 20.000 € 

121.224 Assegurances 4.000 € 

121.226 Despeses diverses/projectes/gestoria 11.000 € 

121.2261 Tècnic i Àrea de Joventut 8.000 € 

121.227 Servei de Recaptació 5.000 € 

121.2271 Assessorament urbanístic/Arquitecte 8.300 € 

121.2272 Redacció POUM 50.000 € 

121.230 Indemnitzacions per raó del servei 17.500 € 

121.231 Dietes i despeses de viatge 2.000 €  

121.228 Serveis socials 1.200 € 

121.600 Mobiliari Local Social 4.400 € 160.400 €

313.160 Seguretat social 20.000 € 20.000 €

432.210 Manteniment jardineria 15.000 € 

432.213 Manteniment infrastructura i serveis 25.000 € 

442.227 Recollida escombraries/abocador 35.000 € 

451.489 Subvencions cultura i ensenyament 30.000 € 

432.600 Millora-Ampliació cementiri 30.000 € 

432.610 Xarxa de pluvials de La Tallada 57.000 € 

432.612 Adequació Centre Civic 80.000 € 

432.613 Construcció deixalleria 100.000 € 372.000 €

511.210 Vies publiques, camins i rieres 30.000 € 

511.200 Millora entrada Ctra. Marenyà 45.000 € 

511.600 Complementaris Camí Mas Turró 23.500 € 

511.610 Boscos municipals/camins forestals 24.850 € 123.350 €

611.225 IVA lloguer finques 900 € 900 €

  TOTAL DESPESES 790.000 € 790.000 €
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Des de la Casa de la Vila

Aquest espai és el que l’equip de govern ens ha 

donat per poder fer-vos arribar la nostra opinió. 

Vàrem haver de demanar-ho expressament, ja que 

no va haver-hi cap oferiment en els anteriors but-

lletins. Ens sembla que heu de conèixer el punt de 

vista dels que governen i dels que no.

Segons la Llei Orgànica 5/1985, a l’article 26, 

apartat 2, el president i els vocals de cada mesa 

electoral seran designats en SORTEIG PÚBLIC. A 

la Tallada el sorteig es va fer A PORTA TANCADA. 

Sempre s’havia fet en un PLE de l’Ajuntament. 

Transparència?

L’equip de govern ha decidit canviar el traçat de 

la C-31 al seu pas pel nostre terme municipal. Cap 

problema! Però resulta que aquest canvi s’ha fet a 

instàncies d’uns veïns de Tor sense haver-se convo-

cat cap PLE de l’Ajuntament. El govern del nostre 

municipi fa el que li dicten els que no són a l’Ajun-

tament (els tapats), els qui realment governen. Sen-

se cap possibilitat de debatre el nou traçat aquest 

s’ha pactat al despatx del conseller Nadal ignorant 

l’opinió de la gent que representa la meitat dels 

electors que varen anar a votar en les darreres elec-

cions municipals. El tema de la C-31 sempre s’havia 

tractat en PLE públic obert a tothom.

En la construcció d’una nova carretera sempre hi ha 

afectats, però, per què es canvia el traçat d’ama-

gat, per fer un bunyol? L’Ajuntament som tots?

S’han presentat al·legacions al pressupost muni-

cipal del 2008. En lloc d’actuar a la xarxa pluvial 

del carrer Tramuntana de la Tallada demanem 

que es destinin els diners, 57.000 €, a millorar la 

pista esportiva i la piscina municipal. El tema de 

les aigües pluvials ja se solucionarà amb les obres 

d’urbanització de la UA2.

Destinar els 100.000 € previstos per a la construc-

ció d’una deixalleria municipal que no conside-

rem obra prioritària a l’ampliació del Cementiri 

Municipal, dotant la inversió en 130.000 €.

Fer servir els 45.000 € previstos per arranjar la 

sortida de la carretera de Marenyà a la C-31 a la 

zona del pou vell de l’aigua. Es allà on convé si-

tuar la sortida de la carretera de Marenyà i no on 

és ara actualment.

Suposem que les nostres al·legacions seran ignorades. 

Vàrem també al·legar en el seu moment a les orde-

nances municipals. Es va aconseguir que l’equip de 

govern modifiqués la seva intenció de fer pagar per 

la utilització de la sala del C.E.M. “L’Empordanet”.

En el nostre grup municipal de CiU hem tingut 

la renúncia per motius personals d’en Jordi Sais 

de Tor. Serà rellevat per en Genís Casademont de 

Canet. La feina de portaveu del grup recau sobre 

en Narcís Gibrat de la Tallada.

L’oposició us fa saber...

Pàgina Oberta

GRUP MUNICIPAL DE CIU
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DIADA D’HOMENATGE 
A LA GENT GRAN

DISSABTE 19 I DIUMENGE 20 D’ABRIL DE 2.008
Dissabte, 19 d’abril

20h. Concert de música a l’església de la Tallada

Diumenge, 20 d’abril
10h.  Inauguració de l’exposició de fotografies de casament 
 a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament

11h.  Missa cantada per la Coral de la Tallada

12h.  Audició de sardanes amb l’Orquestra Cervianenca

14h.  Dinar de germanor al local polivalent l’Empordanet
 Havent dinat podrem gaudir d’una demostració de balls de saló 
 a càrrec del grup Carmín
 Seguidament sessió de ball amb l’acompanyament dels Ballarins

. . .    Menú    . . .
Amanida verda

Fideuà
Pollastre a la brasa amb patates

Postres
Pa, aigua, vi, cava, cafè

Les persones grans i els nens i nenes fins a 5 anys tenen el menú gratuït. 
De 6 a 12 anys el preu del menú és de 8 €
A partir de 12 anys, el preu és de 15€

INSCRIPCIONS FINS EL 17 D’ABRIL
ES DONARÀ UN TIQUET DE RESGUARD PER FAMÍLIA

Per adquirir els tiquets del dinar podeu anar a l’Ajuntament en horari d’oficina o a l’Empordanet.

Amb el suport  de:
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Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Edita:

Ctra. les Torres, 1-5
17134 - La Tallada d’Empordà

(Baix Empordà)

Amb el suport de:


