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amb col·laboració de:

Benvolguts veïns,

M’adreço a tots vosaltres per presentar-vos el tercer nú-

mero del Butlletí Informatiu Municipal. Amb el mateix 

tarannà i il·lusió que vàrem començar us expliquem pas 

a pas el que s’ha anat fent els darrers mesos. Tot i que les 

reunions dels plens són públiques i les actes en recullen 

el seu contingut per a tothom interessat,  des de l’Ajun-

tament pensem que res millor que un Butlletí Munici-

pal, que arriba directament a casa vostra, per garantir 

la màxima informació en tot allò que com a veïns ens 

afecta, donant-nos eines per opinar de primera mà i no 

basant-nos només en el  “m’han dit que...”. 

Ja fa més d’un any, en les darreres eleccions municipals i 

democràtiques, amb els vostres vots ens vàreu atorgar la 

confiança de tirar endavant el nostre projecte municipal 

i així ho estem fent. És cert que tots els inicis presenten 

dificultats, però amb diàleg, voluntat i treball se supe-

ren tots els entrebancs. Tots sabem que hi ha moltes 

maneres diferents de fer les coses i que possiblement 

moltes d’elles arriben a un mateix objectiu, però sí, estic 

convençuda que si fem les coses amb optimisme, clare-

dat, serietat, senzillesa, igualtat i amb visió de futur s’as-

segura un bon camí.

En els anteriors butlletins us encoratjàvem a participar 

en les activitats del poble i a adreçar-vos a l’Ajuntament 

per a qualsevol consulta, puc assegurar-vos que així ha 

estat, la qual cosa és d’agrair. No em canso de repetir 

que l’Ajuntament som tots i especialment els que hi som 

al davant tenim el deure de treballar pel bé comú.

Estem vivint un moment social de canvi, especialment 

en l’aspecte econòmic i el nostre Ajuntament, igual que 

totes les entitats, no se’n queda al marge. Aquesta si-

tuació ens obliga a ser especialment curosos amb totes 

les iniciatives que depenen de l’Ajuntament, que ens 

obliguen a sospesar-les i, en alguns casos, a reconduir-

les, tot buscant la sortida més adequada per a cada cas.

Tot agraint de nou la confiança que dia a dia ens de-

mostreu, us saludo,

Roser bagué Paretas

Alcaldessa
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Resum dels plens

Nota: DIES QUE HI HAURÀ PLE MUNICIPAL: ÚLTIM DIJOUS DE CADA DOS MESOS, OBERT A TOTHOM

PROPER PLE: 27 DE NOVEMBRE 2008 a les 20:00 h 

Sessió ordinària del 27 de
març de 2008

El 27 de març de 2008 es van reunir a la sala d’actes de 

l’Ajuntament, per celebrar sessió ordinària, l’alcaldes-

sa i tots els regidors.

Dimissió del regidor Sr. Jordi Sais turon
Es dóna compte de l’escrit presentat a l’Ajuntament 

per part del regidor del grup municipal de Convergèn-

cia i Unió (CiU), Sr. Jordi Sais Turon, en el qual manifes-

ta que presenta la dimissió i renuncia al seu càrrec de 

regidor amb caràcter immediat i a tots els efectes.

El Ple pren coneixement d’aquesta renúncia i acorda 

trametre la documentació a la Junta Electoral Central 

a fi que es pugui emetre una nova credencial de regi-

dor a favor del següent membre de la candidatura, Sr. 

Genís Casademont Alabau.

El Sr. Gibrat vol fer constar l’agraïment del seu grup al 

regidor Jordi Sais per la seva dedicació al poble durant 

els darrers anys i lamenta que plegui per les raons per-

sonals que ha manifestat. També comunica que a partir 

d’ara serà ell qui assumirà la funció de portaveu del grup 

de CiU i la representació en les diferents comissions.

Ratificació decret de l’Alcaldia 
d’aprovació inicial del projecte de local 

municipal de la Ctra. de Marenyà
Se sotmet a la ratificació del Ple el decret de l’Alcaldia 

de data 28 de febrer de 2008, relatiu a l’aprovació 

d’un projecte, i que literalment diu:

1.- Aprovar inicialment l’esmentat projecte titulat “Pro-

jecte bàsic i executiu de reforma del Local Municipal”.

2.- Exposar-lo al públic durant el termini d’un mes mit-

jançant la publicació d’edicte en el BOP de Girona, als 

efectes d’examen i presentació d’al·legacions.

Després de sotmetre la proposta a votació, el Ple acor-

da per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors 

del grup de CiU, ratificar aquest decret de l’Alcaldia.

Aprovació inicial del plec de clàusules 
administratives per a la subhasta 

del local municipal
A continuació es va posar a disposició del Ple, per a la seva 

aprovació, el Plec de clàusules administratives particulars 

que ha de regir la contractació per subhasta de l’obra ti-

tulada “Reforma de Local Municipal”. El Ple  el  va trobar 

correcte i va acordar, per majoria absoluta, amb els vots 

de l’equip de govern a favor i l’abstenció dels regidors del 

grup municipal de CiU, aprovar-lo inicialment i exposar-lo 

al públic. En cas de no presentar-se cap al·legació, l’acord 

d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

2.- Simultàniament, s’anuncia la subhasta pública per-

què durant el termini de 26 dies naturals posteriors a la 

publicació del corresponent anunci en el BOP de Girona 

els interessats puguin presentar les seves ofertes tècni-

ques i econòmiques d’acord amb el que preveu el plec 

de clàusules administratives, si bé condicionant la seva 

efectivitat a l’aprovació definitiva de l’anomenat plec de 

clàusules, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior.

Moció sobre el riu ter
L’Alcaldia dóna compte del contingut de la moció pre-

sentada al Ple a proposta de la Plataforma del Ter, en la 



5Butlletí d’Informació Municipal           Núm. 03 • OCTUBRE 2008

des de la Casa de la vila
qual es demana, en resum, una millor gestió dels cabals 

del riu Ter, un repartiment o afectació més equitativa 

de les possibles restriccions i informació més detallada 

sobre la gestió diària o regular de l’aigua del riu, de les 

balances hidràuliques, etc.

El Ple considera adient, adequada, raonada i total-

ment justificada la proposta d’acord i acorda per 

unanimitat la seva aprovació íntegra, com també ad-

herir-se a la Plataforma del Ter, i donar-ne trasllat al 

Consorci Alba Ter i a la Plataforma del Ter.

Verificació text refós de la modificació 
NN.SS. de planejament, sector Cofrugi.

Se sotmet a la consideració del Ple el text refós del pro-

jecte de modificació puntual de les Normes Subsidià-

ries de planejament, sector Cofrugi, modificat segons 

acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 19 

de desembre de 2007. A l’esmentat text refós s’incor-

pora l’informe de la Direcció General d’Arquitectura 

i Paisatge. Tot considerant correcta la documentació 

i adequada a les condicions de l’acord de la Comissió 

d’Urbanisme, ja esmentat, el Ple acorda per majoria 

absoluta, amb l’abstenció dels regidors del grup de 

CiU, aprovar la verificació del text refós del projecte 

de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament, sector Cofrugi, amb incorporació de l’in-

forme de la D.G. d’Arquitectura i Paisatge.

Encàrrec de cartografia per a la 
redacció del POUM

Per poder endegar els treballs de redacció del Pla 

d’ordenació urbanística municipal, caldrà encarregar 

una nova cartografia actualitzada, ja que la que va 

confeccionar la Diputació de Girona l’any 2006 és in-

completa, ja que no cobreix la totalitat de l’àrea urba-

na dels diferents nuclis.

Atesa aquesta situació, s’ha demanat pressupost a l’em-

presa Aerocart (F. Martínez), que inclou tots els treballs 

cartogràfics, des de la realització de vol, suport sobre 

el terreny i restitució en una superfície total de 80 Ha. 

El cost total, que se sotmet a l’aprovació del Ple, és de 

5.266,40 €, IVA inclòs. Amb l’abstenció dels regidors del 

grup de CiU, el Ple acorda per majoria absoluta aprovar 

el pressupost d’Aerocart i encarregar els treballs.

Aprovació de conveni per rectificar el 
traçat del carrer President Macià

A continuació se sotmet a l’aprovació del Ple la proposta 

de conveni amb el Sr. Joan Vert Font, per regular la mo-

dificació de traçat d’un tram del carrer President Macià, 

en el qual actualment es fan obres de pavimentació.

El Ple aprova per majoria absoluta l’acord d’aprovació 

de l’esmentat conveni amb el Sr. Joan Vert i Font.

Aprovació definitiva del Pressupost 
municipal de 2008

Acte seguit, es llegeix l’al·legació presentada pel grup 

municipal de CiU al Pressupost municipal per a l’exer-

cici de 2008, proposant diverses modificacions en par-

tides pressupostàries.

Una vegada examinat l’expedient tramitat, i vista la 

proposta de l’Alcaldia, el Ple va acordar per majoria 

absoluta desestimar l’al·legació presentada durant el 

termini d’informació pública pel grup municipal de 

CiU contra l’aprovació inicial del Pressupost municipal 

general per a l’exercici de 2008 i aprovar definitiva-

ment el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2008. 

a. DESPESES

             Funcional           Econòmic

1.-.......…………........73.350 1.- ……………. 93.350

2.-..........……..........160.400 2.- ………….. 306.900

3.-........…………......20.000 3.-…..………… 10.000

4.-...……….........… 372.000 4.-….………… 30.000

5.-.……..……….......123.350 6.-....………… 319.750

6.- ................................ 900

0.- ........................... 40.000 9.-... ………… 30.000

totals   790.000   790.000
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b. InGRESSOS

1.- Impostos directes. 165.000

2.- Impostos indirectes 40.000

3.- Taxes i altres ingressos 87.700

4.- Transferències corrents 222.300

5.- Ingressos patrimonials 10.500

7.- Transferències de capital 264.500

tOtaLS 790.000

Veure butlletí anterior per a detall de les partides

PLantILLa DE PERSOnaL
0)ALTS CÀRRECS 12.500

A)FUNCIONARIS

Secretari-Interventor Grup B, Nivell 16, Agrupació

Retribucions bàsiques 6.700

Retribucions complementaries 8.750

B)PERSONAL LABORAL

Encarregat serveis municipals

1 plaça 24.000

Auxiliar administratiu.

1 plaça 9.400

Personal de neteja

1 plaça 3.600

C)PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Monitors piscina municipal 8.400

totals 73.350.-

Adjudicació obres de reforma del 
cementiri municipal

A continuació s’informa sobre el projecte de cons-

trucció de 12 nínxols i 43 columbaris al cementiri 

municipal, atès que ja no queda quasi cap sepul-

tura de titularitat municipal. En el cas que s’adju-

diquessin en un termini curt, se’n construirien de 

nous.

A continuació s’exposen les ofertes presentades 

per tres empreses per a l’adjudicació de les obres 

de reforma del cementiri municipal i construcció 

de nínxols, per tal que el Ple pugui acordar l’adju-

dicació del contracte a l’oferta més econòmica.

Sotmesa a votació la proposta d’adjudicació de 

l’obra, el Ple acorda per majoria absoluta adjudi-

car-la a Construccions El Puig Segalar SL pel preu 

ofertat de 9.396,00 €, que inclou l’IVA vigent.

A part, la construcció de columbaris-cineraris, 

s’adjudica a l’empresa Folch S.L. pel preu de 

10.560,00 €, ja que és la única que ha presentat 

oferta econòmica.

Aprovació augment de tarifes
de l’aigua

L’empresa concessionària del servei de subministra-

ment d’aigua ha sol·licitat a l’Ajuntament un aug-

ment de la tarifa per a l’any 2008, d’acord amb l’IPC 

enregistrat el darrer any, que se situa en el 4,2%. Es 

proposa la seva aprovació.

El Sr. Narcís Gibrat diu que el seu grup votarà en 

contra. En tot cas, hi podrien estar a favor si l’aug-

ment anés acompanyat d’altres mesures d’estalvi d’ai-

gua (les explotacions agrícoles no paguen el cànon 

d’aigua), o si es suprimissin els mínims, ja que molta 

gent no els consumeix i els ha de pagar. Amb l’actual 

sistema de tarifes es penalitza a qui més consumeix.

L’alcaldessa respon que estudiaran aquesta propos-

ta i la comentaran amb SOREA.

Seguidament se sotmet a votació la proposta d’aug-

ment de tarifes, i el Ple acorda per majoria absoluta 

aprovar l’aplicació de l’augment del 4,2% sol·licitat 

per SOREA.

Suport a una proposta de veïns per 
modificar puntualment l’inici de la Ctra. 

de tor a bellcaire
Acte seguit es llegeix una proposta subscrita per veïns 
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i propietaris de terrenys de Tor, afectats pel traçat de 

l’encreuament de la Ctra. de Tor a Bellcaire amb la 

nova variant de la C-31, en la qual demanen a l’Ajun-

tament el seu suport per desplaçar lleugerament cap 

al sud i alinear aquest encreuament.

Per altra banda, l’Ajuntament també considera que 

caldria rectificar puntualment l’accés principal en-

tre Tor i la Tallada i l’encreuament amb la carretera 

actual, ja que en aquell punt hi ha la canonada de 

gas. Per altra banda, també caldria fer més gran el 

drenatge del torrent de Vall-llovera i els altres recs 

de l’entorn.

Els regidors del grup municipal de CiU manifesten 

que s’abstindran, ja que no disposen de prou infor-

mació i el nou traçat de la carretera a Tor encara no 

és definitiu.

Finalment, sotmesa a votació la proposta, el Ple 

acorda per majoria absoluta, donar suport a la pro-

posta dels veïns i trametre-la a la D.G. de Carreteres 

per tal que sigui tinguda en compte quan es redacti 

el projecte amb el traçat definitiu de la carretera.

assumptes urgents
L’alcaldessa proposa al Ple la inclusió d’un punt amb 

caràcter d’urgència, referit a l’aprovació del Pla Lo-

cal de Joventut, atès que la documentació ha arribat 

després d’haver-se fet la convocatòria del Ple i caldria 

aprovar-lo en aquesta sessió.

El Ple acorda per majoria absoluta la inclusió del punt 

proposat a l’ordre del dia i seguidament es debat:

Aprovació del Pla Local de Joventut
L’alcaldessa exposa succintament el contingut del Pla Lo-

cal de Joventut de la Tallada d’Empordà per al període 

2008-2011, redactat conjuntament amb els tècnics del 

Consell Comarcal del Baix Empordà, el contingut del qual 

queda de manifest en el document general, en el qual 

s’inclou la contextualització del municipi, la metodologia 

emprada per a la seva redacció, les accions desenvolupa-

des i les previstes, anàlisi de la realitat juvenil i els objec-

tius, pressupost i projectes per a tot el període.

Sotmès a votació, els regidors del grup municipal de CiU 

manifesten que s’abstindran per la manca d’informació.

Per tant, el Ple acorda per majoria absoluta:

1.- Aprovar el Pla Local de Joventut de la Tallada 

d’Empordà per al període 2008-2011.

2.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Empor-

dà per al seu coneixement i efectes.

Informacions de l’Alcaldia
S’informa sobre els següents punts:

1.- El 20 d’abril se celebrarà la Festa en homenatge a la 

gent gran i aquesta mateixa setmana sortirà publicat 

al Butlletí Municipal el programa d’actes definitiu. 

2.- S’han demanat totes les subvencions convocades 

per la Diputació de Girona: Activitats i equipaments 

culturals camins, prevenció d’incendis forestals, infor-

màtica i noves tecnologies, etc. També s’estan prepa-

rant altres expedients per demanar altres ajuts que es 

convocaran properament.

Precs i preguntes
L’alcaldessa pregunta si se n’han presentat per escrit, 

a la qual cosa el Sr. Gibrat respon que no, però vol fer 

constar que tot el que es demana al seu grup l’equip 

de govern no ho fa, i no pot ser que no pugui fer 

precs ni preguntes perquè l’Alcaldia les hi demani per 

escrit. Per altra banda, demana que es doni informa-

ció pública amb temps suficient sobre el dia que s’ha 

de celebrar cada sessió, posant la convocatòria i ordre 

del dia a les cartelleres.

Junta de Govern del dia 17
d’abril de 2008 

Es van adoptar els següents acords:
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Liquidació i verificació de la facturació 
d’obres de pavimentació del camí 

del Mas turró
La Presidència manifesta que hi ha diverses discre-

pàncies pel que fa al cost i unitats d’obra facturades 

per l’empresa Promotora Giro-Cat SL en les obres de 

pavimentació del camí del Mas Turró, bàsicament pel 

que fa a treballs no inclosos en el projecte inicial com 

per unitats d’obra que potser no han estat consigna-

des de manera adequada a les certificacions i factures 

d’obra. En aquest sentit, considera que caldria fer una 

darrera verificació i encarregar als serveis tècnics del 

Consell Comarcal del Baix Empordà la realització dels 

amidaments de l’obra executada des de l’inici, per tal 

de comprovar que s’ajusten als que apareixen a les 

certificacions. 

Els membres de la Junta de Govern s’hi mostren fa-

vorables i acorden per unanimitat aprovar la propos-

ta de l’Alcaldia, i sol·licitar l’assistència de tècnics del 

Consell Comarcal en aquesta qüestió. 

Obres complementàries al carrer 
President Macià

Amb la finalitat de completar les obres d’urbanització 

i pavimentació del carrer President Macià, a Marenyà, 

s’ha cregut convenient completar la xarxa final d’ai-

gües pluvials fins a la carretera. En aquest sentit, s’ha 

demanat una estimació del cost a l’empresa adjudica-

tària de l’obra principal, Salvador Serra SA, la qual ha 

presentat una oferta per import de 12.272,32 €. Una 

vegada valorada, la Junta de Govern la considera cor-

recta i acorda per unanimitat aprovar el pressupost 

citat i encarregar aquesta obra complementària. 

Aprovació de certificació d’obres
Relacionada amb el mateix tema, es presenta per a la 

seva aprovació la certificació d’obres núm. 1 correspo-

nent a les d’urbanització del carrer President Macià, in-

closes en el PUOSC de Catalunya, any 2007. El seu import 

és de 62.921,59 €.

La Junta acorda, per unanimitat, la seva aprovació i 

tramesa a la Delegació del Govern de la Generalitat 

per a la seva fiscalització. 

Subvenció per al 
Pla Local de Joventut

La Secretaria del Joventut ha convocat els ajuts per 

dur a terme els plans locals de joventut i els projectes 

que se’n deriven, per la qual cosa es proposa concór-

rer a la convocatòria i sol·licitar les ajudes correspo-

nents, tant per a les activitats previstes al Pla com per 

a l’adequació d’equipaments, d’acord amb els projec-

tes redactats amb els tècnics del Consell Comarcal del 

Baix Empordà. 

Una vegada examinada la proposta i la documenta-

ció, la Junta de Govern acorda per unanimitat: 

1.-Sol·licitar a la Secretaria de Joventut una subvenció 

per import de 25.241,53 € per als projectes i actuaci-

ons incloses en el Pla Local de Joventut de la Tallada 

d’Empordà. 

2.-Sol·licitar, també, una subvenció per import de 

18.000,00 € destinada a l’adequació del local munici-

pal del carrer Figueres/Marenyà. 

Sol·licitud de subvenció per adequació 
d’enllumenat públic

S’han convocat, també, els ajuts i subvencions destina-

des a actuacions d’adequació a la normativa vigent de 

les xarxes d’enllumenat públic del municipi. La memò-

ria valorada ja va ser presentada a la convocatòria per 

a la formació del PUOSC 2008-2012 i dotada amb una 

subvenció pròxima al 40% del cost total. L’Alcaldia va 

dictar decret per sol·licitar la subvenció complemen-

tària al Departament de Medi Ambient i Habitatge i 

demana la seva ratificació per la Junta de Govern, la 

qual acorda per unanimitat: 
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1.-Ratificar el decret de l’Alcaldia de data 08/04/08, 

d’aprovació de la memòria valorada per a l’adaptació 

de l’enllumenat públic als pobles de la Tallada, Tor i 

Marenyà, amb un pressupost total de 127.045,47 €.

2.-Acollir-se al que preveu la Resolució MAH/769/2008, 

i sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habi-

tatge una subvenció per import de 40.000,00 €, desti-

nada a minorar el cost de la inversió. 

Sol·licitud de subvenció per neteja de 
camins forestals

A continuació, a proposta de l’Alcaldia, la Junta 

de Govern acorda per unanimitat acollir-se a la 

convocatòria de subvencions del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge i sol·licitar la subvenció 

per a actuacions en matèria de gestió forestal a 

la zona afectada per l’incendi de 2006, consistent 

en la retirada d’arbres caiguts enmig dels camins 

municipals i vies públiques, que afecta una longi-

tud total d’uns 4 km, amb un pressupost d’execu-

ció de 20.880 €.

Aprovació de conveni amb Fecsa 
Endesa, UA1

En relació amb les obres d’urbanització de la UA-

1, queda pendent de resoldre el traçat i instal·lació 

de les línies de baixa tensió per a les parcel·les. Per 

aquest motiu, i a sol·licitud de l’Ajuntament, l’em-

presa subministradora Fecsa Endesa ha presentat un 

pressupost amb proposta de conveni per a la realitza-

ció de l’obra o instal·lació amb un cost de 5.099,10€ el 

qual se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, la 

qual el troba correcte i acorda per unanimitat la seva 

aprovació. 

Subvenció per al programa de 
participació ciutadana

S’han convocat, a més, diversos ajuts i subvencions 

per part de la Generalitat de Catalunya, destinades 

a fomentar la participació ciutadana en els assump-

tes públics i, en aquest sentit, es considera que el 

programa de participació ciutadana endegat per 

l’Ajuntament en la tramitació del POUM podria en-

trar en aquest concepte i ser, per tant, objecte de 

subvenció. 

El cost del programa s’ha valorat en 9.410 € i es propo-

sa per part de l’Alcaldia sol·licitar aquesta subvenció, 

amb la qual cosa es mostren d’acord tots els membres 

de la Junta de Govern. 

Casal d’Estiu 2008
L’Ajuntament està començant a preparar el Ca-

sal del proper estiu, en principi, intenten fer-

ho conjuntament amb Bellcaire i Albons, amb 

qui compartirà tècnic de joventut. Més enda-

vant es donarà la informació detallada, quan 

ja s’hagin acabat els tràmits i gestions amb els 

altres ajuntaments. 

Reunió de la Junta de
Govern del dia 9 de maig

de 2008 
Es van adoptar els acords següents:

Llicència instal·lació caseta d’articles 
pirotècnics

La Sra. Carme Rosés Claparols ha sol·licitat a l’Ajun-

tament autorització per a la instal·lació d’una caseta 

per a la venda d’articles de pirotècnia davant l’accés 

del local municipal l’Empordanet, des del 18 al 27 de 

juny de 2008. 

Considerant que la sol·licitud és correcta i l’activi-

tat s’ajusta a la normativa vigent, la Junta de Go-

vern acorda la seva autorització, prèvia la obtenció 
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de la corresponent llicència de la Subdelegació del 

Govern a Girona. 

Sol·licitud de subvenció per a la 
redacció del POUM

Atès que l’Ajuntament ha encarregat els treballs de re-

dacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de la 

Tallada d’Empordà, i ha aprovat l’encàrrec professional 

amb l’equip Falcó Huguet/Arquitectes SC en sessió del 

dia 29 de novembre de 2007, amb un cost de 110.780 € 

més 5.266,40 € en concepte de restitució fotogramè-

trica, la qual cosa suposa un cost total de 116.046,40 €, 

l’alcaldessa proposa a la Junta de Govern sol·licitar al 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

una subvenció per import de 60.000 euros destinada a 

finançar part dels treballs previstos. 

La Junta considera adient la proposta i acorda per 

unanimitat sol·licitar l’ajuda econòmica assenyalada a 

la proposta de la Presidència. 

Llicència ambiental, 
granja Lluís Thomas

Atès que per part de LLUÍS THOMAS VALL-LLOSERA, 

com a propietari de l’activitat, s’ha sol·licitat llicència 

ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, d’una explotació ramadera dedicada a l’en-

greix de pollastres amb una capacitat de 4.200 caps, 

situada a la granja Mas Thomas de Tor. Atès que l’ex-

pedient ha seguit la tramitació administrativa corres-

ponent, informació pública i veïnal sense que s’hagin 

presentat al·legacions. Atès que segons l’informe dels 

serveis tècnics municipals de data 29/01/08 els usos 

previstos a la finca no són compatibles amb el que 

preveu el planejament urbanístic (Normes subsidiàries 

de planejament de la Tallada d’Empordà), per tractar-

se de sòl urbà en la categoria 3b; 

La Junta de Govern formula la següent proposta de 

RESOLUCIÓ: 

1.-DENEGAR la llicència ambiental a LLUÍS THOMAS 

VALL-LLOSERA per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 

27 de febrer, d’una explotació ramadera d’engreix de 

pollastres, situada a la granja Mas Thomas de Tor. 

2.-Donar-li trasllat d’aquesta resolució, d’acord amb el 

que preveu l’article 30 de la Llei 3/1998, i obrir un perí-

ode d’audiència pel termini de 15 dies en què podrà fer 

les observacions que en el seu dret consideri més adients. 

Informacions i assumptes
de l’Alcaldia

L’alcaldessa informa sobre diversos temes i gestions 

fetes darrerament o que s’han programat per a les 

properes setmanes: 

1.-En primer lloc, el proper dimecres l’arquitecte Jo-

sep Fortià tindrà una reunió amb els propietaris de la 

UAU-2 per comprovar la reparcel·lació. 

2.-S’ha sol·licitat a Fecsa Endesa el soterrament d’un 

tram de línia elèctrica a Marenyà i el grapat per les faça-

nes d’un altre tram al carrer Estret. Es demanarà als ve-

ïns afectats una col·laboració econòmica de 15 €/ml per 

fer front a part del cost de la línia grapada a façana. 

3.-S’està preparant un conveni amb el Consell Comar-

cal del Baix Empordà sobre el servei de taxi als pobles. 

4.-L’Ajuntament de Verges ha demanat autorització 

per utilitzar l’aigua del pou vell de la Tallada per regar 

el camp de futbol. En principi no hi ha cap inconveni-

ent, tenint en compte que en cas de necessitat sempre 

tindran prioritat d’ús els veïns i serveis de la Tallada. 

5.-Piscina municipal i Casal d’Estiu.-El calendari de la 

piscina serà del 24 de juny al 7 de setembre, en horari 

de 11 a 20 h. Les retribucions per als socorristes serà de 

1.000 € més les despeses de dinars i dietes (uns 300 €) 

al mes, i per als monitors 900 € al mes. S’estableix un 

dia i mig de festa setmanal, que es combinarà amb el 

personal a fi que el servei estigui sempre obert. 

Per al Casal, la retribució neta del monitor titulat serà 
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de 500 € mensuals amb dedicació de mitja jornada i la 

dels ajudants de 450 €.

 Sessió ordinària del dia
29 de maig 2008 

Amb l’assistència de tots els regidors es va celebrar ses-

sió ordinària, es van debatre els punts de l’ordre del dia 

i es van adoptar els següents acords. 

Presa de possessió del regidor electe 
Sr. Genís Casademont

El Sr. Genís Casademont Alabau ha comparegut a la ses-

sió en la seva qualitat de regidor electe per la candida-

tura de Convergència i Unió i en substitució del Sr. Jordi 

Sais Turon, el qual havia presentat la dimissió en un ple 

anterior. El Sr. Casademont mostra la credencial de regi-

dor emesa per la Junta Electoral Central i manifesta que 

la seva presència té com a objectiu prendre possessió del 

càrrec per al qual ha estat elegit. A continuació promet 

exercir el càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà i se li dóna la benvinguda.

Reestructuració de l’Agrupació 
intermunicipal

S’informa de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament 

d’Albons amb data de 12 de maig de 2008, d’aprovació 

inicial de l’expedient de separació d’aquell Ajuntament 

de l’agrupació intermunicipal per al sosteniment d’un 

secretari comú, formada pels ajuntaments d’Albons, Vi-

ladamat i la Tallada d’Empordà, motivada per la neces-

sitat d’una major dedicació del secretari-interventor a 

Albons, la qual requereix una jornada laboral completa. 

En aquest sentit, l’actual titular de la plaça ha manifestat 

que continuaria a Albons. 

L’Ajuntament de la Tallada també constata que el volum 

cada vegada més considerable de tasques que té encoma-

nades el secretari i l’administració municipal requereixen 

una dedicació mínima de mitja jornada laboral en aquest 

Ajuntament, i no d’un terç com ara, la qual cosa fa impos-

sible compaginar la dedicació i horari que es requereix a 

cadascun dels tres ajuntaments que formen l’agrupació. 

Per tot això, i vistos els antecedents i l’expedient del qual 

s’ha iniciat el tràmit, el Ple acorda per unanimitat: 

1.-Informar favorablement l’acord adoptat per l’Ajunta-

ment d’Albons en sessió del 12 de maig de 2008 i aprovar, 

també, la reestructuració de l’agrupació intermunicipal, 

amb la separació d’Albons, de manera que quedi constituï-

da pels ajuntaments de Viladamat i la Tallada d’Empordà. 

2.-Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament d’Al-

bons, com a capitalitat de l’actual agrupació intermu-

nicipal i promotor de l’expedient, per tal que sol·liciti 

els preceptius informes als consells comarcals de l’Alt i 

Baix Empordà i a la Diputació de Girona. 

Intervé a continuació el Sr. Gibrat per manifestar que 

era una situació que es podia preveure. Els pobles van 

creixent i és normal que el volum de feina a Secreta-

ria hagi augmentat molt els darrers anys, però potser 

es podria haver fet d’una altra manera. I respecte al 

titular actual de la plaça, que en principi es quedaria 

a Albons, que ha conviscut amb les tasques de l’Ajun-

tament durant 18 anys, li agraeix tot el que ha fet pel 

poble, el seu consell, suport i la seva ajuda durant els 

anys en què el Sr. Gibrat va ser alcalde i també ara que 

és a l’oposició, i li desitja que li vagi bé en el futur i en 

allò que emprengui de nou. 

L’alcaldessa també manifesta que li sap greu que la 

reestructuració de l’agrupació signifiqui que l’actual 

secretari hagi de deixar la plaça de la Tallada per de-

dicar-se només a Albons. 

Aprovació conveni per al servei de taxi
L’alcaldessa exposa el contingut d’una proposta de 

conveni presentada pel Consell Comarcal del Baix 

Empordà, que té com a objectiu donar una major co-

bertura del servei de taxi a tots els pobles i que està 
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especialment pensat per a la gent gran i persones 

amb dificultat de mobilitat o mancades de mitjans de 

transport. A la pràctica suposarà que si no es disposa 

de cap taxi en el municipi per poder prestar un servei pugui 

accedir-hi un taxi del municipi més pròxim, encara que no 

disposés de la llicència expressa del municipi concret. 

Assabentats dels diferents aspectes i contingut de la propos-

ta, els regidors acorden la seva aprovació per unanimitat. 

Assumpte urgent. Conveni amb la 
Diputació de Girona

Amb data d’avui s’ha rebut un acord de la Junta de Go-

vern de la Diputació de Girona del dia 20/05/08, d’aprova-

ció del text del conveni a subscriure amb aquest Ajunta-

ment per al finançament de les obres de reforma del local 

municipal. L’Alcaldia proposa al Ple la inclusió d’aquest 

punt per al seu posterior debat i aprovació. 

Els regidors es mostren tots d’acord en la seva inclusió i 

seguidament se sotmet a debat i aprovació. 

Obert el torn d’intervencions, el Sr. Gibrat explica que el 

seu grup s’abstindrà en la votació, ja que consideren que 

l’obra projectada no és cap benefici per al poble, sinó que 

caldria actuar al local de l’Empordanet o destinar els diners 

a una altra actuació. Amb aquesta obra se separen serveis 

i més aviat caldria ajuntar-los. S’abstenen perquè és una 

proposta de l’equip de govern que no comparteixen. 

Finalment, feta la votació, el Ple acorda per majoria ab-

soluta, amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció del 

grup de CiU acceptar la subvenció de la Diputació de Gi-

rona per import de 60.000,00 €, destinada a les obres de 

reforma del local municipal i aprovar el conveni regula-

dor d’aquesta subvenció. 

Informacions de l’Alcaldia
L’alcaldessa informa sobre els següents temes i gesti-

ons fetes en el decurs de les darreres setmanes: 

1.-A l’àrea de Cultura informa que ha iniciat els seus 

treballs la tècnica de joventut Mar Batallé i ha tingut 

dues reunions amb adolescents. Han endegat iniciati-

ves, com la revetlla de Sant Joan, organitzar el casal 

d’estiu les tardes de juliol i agost amb dos monitors, 

i coordinar les activitats de la piscina, com els cursets 

de natació tres dies a la setmana per a la mainada (50 

€ d’inscripció) i “aqua-gim” per als adults (35 € d’ins-

cripció). En el cas de la piscina, la temporada serà del 

24 de juny al 7 de setembre. 

2.-S’ha format una comissió de joves per organitzar les 

festes majors de la Tallada i Marenyà. A Tor i Canet ja 

ho fa el Casal i l’associació de veïns, respectivament. 

3.-S’han acabat les obres de reforma del cementiri, 

amb la construcció de 48 nínxols cineraris i 12 nínxols 

d’inhumació, que encara no es donaran a concessió 

de particulars fins que no s’hagin actualitzat els preus 

de l’ordenança d’acord amb el cost real. 

4.-Continuen els treballs del POUM. Els arquitectes 

elaboren els plànols i normativa i es fan les reunions 

periòdiques amb la comissió de seguiment, amb la 

col·laboració de la tècnica de participació ciutadana. 

5.-S’ha sol·licitat una subvenció per a la redacció del 

POUM i una altra per finançar el programa de parti-

cipació ciutadana. També s’han demanat altres ajuts 

econòmics al Departament de Medi Ambient per 

manteniment de camins de la zona forestal, millores 

d’enllumenat, etc. Està previst demanar a la Diputació 

de Girona una subvenció de l’Àrea d’Esports per mi-

llorar i condicionar la pista darrere l’Empordanet i per 

equipament i mobiliari esportiu. 

Precs i preguntes
En primer lloc, el Sr. Genís Casademont exposa que a 

Canet han sentit a dir que l’ACA vol obrir 6 pous per 

regar a la zona, per donar l’aigua al regadiu. Els veïns 

de Canet hi estan en contra i pregunta a l’equip de 

govern si l’Ajuntament els hi donarà suport. 

L’alcaldessa respon que s’han d’escoltar els propietaris i 

que si s’hi oposen amb raó se’ls hi haurà de donar suport. 
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A continuació, el Sr. Narcís Gibrat torna a demanar, en primer 

lloc, còpia de les actes de les reunions de la Junta de Govern. 

Se li faran arribar. 

En segon lloc, pregunta sobre la situació en què es 

troben les obres del carrer President Macià i si hi ha 

algun altre tipus de conveni amb el Sr. Joan Vert, a 

part del que es va aprovar en una sessió anterior. 

També pregunta si les cotes del carrer són de-

finitives i si era necessari obrir un tram del car-

rer per soterrar una canalització d’aigües pluvials 

que, pel fort pendent del carrer, ja se’n van cap 

a la cuneta de la carretera, igual que les que hi ar-

ribaran per la canonada que s’hi ha instal·lat. 

L’alcaldessa respon que el conveni amb el Sr. Vert, 

que encara no ha signat, és per desviar una mica el 

traçat del carrer i que no li afecti la part urbana de 

la seva finca. 

Pel que fa a les cotes, una vegada acabades les obres 

el carrer ha de quedar bé i no perjudicar les cases, de 

manera que l’aigua s’escoli adequadament. 

I en relació amb el tub d’aigües pluvials, la normativa 

especifica que en els nous carrers i llocs de nova urba-

nització s’ha de posar xarxa de pluvials, i així ho espe-

cifica el projecte de l’obra del carrer President Macià. 

 

Reunió de la Junta de
Govern del dia 13 de juny

de 2008 
Es van adoptar els acords següents: 

Ratificació de sol·licitud de subvenció
L’Alcaldia sotmet al Ple la ratificació del seu decret de 

10 de juny de 2008, s’aprova la memòria valorada dels 

treballs de reforma i millora d’instal·lacions esportives 

municipals, amb un cost de 21.607,67 €, i se sol·licita a 

l’Àrea d’Esports de la Diputació de Girona una sub-

venció per import del 90% del cost de l’actuació. 

Els membres de la Junta de Govern se’n donen per 

assabentats i acorden ratificar l’esmentat decret de 

l’Alcaldia. 

Sol·licitud de subvenció
A continuació la Junta de Govern va acordar demanar 

a la Diputació de Girona una subvenció per import de 

18.000, dins el programa Fons de Subvencions 2008, 

destinada a treballs de millora d’accessos i adequació 

d’edificis municipals, que inclourà, entre altres coses, 

el pintat de les oficines municipals, la millora de l’en-

trada de la Ctra. de Marenyà i la zona exterior del 

C.E.M. l’Empordanet. 

Concessió de subvencions
Per altra banda, l’Ajuntament preveu concedir les se-

güents subvencions: 

1.-Al Casal de Tor, per a obres de manteniment i re-

paració de les instal·lacions de l’edifici, per un import 

màxim de 2.500 €.

2.-Al grup de la gent gran, per a despeses de funciona-

ment i organització d’activitats, per import de 600 €.

Mobiliari urbà
Finalment, la Junta de Govern acorda acollir-se a la 

convocatòria d’ajuts de la Diputació de Girona per a 

l’adquisició de mobiliari urbà consistent en jocs infan-

tils destinats a zones i espais públics. 

Informacions de l’Alcaldia
En darrer lloc, l’alcaldessa explica el funcionament pre-

vist per al casal d’estiu i la piscina. En principi, els casals 

de Verges, Viladamat, Bellcaire i Albons han demanat 

si poden anar a la piscina de la Tallada un dia a la set-

mana (matins o tardes). Per aquest motiu s’eixamplarà 

la zona d’esbarjo de fora el recinte i es farà un nou 

tancament de la zona del parc per evitar molèsties dels 

grups de casal a la resta d’usuaris de la piscina. La mai-

nada dels casals accediran al recinte en grups reduïts. 
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El calendari i horari que s’ha establert inicialment per 

als diferents casals és el següent: Albons i Bellcaire, els 

dilluns i dimecres al matí; Verges un total de 4 dies tota 

la temporada; Viladamat, una tarda a la setmana (di-

lluns o dimecres). 

Sessió extraordinària del
dia 20 de juny de 2008 

Es va per celebrar sessió extraordinària el dia 20 de juny 

amb assistència de l’alcaldessa i de tots els regidors. 

Adjudicació de les obres de reforma 
del local municipal

L’Alcaldia va explicar que l’objecte de la sessió era el 

de procedir a l’adjudicació definitiva de les obres de 

reforma del local municipal situat a la cruïlla entre 

la Ctra. de Marenyà i el carrer Sant Joan Pladecorts. 

Una vegada acabat el procediment de la subhasta, la 

Mesa de contractació va declarar admeses cinc licita-

cions de les sis presentades i va proposar al Ple l’adju-

dicació definitiva del contracte a favor de l’empresa 

Obres i Construccions Joan Fusté SL, pel preu total de 

93.734,14 €,que inclou l’IVA vigent. 

El Sr. Gibrat manifesta que els regidors del grup muni-

cipal de CiU s’abstindran en la votació tal com ja havien 

dit en una ocasió anterior. El Ple acorda per majoria 

absoluta adjudicar definitivament les obres de reforma 

del local municipal a l’empresa Construccions Joan Fus-

té SL pel preu de 93.734,14 €, que inclou l’IVA vigent. 

Sessió extraordinària del
dia  8 de juliol 2008 

Amb assistència de l’alcaldessa i de tots els regidors es va 

celebrar el dia 8 de juliol de 2008 sessió extraordinària. 

Distribució de la compensació 

econòmica als càrrecs electes
D’acord amb el que preveu la Resolució GAP/1824/2008, 

de 6 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions 

econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin re-

tribucions a càrrecs electes locals per a l’exercici de 2008, 

l’Alcaldia proposa fixar la dedicació dels dos regidors de 

l’equip de govern que reuneixen les condicions per perce-

bre aquesta retribució, Srs. Josep Ferrer i Marc Resta, en el 

50% de la jornada laboral per a cadascun d’ells.

Els grup municipal de CiU manifesta el seu desacord, 

ja que a l’hora de fer els càlculs es perd el 25% de 

la quantitat que correspondria a l’Ajuntament (1.012 

€), la qual cosa no passaria si s’hagués calculat d’una 

altra manera. 

Finalment la proposta de l’Alcaldia és aprovada per 

majoria absoluta, amb els vots dels regidors d’ILT-PM 

a favor.

 

Aprovació definitiva del Compte 
General de 2007

L’alcaldessa va manifestar que calia examinar i aprovar 

el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2007, 

així com el d’Administració del Patrimoni, que han es-

tat exposats al públic i informats favorablement per la 

Comissió Especial de Comptes i per Intervenció. 

Llegits aquests informes, dels quals resulta que el 

comptes estan ben justificats, es va procedir a la seva 

votació i es van aprovar per majoria absoluta, amb els 

vots del grup d’ILT-PM. El grup municipal de CiU s’abs-

té en la votació, ja que manifesten que no participen 

en la gestió dels fons municipals. 

Calendari de festes locals 2009
De cara a la confecció del Calendari Laboral 2009, i a reque-

riment del Departament de Treball de la Generalitat de Ca-

talunya, el Ple acorda per unanimitat proposar les següents 

festes per a cadascun dels pobles del terme municipal: 

La Tallada d’Empordà: 27 de juny i 17 d’octubre; Tor: 11 
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de juliol i 17 d’octubre; Canet de la Tallada: 19 de setem-

bre i 17 d’octubre; Marenyà: 8 d’agost i 17 d’octubre.

  

Reunió de la Junta de
Govern del dia  25 de

juliol de 2008 
Es van adoptar els següents acords: 

Ratificació de decrets de l’Alcaldia 
En primer lloc, la Junta va acordar ratificar els decrets 

de l’Alcaldia següents: 

1.-De tancament de la zona de lleure entorn la piscina i l’Em-

pordanet, a fi d’aprofitar la zona de picnic per als casals d’es-

tiu i canvi de punt d’accés a les instal·lacions de la piscina. 

2.-De pagament de les factures emeses per l’empresa 

Promotora Giro Cat SL, corresponents a treballs extres i 

certificacions de les obres de pavimentació del camí del 

Mas Turró, pels imports respectius de 6.957,96 €,11.981,87 

€ i 37.246,96 €, i endossades a Lico Leasing SA. 

Informació sobre actuacions 
de l’Alcaldia

L’alcaldessa informa sobre les següents gestions, actua-

cions i obres de les darreres setmanes: 

1.-S’ha redactat la modificació del projecte de reparcel-

lació de la UA-2, després de diverses reunions mantingu-

des amb els tècnics i propietaris, fins arribar a un acord 

consensuat entre tots. A partir d’aquí, es portarà una 

còpia a la Comissió d’Urbanisme per consultar sobre la 

necessitat de modificar puntualment les normes subsi-

diàries del planejament o no. En qualsevol cas, es decla-

ra la caducitat de l’anterior projecte de reparcel·lació i 

s’iniciarà una nova tramitació. 

2.-S’ha canviat el mobiliari urbà (jocs) del petit parc 

infantil situat davant l’Ajuntament i, tot aprofitant la 

subvenció que la Diputació atorga per a l’adquisició de 

mobiliari urbà, per import de 2.260 €, s’hi ha posat nous 

equipaments homologats,.

3.-Es preveu pintar els baixos de l’Ajuntament (entrada, secre-

taria i Alcaldia), a l’agost, aprofitant el període de vacances. 

4.-S’han completat quasi tots els treballs de neteja i des-

brossament de camins pavimentats. 

5.-Les obres d’urbanització del carrer President Macià 

s’han acabat i només falta fer la connexió a la xarxa elèc-

trica. Per altra banda, es preveu col·locar reductors de ve-

locitat als nuclis i es marcaran dues senyals d’stop al carrer 

Sant Joan Pladecorts, a can Solà i al carrer del Nord. 

6.-El proper any es posarà en funcionament el pou per 

alimentar la piscina municipal, amb un nou comptador. 

Cessió d’obres d’urbanització de carrers
Atès que per part de diferents promotors s’han exe-

cutat les obres d’urbanització de carrers situats res-

pectivament a la UA-4 (entre el carrer de la Sardana i 

Sant Joan Pladecorts) i el carrer del Puig de la Boua, el 

primer a càrrec de Tallada Mar S.L. i en el segon carrer 

per part de Housing Investment SL, sense que s’hagi 

fet la cessió de l’obra i instal·lacions a favor de l’Ajun-

tament, la Junta de Govern acorda per unanimitat: 

1.-Requerir la promotora Tallada Mar S.L. la cessió a 

favor de l’Ajuntament de les obres d’urbanització dels 

carrers situats en el conjunt de la UA-4, entre el carrer 

Sant Joan Pladecorts, Sardana i Ctra. de Figueres, en 

el tram afectat per la urbanització. 

2.-Requerir a Housing Investment SL per tal que formalitzi la 

cessió de les obres d’urbanització del carrer Puig de la Boua.

 

Canvis i situacions de personal
La Junta de Govern adopta els següents acords en re-

lació amb les situacions laborals i administratives del 

personal funcionari i laboral de l’Ajuntament: 
En primer lloc, la rescissió del contracte laboral amb 
l’administrativa, Sra. Victòria Soler Fusté, i prescindir 
dels seus serveis amb efectes a 31 de juliol de 2008. 
En segon lloc, atès que es troba en tramitació l’expe-
dient de reestructuració de l’agrupació intermunicipal 
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de la qual forma part aquest Ajuntament, per al sos-
teniment d’un secretari en comú, l’aprovació del qual 
es preveu que tindrà lloc dins les properes setmanes, 
i atès que a partir de l’1 d’agost s’iniciarà el període 
de vacances d’estiu, la Junta acorda concedir llicència 
a l’actual secretari-interventor per tal que a partir de 
l’1 d’agost deixi el seu lloc de treball i s’incorpori a 
l’Ajuntament d’Albons amb dedicació exclusiva. 
En tercer lloc, atès que la plaça de secretari-interventor 
quedarà vacant a partir de la citada data, la Junta acor-
da la contractació del Sr. Víctor Puga i López, el qual 
reuneix els requisits i titulació necessària per exercir el 
càrrec de secretari habilitat, amb caràcter provisional i 
mentre no es cobreixi la plaça amb funcionari titular. 
La dedicació o jornada laboral serà de 20 h setmanals. 

Sessió ordinària del dia 
29 de juliol de 2008 

Amb assistència de l’alcaldessa i de tots els regidors 
menys Marc Resta, que va excusar-se, es va celebrar 
sessió ordinària el dia 29 de juliol de 2008. Es va treu-
re de l’ordre del dia els punts núm. 1 i 2, referents a 
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la 
UA2 i a la reparcel·lació voluntària del Sector de Tor, 
ja que falta encara diversa documentació i s’han de 
fer més tràmits i consultes en ambdós casos. 

Adhesió a la proposta de constitució 
de la Junta Central d’Usuaris 

dels aqüífers del Baix Ter
Vista la proposta de declaració d’intencions de diver-
sos ajuntaments de la zona del Baix Ter, l’alcaldessa 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
1.-Aprovar la declaració d’intencions dels ajuntaments 
de Gualta, Fontanilles, Serra de Daró, Ultramort, Par-
lavà, Foixà, Colomers, Jafre, Verges, Albons, la Ta-
llada, Bellcaire, Ullà, Pals, Torroella de Montgrí, l’Escala 
i Rupià, per a la promoció de la constitució de la Junta 
Central d’Usuaris dels Aqüífers del Baix Ter. 

2.-Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de la Tallada per a la signa-
tura dels documents que calguin per a l’execució d’aquest acord. 
En el torn d’intervencions, el Sr. Narcís Gibrat (CiU) diu que 
no és la primera vegada que es fa la declaració d’inten-
cions. Hi estan d’acord perquè és una cosa que ja s’havia 
iniciat abans i havia quedat en suspens o pendent quan 
es van produir els canvis d’ajuntaments l’estiu del 2007. 
El Ple acorda per unanimitat aprovar la proposta de l’Al-
caldia, tal com queda transcrita. 

Proposta d’acord sobre el parc eòlic Serra 
de Ventalló, presentada per la Plataforma 

Salvem el Terraprim
La Plataforma Salvem el Terraprim ha presentat a l’Ajun-
tament una proposta d’acord en relació amb el projecte 
del parc eòlic de la serra de Ventalló, que tramiten altres 
ajuntaments afectats directament pels aerogeneradors, 
amb impacte sobre el terme municipal de la Tallada. 
En el primer punt, la Plataforma demana que l’Ajunta-
ment faci un cicle de xerrades informatives als seus po-
bles per tal que els veïns puguin conèixer els avantatges 
i inconvenients del parc eòlic. 
En el segon punt, es demana que l’Ajuntament faci un 
procés de participació ciutadana per tal que pugui conèi-
xer l’opinió dels habitants. 
En el tercer, que els cinc ajuntaments afectats demanin a 
l’empresa promotora del projecte tota la informació ne-
cessària per poder fer aquest procés participatiu. 
L’alcaldessa assenyala que l’Ajuntament facilitarà que es 
puguin fer reunions informatives i trobades per part de 
persones que coneguin millor el tema, o per la mateixa 
Plataforma, tenint en compte que l’Ajuntament ni tan sols 
disposa del projecte, ja que cap molí de vent es troba en el 
seu terme municipal. També es donaran a conèixer les dates 
d’exposició pública als ajuntaments que tramitin l’expedient 
(Albons s’acaba el 31 de juliol i Ventalló encara no ha comen-
çat). També assistirà a reunions informatives i demanarà al-
tres dades als experts. En general, aquesta és la postura de 
l’equip de govern, que no creu que pugui fer altra cosa, ate-
ses les circumstàncies i la poca informació de què es disposa. 
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El grup municipal de CiU també està d’acord amb les pro-
postes de l’Alcaldia. Pel que fa a les del Terraprim, ja està 
bé la feina que fa l’Ajuntament al respecte i no s’hauria de 
canviar. Personalment, el Sr. Gibrat troba paradigmàtic que 
s’hagi d’anar amb plataformes per exposar o defensar pos-
tures. L’expressió popular es manifesta amb el vot del ciuta-
dà i els governants que són elegits democràticament, que 
són qui han de fer la feina de l’administració, i no les plata-
formes. Considera, per tant, positiu el que planteja l’Ajunta-
ment, però no la plataforma, perquè és l’Administració qui 
ha de fer la feina o la tramitació administrativa que calgui. 
Quant a l’energia eòlica, comença a ser preocupant que 
quan es vol disposar d’energies no contaminants es posin 
pals a les rodes per tirar projectes endavant. És un tema 
massa important per jugar-hi. 
De totes maneres, el seu grup s’abstindrà en la votació de 
la proposta. 
L’alcaldessa acaba el torn d’intervencions manifestant 
que l’Ajuntament farà el que calgui per estar ben infor-
mat del projecte i l’expedient. 

Informacions i assumptes de l’Alcaldia
L’Alcaldia informa sobre els següents temes, expedi-
ents i gestions: 
1.-S’ha rebut resposta a la proposta de canvi de traçat de la 
carretera C-31, presentada per grups de veïns i propietaris. 
S’hi han introduït millores i es farà una reunió informativa 
amb els veïns. El Departament de Carreteres ha fet la nova 
proposta de canvis a les rotondes, les ha baixades de nivell, 
de modificació dels ponts i accessos de Tor a Bellcaire, etc. 
Els canvis encara s’han d’acabar d’estudiar bé. 
2.-S’han mantingut reunions amb responsables de l’ACA 
sobre el projecte de soterrament del canal de regadiu 
substituint el rec del Molí, el qual veurà disminuït el cabal 
d’aigua. La Comunitat de Regants ha fet alguna reunió i 
encara no s’ha acabat de definir totalment el projecte a 
la part que afecta la Tallada. Per altra banda, prèviament 
s’ha de construir el col·lector d’aigües residuals des de Co-
lomers fins l’EDAR d’Albons-l’Escala. 
3.-S’està portant a terme el Casal d’Estiu amb 20 mainades 

inscrites i 2 monitors, en coordinació amb Albons i Bellcai-
re. De cara a les activitats d’estiu-tardor, es programen 
tallers de teatre, el tastaballs, sardanes per al 15 d’agost, 
celebració de l’11 de Setembre, exposicions EmpordArt, 
exposició de dibuix fins a Sant Galderic, etc. 
4.-S’estan fent les obres per canviar els llocs de la parada de 
bus a Tor. En direcció a Figueres, es posarà a l’entrada del 
poble; en direcció a la Bisbal, a l’inici del camí de la Tallada. 
5.-Les obres als carrers Estret i President Macià a Marenyà estan 
quasi acabades. Només falten els fanals d’enllumenat públic. 
6.-El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
ha concedit una subvenció de 30.000 € per a la redacció 
del POUM (10.000 per al 2008 i 20.000 per a l’any 2009). 
El Departament de Medi Ambient n’ha concedit una al-
tra de 3.200 € per a arranjament de camins forestals. 
7.-S’ha tramitat l’acomiadament improcedent de l’adminis-
trativa Victòria Soler i Fusté, amb efectes a 31 de juliol de 2008. 
8.-S’ha contractat amb caràcter d’urgència i com a 
secretari habilitat el Sr. Víctor Puga, que exercirà les 
funcions a partir de l’1 d’agost. 

Precs i preguntes
L’alcaldessa passa a respondre les preguntes formula-
des pel grup de CiU prèviament per escrit: 
1.-En quina situació administrativa es troba la trami-
tació de l’expedient de l’obra “Pavimentació del Mas 
Turró” inclosa en el PUOSC? 
R: És una obra que vam trobar començada i aturada sense 
saber per què. Es va iniciar el 28/04/06. Estem al juliol de 2008 
i no està acabada. S’hi han detectat diverses irregularitats: 
1.-L’enginyer director de l’obra és el de l’empresa constructo-
ra, la qual cosa fa que els seus interessos són per a l’empresa 
i no per a l’Ajuntament. És el mateix que va fer el projecte. 
2.-El pressupost d’adjudicació era de 280.000 €, i no incloïa 
el telèfon ni les 5 faroles. El 18/05/06 es va pagar una factu-
ra extra de 42.753,53 € per la xarxa de clavegueram. La del 
telèfon era de 6.957,96 €. Les d’enllumenat pugen a 13.550 
d’obra i 11.981,87 per les 5 faroles, tot i que segons catàleg 
el preu de les faroles no va més enllà dels 5000 €.
Trobem 3 factures endossades i acceptades per l’anterior 
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alcalde: 37.246,96 € de la 4a certificació, 11.981,87 de les 
faroles i 6.957,96 del telèfon. En total, 56.187,79 €, sense 
comptar l’import de la darrera certificació. 
Com és normal, hem comprovat les factures i certificacions 
i s’hi han trobat diferents irregularitats, per la qual cosa 
s’han mantingut impagades fins a la setmana passada (par-
tides comptades dues vegades, cables que no existeixen, 
tubs. etc.). Sabíem que un dia o altre s’havien de pagar, ja 
que estaven endossades i signades. Per tant, quedava l’últi-
ma certificació per ajustar els comptes (30.000 €). Aquesta 
negociació ha portat molt temps, ja que l’empresa no ho 
va posar fàcil i l’enginyer tampoc. S’ha hagut de contractar 
un enginyer que vetllés pels interessos de l’Ajuntament i 
ajustés els comptes i amidaments. 
Els treballs de canonada i connexió d’aigua els va fer SOREA 
i la constructora no accepta el descompte de la partida. En 
total, encara no s’ha acabat. L’empresa no acaba l’obra (fal-
ta armari quadre elèctric i connectar les bombes del clave-
gueram), esperant que s’acabi tot i l’empresa plegui. 
En resum, l’obra ha costat 370.348,32 €.
El Sr. Gibrat pregunta si s’ha fet l’acta de recepció, la darrera 
certificació d’obres i el certificat final de la direcció i que si s’és 
conscient que es pot perdre la subvenció del Pla d’Obres. 
R: S’han fet però no s’han aprovat. 
2.-En quina situació administrativa es troba la tramitació 
de l’expedient de l’obra UA-1? 
R: L’acta de recepció i l’informe d’obra executada es va 
fer el 21 de febrer passat. L’obra està acabada però falta 
connectar la claveguera cap a la UA-2. 
El Sr. Gibrat pregunta si hi ha tapes de registre, voreres aca-
bades, xarxa de baixa tensió connectada. Si no ho tenen, les 
parcel·les no poden tenir la condició de solar, i pregunta al se-
cretari quins són els serveis requerits per assolir la condició de 
solar, el qual respon que són els vials pavimentats, subminis-
trament d’aigua, clavegueram, xarxa elèctrica i enllumenat. 
3.-Quan es posaran en funcionament els enllumenats públics 
dels carrers Puig de la Boua, Sant Joan Pladecorts i Mas Turró? 
R: Pertanyen a urbanitzacions fetes anteriorment i no fetes 
les recepcions. Es requerirà als promotors per fer les actes 
de recepció i es posaran en funcionament, però abans s’es-

tudiaran bé, per no tenir una il·luminació excessiva. 
4.-Quines obres han estat subvencionades en aquest Pla 
d’Obres? Quines quantitats s’han rebut?
R: Per a l’any 2009, construcció de la xarxa de sanejament 
de Canet, amb un pressupost de 235.406; per al 2010, 
adequació de local social i dependències piscina, amb un 
pressupost de 145.320,23 € i una subvenció del 50%; per 
al 2011, adaptació de l’enllumenat públic a la Tallada, Tor 
i Marenyà, amb pressupost de 127.045,47 € i subvenció del 
40%, i millora dels accessos als pobles de Tor, la Tallada i 
Marenyà, pressupost 334.540,24 i subvenció del 60%; per 
al 2012, reurbanització del recinte intramurs de la Tallada, 
amb pressupost de 364.120,57 € i subvenció del 20%. 
5.-Es pensa instar els propietaris de finques urbanes o 
properes als nuclis plenes d’herbes perquè es netegin? 
R: Sí, igual que es va fer l’any passat els passarem una notificació. 
6.-S’ha aconseguit treure del rebut d’aigua el mínim des-
prés de la puja aprovada per l’equip de govern? 
R: No. Aquest any no es pensa treure el mínim. L’any que 
ve ho parlarem amb Sorea. 
7.-Quins nivells de nitrats tenim? 
R: No n’hi ha. Per això no surt a les anàlisis. El Sr. Gibrat 
demana que es posin els resultats a les cartelleres. 
8.-Ja es fa servir el pou d’aigua vell de la Tallada per regar 
el camp de futbol de Verges? 
R.No. Oficialment no han demanat res. 
9.-En quina situació està la vorera del carrer Major de Ca-
net a la finca del transformador de llum? 
R: Aquesta vorera està en la mateixa situació que devia quedar an-
teriorment. Es va permetre fer la urbanització sense fer la vorera. 
10.-Quina posició té l’equip de govern referent a la possible 
petició de la construcció d’un balneari a Marenyà? 
R: L’equip de govern no veu bé la possible petició del projecte 
balneari al Mas Solés, tal i com diuen que volen presentar. 
11.-Per quin motiu i fins quan estaran les canonades d’ai-
gua potable de Marenyà provisionals? 
R: Les cases del carrer Major (Ample) tenien la connexió d’aigua 
des del carrer Estret, passant per sota les cases. La setmana pas-
sada Sorea va entrar el projecte per arranjar-ho definitivament. 
12.-Com tenen la instal·lació d’una farmàcia al municipi? 
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(Promesa electoral en el seu programa). 
R: Si hi ha alguna sol·licitud d’obertura de farmàcia, posa-
rem totes les facilitats per a l’obertura. 
13.-Quina valoració fan de les Festes Majors de la Tallada i Tor? 
R: Valoració molt positiva en els dos pobles. La Tallada 
amb bona participació i bona acollida al canvi d’emplaça-
ment i d’organització per la comissió de festes. A més, ha 
servit per donar protagonisme al jovent dels pobles. 
A Tor, el temps va jugar una mala passada una nit, però 
gràcies al bon clima social no es va haver de suspendre i 
es va fer a l’Empordanet. 
14.-Quina números de mòbils tenen els membres de 
l’equip de govern pagats amb diner públic? 
R:No tenen cap necessitat de fer-los públics, però si algú 
en concret els necessita els hi donaran, tal com ja s’han 
donat a tothom qui els ha demanat. 
15.-Quan es pensa netejar la Mota de Canet? 
R: Fa dies que es va encarregar netejar-la a fi de poder 
veure bé els forats d’animals i reparar-la. 
16.-Quan es replantaran els arbres morts de les voreres 
del poble? 
R: A l’hivern. 
17.-Com està la tramitació de la subvenció per a la deixalleria? 
R: No han concedit la subvenció. El setembre es farà nova convo-
catòria i es tornarà a demanar per un punt de recollida selectiva. 
18.-Com està la tramitació de la modificació de la C-31 al 
seu pas per Tor? 
R: La carretera passarà definitivament per darrere el Torell i es 
modificaran els ponts de la Ctra. de Bellcaire i per anar al pla. 
19.-Per què s’ha canviat l’accés principal a la piscina municipal? 
R: Per dos motius. Per aprofitar millor l’espai de lleure i d’om-
bra que la piscina té al seu entorn. Els casals de Bellcaire, Al-
bons, Verges i la Tallada gaudeixen de la piscina i de l’espai 
de lleure. A fi d’entrar a la zona de bany amb grups reduïts, 
uns estan a fora jugant mentre altres es banyen, i així s’evita 
acumulació de mainada. Tractant-se de casals, la norma-
tiva aconsella que per seguretat la zona estigui tancada. 
20.-Per què al darrer número de la revista no s’ha previst 
un espai per a aquest grup municipal? 
R: La revista Aspre i Pla l’organitza una comissió i no 

l’Ajuntament, i té uns espais delimitats on hi pot par-
ticipar tothom que envia prèviament l’article a l’adre-
ça de cultura i demana incloure l’article dins l’apartat 
que desitja. La funció de divulgació política i situació 
dels afers de l’Ajuntament pertoca al butlletí munici-
pal, que és on participen els grups. Es poden presen-
tar cap a finals de setembre per al proper número. 
Les preguntes i qüestions que exposen en el que ano-
menen “butlletí informatiu de CiU”, cosa que no es 
pot dir així, ja que no té dipòsit legal ni ISBN (i els but-
lletins n’han de tenir), es respondran al proper Ple. 
Finalment el Sr. Gibrat formula una pregunta sorgi-
da arran d’una informació de l’Alcaldia donada en 
aquest Ple i demana a l’Alcaldia que expliqui l’acomi-
adament improcedent de l’administrativa. 
L’alcaldessa respon que no pot dir res, perquè tal com ja 
ha dit, reconeix que l’acomiadament és improcedent. 

administració:

El Ple del 29 de maig accepta l’acord pres pel Ple de l’Ajun-
tament d’Albons referent a la seva segregació de l’Agru-
pació Intermunicipal formada per Albons, Vilademat i La 
Tallada. Aquesta segregació deixa únicament a Vilademat 
i La Tallada en la vigent Agrupació. La nova situació ha 
comportat que el passat mes de juliol el Sr. Josep Casas, 
secretari – interventor del nostre Ajuntament i secretari 
del Jutjat de Pau  durant 18 anys va deixà la secretaria de 
Vilademat i La Tallada per dedicar-se exclusivament a la 
secretaria d’Albons. En caràcter eventual i d’urgència, els  
dos ajuntaments han buscat un secretari substitut fins que 
L’administració designi el secretari d’ofici. El nostre Ajunta-
ment ha contractat al Sr. Victor Puga per a dur a terme els 
treballs de secretaria. El mateix temps, la Junta de Govern 
acorda acomiadar amb caire improcedent a la persona que 
treballava com administrativa, la Sra. Victoria Soler.

Des de l’Ajuntament volem manifestar  el nostre agra-
ïment al Sr. Josep Casas i a la Sra. Victoria Soler pel seu 
treball i dedicació al nostre municipi.
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Regidories
CULtURa

RESUM D’ACTIVITATS FETES A L’ESTIU:

XERRaDa DE SEGUREtat 
CIUtaDana

L’Empordanet va acollir l’11 de juny a la tarda una xer-

rada de seguretat ciutadana en la qual un agent dels 

mossos d’esquadra va exposar amb molta claredat dife-

rents estratègies i  prevencions per protegir-se de possi-

bles robatoris i evitar accidents domèstics. La nombro-

sa participació de gent de totes les edats va fer que la 

tarda fos molt profitosa. Felicitem la Comissió de Gent 

Gran (La Colla del Sinofós) per la interessant iniciativa.

REVEtLLa DE Sant JOan
Un grup de joves va passar a recollir fustes i trastos 

vells i van aconseguir fer una gran foguera davant 

el Local Social l’Empordanet, que feia goig de veure. 

La Flama del Canigó, una vegada més, va arribar de 

mans dels companys de la Catalunya Nord i amb el 

so del cant “Els Segadors” es va donar pas a l’esclat 

del foc. El grup de joves músics local  “Acció festiva”  

va amenitzar la vetllada donant-li un caire festiu a la 

qual no hi va faltar la tradicional coca de Sant Joan i, 

com no, el cava i molts petards.

CASAL D’ESTIU
Aquest any el grup de monitors i directors hem treba-

llat conjuntament amb els casals d’Albons, Bellcaire i 

la Tallada. El casal de la Tallada, com cada estiu, ha 

sigut un casal rural, amè i ben avingut entre tots els 

nens i nenes. Érem un total de vint nenes i nens con-

tant amb l’ajut de sis premonitors voluntaris que tam-

bé han pogut participar i aprendre de les activitats. 

El casal s’ha compost principalment de jocs dirigits, 

jocs esportius, tallers plàstics i tallers de reciclatge. 

Amb un fil conductor referent a un viatge que fèiem 

imaginari a un país del món a traves del túnel del 

món, les activitats setmanals programades eren una 

breu pinzellada sobre la cultura i tradició del país on 

anàvem. Vàrem viatjar a països com la India, Xina, 

Africà Subsahariana, Hawaii, Estats Units i Marroc.

El casal es feia cada tarda de quatre a vuit de la tarda; 

dilluns i dimecres anàvem a la piscina de la Tallada i 

els divendres fèiem una excursió amb bici o a peu, per 

les rodalies de la Tallada. Els dies restants ens quedà-

vem al local de la Tallada, parc infantil i esportiu, on 

vàrem fer, a finals d’agost, una acampada juntament 

amb els casals de Bellcaire i Albons.

Ha sigut un estiu inoblidable i divertit que tots i totes 

recordarem amb un somriure. 

                         Martí Roca Curanta (monitor de casal)

Veiem que en diuen la Sandra i la Rosa, premonitores 

del Casal: 

“Aquest estiu, com l’anterior, el casal ha estat 
molt bé. Com sempre ha estat un casal en el qual 
creiem que els nens han gaudit el màxim fent 
tot allò que més els agradava, i els premonitors 
estem molt contents, ja que tant en Martí com 
la Tània (monitors) ens han ensenyat com tractar 
els nens i a saber-nos organitzar.
El que fa especial aquest casal és que els nens 
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poden triar el que volen fer cada dia, dins una 
llista de propostes que els monitors tenen pre-
parades. Agraïm molt a la Tània i a en Martí que 
ens hagin deixat participar activament i també 
l’ajuda que em rebut des de l’Ajuntament”.

Cursets de natació i aquagym:
L’Anna Ferrer Moreno (monitora de natació i aqua-

gym) ens parla breument de les dues activitats dutes 

a terme a la piscina durant el mes de juliol:

“Durant tot el  mes, un grup de set nens i nenes 

d’edats entre 4 i 5 anys varen fer un curset de natació 

cada dimarts, dijous i divendres al matí. S’ho van pas-

sar molt bé perquè tot jugant aprenien a nedar.

Pel que fa a l’activitat d’Aquagym, els dimarts i els 

dijous a la tarda, un grup de deu persones varen re-

alitzar un curset amb participants de totes les edats. 

Ens ho vàrem passat molt bé!  Fèiem exercicis de mo-

viment dins l’aigua i també rèiem, que és molt sa.”                                                    

Open tenis Marenyà:
Aquest agost s’ha recuperat l’activitat esportiva a la 

pista de tennis al camp municipal de lleure situat al 

cantó del CEM l’Empordanet. Un torneig anomenat 

“Open Tennis Marenyà” va tenir entretinguts un grup 

de 24 nois i noies a més de les persones que hi assisti-

ren com a públic. L’experiència ha estat molt positiva, 

la qual cosa fa pensar que el proper estiu es repetirà.
                                                          

aPREnDRE a baLLaR
Amb la proposta d’Aprendre a ballar, amb l’excusa del 

ball, els participants del curset varen compartir estones 

molt divertides. Un grup de  10 persones no va deixar 

passar l’oportunitat de millorar els seus coneixements 

de ball. A la fresca del capvespre, a prop de la piscina, 

tres dimecres consecutius durant dues hores, varen se-

guir els passos de la seva professora de ball.

CONCERT D’ESTIU:  JAZZ A LA VORA 
El 26 de juliol, la plaça de Marenyà fou l’escenari d’un con-

cert de jazz a càrrec del trio “MTT Trio”, que va donar es-

calf a una nit més fresca del que pertocaria per a l’època.

LES FESTES MAJORS
Comencem per la primera... 

La tallada: Va celebrar la festa el 27 i 28 de juny. El grup 

de joves que integren la Comissió de Festes va com-

plir el seu objectiu, organitzar una festa per a tothom: 
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teatre, partit de futbol popular, audició de sarda-

nes, espectacle de màgia, concert i ball a més de la 

música tecno per a joves fins a altes hores de la nit. 

A més, el canvi d’emplaçament va contribuir a una 

gran participació.

Marenyà: El 8 i 9 d’agost els de Marenyà varen fer-la 

ben grossa: per començar, música per a joves el diven-

dres. El dissabte: espectacle de circ pensat per als més 

petits, però en el qual els grans quedaren també em-

badalits i audició de sardanes a la tarda. Per acabar-

ho d’arrodonir, un sopar a la plaça i ball a la nit. 

tor: Com és costum, la comissió del casal de Tor  va or-

ganitzar la Festa Major, que va celebrar-se de l’11 al 13 

de juliol. No hi faltaren espectacles per a tots els públics: 

Actuació de dansa contemporània, cercavila, espectacle 

infantil, sopar popular a la plaça. Les sardanes i el ball 

tingueren lloc al Local L’Empordanet per la intensa pluja 

que queia. Malgrat tot, la festa va ser ben lluïda i no 

s’hagué de canviar de data com en anteriors edicions.

Canet: 28 de setembre: el tradicional dinar de germa-

nor va precedir una divertida estona d’animació in-

fantil i una tarda de ball.

15 d’agost: En la mateixa línia dels darrers anys es va 

celebrar aquesta diada amb una sardinada popular i 

un concert d’havaneres a càrrec de “Barca de Mitja-

na” al local L’Empordanet, ja que la tramuntana bu-

fava de valent.
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aCtIVItatS PROGRaMaDES PER a 
aQUESta taRDOR:

CURS D’ANGLÈS
Inici del curs, dijous 3 d’octubre. 
Informeu-vos a l’Ajuntament. 
La professora del curs és l’Olga Ctvrtnicková.

taLLERS PER a JOVES 
I nO tan JOVES 

Coordina Mar bataller, tècnica de joventut.
Consulteu tríptic informatiu.

SORTIDA AMB BICICLETA, 
La taLLaDa  

4 d’octubre a les 9 del matí, sortida de l’Empor-
danet. Recorregut: 
La Tallada, Tor, Albons, Bellcaire i la Tallada. 
Per a totes les edats.

COnCERt DE taRDOR 
Diumenge 5 d’octubre a les 12 del migdia a l’es-
glésia de Tor amb el Cor de l’Aula de Música Tra-
dicional i Popular del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

CaMPIOnat DE tEnnIS taULa
La comissió d’esports està preparant  un campionat 
de Tennis Taula per portar a terme aquest hivern. 
Els aficionats que comencin a entrenar. 
Més endavant s’informarà especialment.

GRAFFITIS
L’organització conjunta amb Bellcaire i Albons va perme-

tre formar un grup de joves interessats en la tècnica del 

Grafiti durant un curs a Bellcaire, al qual joves del nostre 

municipi hi assistiren. Agraïm a la tècnica de joventut, Mar 

Bataller, l’esforç i dedicació a organitzar activitats i acon-

seguir que els joves tinguin una actitud més participativa.

DIADA DE L’11 DE SETEMBRE: 
EMPORD’ART

El matí de la Diada Nacional de Catalunya va comptar en-

guany amb una nova iniciativa popular. Al voltant de les 11 

un nombrós grup de nens i nenes varen omplir de colors la 

plaça de l’Ajuntament amb els seus dibuixos, que quedaren 

exposats al Saló Municipal juntament amb la resta d’obres 

dels artistes locals participants a la setena edició d’Empord’art. 

Per tal de donar més rellevància a l’acte, la comissió orga-

nitzadora d’Empord’art va decidir traslladar el certamen 

a l’onze de setembre i que les obres s’exposin fins a la 

festa de Sant Galderic (19 d’octubre), així es permetrà que 

es puguin visitar durant més dies. A partir de la cinc de 

la tarda, la mainada va participar en els jocs tradicionals 

(carreres de sacs, estirada de corda...) i d’una bona xocola-

tada que va fer llepar els dits a tothom, grans i petits.
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MEDI aMbIEnt

Minideixalleria municipal:

En no haver-se rebut la subvenció prevista des del De-

partament de Medi Ambient, l’Ajuntament ha decidit 

tornar-la a demanar a la Generalitat i sol·licitar un punt 

de recollida de deixalles que millori la xarxa actual.

Punts de recollida:

Com en el Butlletí anterior, tornem a insistir que úni-

cament es poden deixar els trastos vells al costat dels 

contenidors la nit del primer dimecres de cada mes, 

per tal que es recullin l’endemà. En cas d’incompli-

ment d’aquesta norma, l‘Ajuntament avisarà les per-

sones infractores i no descarta sancions en cas de rei-

teració d’aquesta conducta clarament insolidària.

SERVEIS SOCIaLS
SERVEI DE PODOLOGIa

Ja fa uns mesos que disposem d’aquest servei i, per 

cert, té molt bona acollida, cada sis setmanes la po-

dòloga atén diverses consultes, la qual cosa demos-

tra la utilitat del servei. El proper dia de consulta 

és el 22 d’octubre a les 5 de la tarda al consultori 

mèdic. Interessats truqueu a 972780256 (Remei) o 

972780510 (Roser de Tor).

COnVEnI DE taXI
L’Ajuntament ha signat El Conveni de Taxi del Baix 

Empordà a fi d’unificar serveis i abaratir el cost. 

Properament us passarem més informació.  

CanVIa DE LLOC La PaRaDa 
D’AUTOBUSOS A TOR

nOVa PaRaDa: 

A L’ENTRADA DEL POBLE VENINT DE LA TALLADA

NOUS HORARIS DE SARFA:
Horaris en vigor fins el 31 d’Octubre. Consulteu a 
www.sarfa.com a partir d’aquesta data o truqueu al 
902 30 20 25 ( Informació Sarfa )

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
PER a GEnt GRan

Com a novetat dels serveis socials s’ofereix el servei de Tele-

assistència. És un servei que poden demanar totes les per-

sones més grans de 65 anys que passen estones soles i que 

en un moment donat en una situació d’emergència o de 

necessitat poden, només prement un botó, avisar  perquè 
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l’ajudin. El funcionament és molt senzill. Mitjançant un pe-

tit aparell, la persona que prem el botó d’assistència rep 

resposta immediata per part d’assistents especialitzats. És 

una eina de prevenció, pensada per a persones que passen 

moltes estones soles. 

El cost de l’aparell és de 29,57 € mensuals, però gràcies a 

l’esforç de la Diputació de Girona i de l’IMSERSO el cost 

mensual per a l’usuari només serà de 4,17 € al mes.

Els interessats podeu adreçar-vos al telèfon 972 76 00 

29 i demanar per la Mònica Ortega, assistenta social de 

la nostra zona.

URbanISME
treballs de redacció del POUM

Continuen els treballs de redacció del POUM per part 

dels arquitectes Falcó-Huguet. Després del parèntesi 

d’estiu, properament es reprendran les sessions de la 

Comissió de Participació Ciutadana de seguiment.

Us recordem que des de la plana web de l’Ajuntament 

www.la-tallada.net podeu descarregar els impresos 

per fer-nos arribar les vostres aportacions.

Obres municipals en curs o finalitzades recentment.

A tots els pobles del municipi s’han dut a terme tre-

balls de senyalització i millora de la seguretat viària 

mitjançant reductors de velocitat.

La Tallada: Construcció del nou local punt de trobada i ade-

quació de l’accés a la carretera de Marenyà des de la C-31.

Tor: Camí del Mas Turró, obres pendents de finalitzar 

per discrepàncies amb l’empresa constructora adjudi-

catària. En fase de solució.

Marenyà: Finalitzada la pavimentació i adequació dels ser-

veis d’un tram del carrer President Macià i Carrer Estret.

Canet: S’ha requerit l’empresa concessionària Sorea 

que accelerés els treballs de reparació i neteja de la xar-

xa d’aigua potable, després de la deficient qualitat del 

servei que va comportar la manca de subministrament 

d’aigua durant una setmana a primers de setembre.

Carretera C-31

Situació actual: la Direcció de General de Carreteres ha dut 

a terme les expropiacions dels terrenys afectats pel traçat. 

Carreteres ha formulat noves propostes relatives a les ro-

tondes d’accés a la Tallada i Tor. Per aquest motiu, l’Ajun-

tament ha mantingut diverses reunions amb els propieta-

ris per tal de tenir-los al corrent i recollir els seus punts de 

vista que s’han traslladat als tècnics corresponents.

Recentment, Carreteres ha confirmat a l’Ajuntament les 

propostes de modificació sol·licitades (enllaç al camí de Be-

llcaire des de Tor i des de la Tallada). Aquestes modificaci-

ons es troben en fase de redacció i es rebran properament. 

Tan bon punt l’Ajuntament disposi del traçat defini-

tiu, es farà una reunió informativa oberta a tothom.

SERVEIS aGRaRIS
S’ha continuat amb la neteja, desbrossat i adequació 

dels camins del municipi.

El Departament d’Agricultura ha aprovat el projecte 

de soterrament de la canonada de rec del marge es-

querre del Ter, des de la presa de Colomers.

La Comunitat de Regants de la nostra zona ha man-

tingut diverses reunions per dur a terme la millora de 

la xarxa secundària de recs.

Des de l’ADF (Associació de Defensa Forestal) Puig Sega-

lar, s’ha demanat la subvenció a la Generalitat per seguir 

amb els treballs d’adequació i neteja de la muntanya.

Projecte de Parc Eòlic al Puig Segalar

La plataforma Salvem el Terraprim ha continuat amb les ac-

cions d’oposició al projecte i ens han fet arribar la seva veu.

Des de l’Ajuntament s’ha acordat posar en conei-

xement de tothom el calendari per a la presentació 

d’al·legacions al projecte, que podran presentar-se a 

Ventalló en el moment que aquest municipi el posi a 

exposició pública. Properament s’informarà de la data 

en què es farà a Viladamat una taula rodona de debat 

i altres actes paral·lels.
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Nota: Ateses les consideracions de tipus personal que contenia l’escrit del grup municipal CiU, des 
d’Alcaldia es va trametre a l’atenció del seu representant, Sr. Narcís Gibrat, el text que a continuació 
trobareu reproduit. En no rebre resposta a la petició, publiquem el text rebut originalment.

Escrit de l’alcaldessa Roser Bagué
Sr. Gibrat,
Després d’haver rebut l’escrit de proposta del grup 
municipal de CIU per publicar al butlletí municipal del 
mes d’octubre, em veig amb la necessitat de comuni-
car-vos que la finalitat del butlletí municipal és infor-
mar els ciutadans de les actuacions i activitats dutes a 
terme al municipi des de l’Ajuntament.

En aquest sentit, les afirmacions i acusacions de caràc-
ter personal i sense fonament que ens presenteu són 

una falta de respecte a la Institució i a les persones 
que la representen.

Atenent a aquest criteri, us demanem que si voleu 
figurar al butlletí municipal d’octubre, ens trameteu 
una nova proposta abans del proper dimarts dia 30 
del present.

ALCALDESSA
ROSER baGUé I PaREtaS

LA TALLADA D’EMPORDÀ, 26 DE SETEMBRE DE 2008

L’oposició us fa saber...
FETS
La Junta de Govern del 25 de juliol de 2008, inte-
grada per l’alcaldessa i els dos tinents d’alcalde, va 
concedir llicència al secretari-interventor titular, S. 
Josep Casas, i va acordar contractar amb caràcter 
d’urgència el Sr. Víctor Puga com a secretari habilitat 
del nostre Ajuntament.
La mateixa Junta de Govern va acordar rescindir el 
contracte laboral a la Sra. Victòria Soler com a admi-
nistrativa. La raó de la rescissió és que s’encareix el 
capítol de sous i cal prescindir de l’administrativa.
L’acomiadament de l’administrativa és improcedent, 
reconegut per l’alcaldessa a la Junta de Govern i en 
el Ple del 29 de juliol, això significa que cal pactar 
una indemnització amb l’afectada.

VaLORaCIÓ
Primer.- Deixem de tenir un funcionari d’administració 
local compartit amb Albons i Viladamat que durant 
quasi 20 anys ha exercit la feina de secretari-interventor 
del nostre Ajuntament i de secretari del Jutjat de Pau. 
Albons hi guanya, la Tallada hi perd!
Segon.- Guanyem un càrrec de confiança de l’equip 
de govern que farà les funcions de secretari del nostre 

Ajuntament i que certificarà  els acords presos en Ple i 
Juntes de Govern, i també els documents administratius 
pertinents. Des d’aquí la nostra petició perquè faci la 
feina amb imparcialitat, però...
Pot ser imparcial un secretari que és el tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de l’Escala, regidor d’una llista sota 
les sigles PSC-PM, curiosament les mateixes ILT-PM dels 
membres de l’equip de govern del nostre Ajuntament?
Confiem en la seva professionalitat.
tercer.- Un acomiadament de l’administrativa improce-
dent perquè qui governa ho decideix arbitràriament i 
ho reconeix públicament. Acomiadament improcedent 
que cal indemnitzar i que s’ha fet sense remordiments.
Quart.- Un dels que decideix això és el Sr. Lluís Vilave-
lla (Jutge de Pau 16 anys amb el secretari com a fun-
cionari que l’aconsellava i el guiava en els seus actes). 
Sense comentaris.

Des d’aquí, l’agraïment del nostre grup municipal i de 
la gent que ens dóna suport al Sr. Josep Casas i a la 
Sra. Victòria Soler. Sort i encert en la vostra feina!

GRUP MUnICIPaL DE CIU
NOSALTRES HO FARÍEM DIFERENT
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fESTA dE SANT gAldERiC 2008

DIUMENGE 19 D’OCTUBRE DE 2.008

10:30h......... Missa Cantada amb Ofrenes a l’església de la Tallada

12h............... actuació castellera amb les colles 
 
  ELS XERRICS (Olot) i MARRECS DE SALT

  Concentració a la Plaça de l’Ajuntament

14h...............Dinar de germanor al local social l’Empordanet

  Preus: Adults - 17 € / Nens de 6 a 12 anys - 8 €

  Recollida de tiquets a l’Ajuntament, a la botiga Ca la Dolors 
  i al mateix bar de l’Empordanet.
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Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Edita:

C/ les Torres, 1-3
17134 - La Tallada d’Empordà

(Baix Empordà)
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