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S e r v e i S  i  t e l è f o n S
educació

Institut Escola F. Cambó i Batlle - Verges ....................... 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges ............................................... 972 78 05 82
IES Montgrí .................................................................. 972 75 92 42

altreS ServeiS
Correus ..........................................674 19 74 33 de 10.30 a 10.45h
Parròquia ................................................Mn. Boadas - 609 87 30 72
.................................... Mn. Planellas - 649 53 89 65 i 972 78 02 45
.....  Mn. Paracolls (Església de Canet) - 620 03 89 46 i 972 78 01 08
Local social Empordanet .............................................. 972 78 03 02
Perruqueria dimecres i divendres de 15 a 19h Local social Agrupació de 
Jutjats de Pau .............................................................. 972 78 00 07

recollida de deiXalleS
SERSALL
Contenidors no selectius ....................................................dilluns i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
HORARI DE LA DEIxALERIA DE LA TALADA D’EMPORDà
Horari................................De l’1 d’Octubre al 31 de maig de 8 a 20h

 De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21h
Cal recollir la tarja d’accès a l’Ajuntament

consell comarcal del Baix empordà
DEIxALLES SELECTIVES
Vidre ..............................................................................................un cop al mes
Plàstic i paper ................................................................................. cada dimarts

Seguretat i emergèncieS
Emergències en general.............................................................. 112

tranSportS
RENFE Informació ........................................................ 902 24 02 02
SARFA Informació ........................................................ 902 30 20 25

                    972 30 12 93
TAxI  ........................................................................... 619 76 81 45

proveïdorS d’aigua gaS i electricitat
FECSA - ENDESA Avaries .............................................. 902 53 65 36
AIguES - SOREA

Primer truqueu a Lluís Serra ................................... 678 87 99 07
Si no el trobeu telefoneu SOREA  ............................ 972 75 84 83
SOREA urgències ................................................... 902 25 03 70

uNIVERSAL gAS ........................................................... 972 40 21 86
Emergències .......................................................... 661 86 16 73

gAS BuTà .................................................................... 972 20 29 00
Repartiment els dimarts al matí. 
És preferible realitzar comanda prèviament.

XarXa WimaX (internet)
MEgATRó  ................................................................... 972 59 43 25

edita: Ajuntament de la Tallada d’Empordà

maquetació: Martí Riu (93 897 82 70)

impressió: Palahí Ag

dipòsit legal: gi-1351-2007

Amb la col·laboració de:

ajuntament
Tel. .............................................................................. 972 78 00 95
Fax .............................................................................. 972 78 02 38
Correu Secretaria........................................ ajuntament@latallada.cat
Correu Alcaldia................................................. alcaldia@latallada.cat
Correu Cultura................................................... cultura@latallada.cat
Correu Serveis Socials.......................................... social@latallada.cat
Correu Medi Ambient................................. mediambient@latallada.cat
Correu Serveis Agraris...................................... pagesia@latallada.cat
Pàgina web............................................................. www.latallada.cat

Horaris de l’ajuntament
SERVEI            DIES                                                         HORARI
Administració  Dilluns, dijous i divendres ...........................De 9 a 13h
                       Dimarts  ................................De 9 a 13h i de 17 a 19h
Secretaria        Dimarts  ...................................................De 17 a 19h
                       Dijous  .....................................................De 11 a 13h
Arquitecta       Dimarts, cada 15 dies (Demanar hora)  ....De 12.30 a 14h
Alcaldia           Dilluns  ......................................................De 9 a 11h
                      Dimarts  ...................................................De 10 a 13h
                      Dimecres  ................................................De 17 a 19h
S. Socials i Act. Culturals (M. Dolors guàrdia)  .........Dimarts de 17.30 a 18.30h
Joventut i Medi Ambient (Daniela Israel-Wilson)  ......... Dimarts d’11 a 12h
Serveis Agraris (Marc Resta)  .................................Dimarts de 13 a14h
urbanisme (Josep Ferrer)  ......................................Dilluns de 12 a 13h

Salut

consultoris 
La Tallada (dijous de 16 a 19h) ................................... 972 78 05 60 
Verges (dll, dm, dj i dv de 9 a 13h) ...................................................
         Pediatria (dilluns de 9 a 13h) .............................. 972 78 04 94
Jafre (dimecres de 9 a 13h) ......................................... 972 76 82 25 
CAP de Torroella .......................................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós .................................................... 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta ................................................... 972 94 02 00

farmàcies
Verges ........................................................................ 972 78 00 34
Bellcaire ...................................................................... 972 78 84 71
Albons ........................................................................ 972 76 51 06

aSSiStència Social 
La Tallada (dimarts. Hores convingudes) ...................... 972 78 00 95
Tècniques de l’àrea Social: Cinta Mitjana i Laura Planella Verges 
(dimarts de 9 a 14h) ................................................... 972 78 00 07
Consell Comarcal del Baix Empordà (àrea Serveis Socials) ..... 972 64 23 10
Transport Sociosanitari al Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell ........... 972 30 09 92
comprar el tiquet a l’Ajuntament, la botiga o a l’Empordanet
Preu anada i tornada 10 euros
Servei no urgent d’ambulàncies ................................... 972 41 04 10



S u m a r i S a l u t a c i ó

Benvolguts veïns i veïnes,

Una vegada més em dirigeixo a vosaltres per presentar-vos el 
butlletí informatiu que elaborem els regidors i regidores per do-
nar-vos a conèixer el treball que des de l’Ajuntament es realit-
za. L’activitat administrativa i de gestió no té crisi, hi ha feina. 
Diuen que qui té feina pot estar content. És veritat, a l’Ajunta-
ment no estem mai amb els braços plegats. No en teníem prou 
amb el control i la gestió de la Generalitat, que des de fa poc 
temps, l’estat de Madrid exigeix molts més tràmits i controls ex-
haustius que dupliquen la tasca del secretari i l’administrativa. 
Mentre l’economia baixa, l’exigència puja i l’enginy  per fer equi-
libris també, què us he d’explicar si tots ho sabeu tan bé com jo!

Aquest any podrem donar per acabades les obres del projecte 
Viure el Poble, un projecte que té com a finalitat dinamitzar la 
vida econòmica i social. Fa temps que en parlem, han sigut un 
any d’obres després de moltes negociacions per aconseguir el fi-
nançament. Un any difícil, ja se sap, quan es fan obres que afec-
ten a veïns la paciència ha de ser gran, i això ho saben bé els veïns 
i veïnes de la plaça del Castell  de la Tallada, paciència i tolerància 
i s’entén que en els dies de pluges, l’hagin acabada. Des d’aquest 
mitjà aprofito per donar-los -hi les gràcies. 

També estrenem pàgina web, un portal per conèixer millor el 
nostre poble i aprofitar-lo ,per assabentar-nos de tots els esde-
veniments. Hem de pensar que les actuacions fetes han de tenir 
transcendència , no s’han fet a l’envà. Ho explicarem a l’apartat 
de turisme, sí turisme al nostre poble.  La pàgina web és una fi-
nestra que cal obrir sovint i que molta gent de fora consulta per 
trobar alternatives a fer en temps de lleure o per venir a viure.

 Tot això de les tecnologies està  molt bé, però per damunt de tot 
som un poble viu amb gent propera que valora el trobar-se per-
sonalment i poder expressar  cara a cara, amb tota l’amabilitat 
del món el què ens passa. Aquesta és la verdadera vida social, el 
poder trobar-te, saludar-te, viure les festes,  riure junts, entristir-
nos quan algú ho passa malament allargant-li la mà en la mesura 
del que es pugui  i alegrar-nos del benestar dels demés. Són va-
lors essencials per sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos i que 
tenim la sort de poder compartir amb els veïns i amics vivint en 
un poble petit, on tots ens coneixem.  

Ben cordialment,
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r e S u m  d e l  a c t e S
de leS SeSSionS de ple de l’ajuntament de la tallada d’empordÀ

acta de la SeSSió plenÀria de l’ajuntament 
de la tallada d’empordÀ

NúM.: 06/2013

DATA: 25 de setembre de 2013

CAràCTEr: Ordinari 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

D’acord amb el que preveu l’article 42 del reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 

de novembre, l’alcaldia dona compte dels següents 

decrets:

• Decret 39/2013, d’aprovació el conveni entre el 

Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 

de la Tallada d’Empordà per a la prestació dels ser-

veis de recollida i acollida d’animals abandonats al 

municipi.

• Decret 40/2013, de concessió de llicència urbanís-

tica per la construcció de dos habitatges a la carre-

tera de Figueres, s/n, de la Tallada.

• Decret 41/2013, de concessió de llicència urbanís-

tica per obertura de tres finestres al C/ Nord, 7, de 

la Tallada.

• Decret 42/201, de concessió de llicència urbanís-

tica per obertura de rasa per instal·lació de cano-

nada d’aigua al polígon 4, parcel·les 91 i 92 de la 

Tallada.

• Decret 43/2013, de concessió de llicència urbanís-

tica per pintar façana a la carretera de Figueres, 4, 

de la Tallada.

• Decret 44/2013, de concessió de llicència urbanís-

tica per reparació de xemeneia al carrer Església 

4, de Tor.

• Decret 45/2013, de concessió de llicència d’ocupació 

de via pública del C/ dels Arcs, 1, de la Tallada.

• Decret 46/2013, de concessió de llicència urbanística 

per construcció d’un conducte de ventilació a la c/ de 

Figueres, 20, de la Tallada.

• Decret 47/2013, de concessió de llicència urbanísti-

ca, per reforma integral de cambra de bany al a la 

crta. de Figueres, 20, de la Tallada.

• Decret 48/2013,  d’aprovació una gratificació per 

serveis extraordinaris a la treballadora r.B.C.

• Decret 49/2013,  d’aprovació d’una gratificació per 

serveis extraordinaris a la treballadora S. T. 

• Decret 50/2013, de 29 de juliol, de nomenament 

com a alcalde accidental de l’Ajuntament de la Talla-

da al primer tinent d’alcalde, Sr. Josep Ferrer Vilave-

lla durant els dies 30 de juliol a 8 d’agost de 2013.

• Decret 51/2013, de contractació de la Sra. MA. B. S. 

pel lloc de treball d’auxiliar administrativa de l’Ajun-

tament de la Tallada, en règim laboral mitjançant con-

tracte temporal, per una durada del 26 d’agost al 22 de 

setembre de 2013, a jornada parcial de 4 hores diàries.

• Decret 52/2013, de concessió de llicència urbanística 

per reforma de coberta d’un porxo al Passatge del 

Mar, 5, de Tor.

• Decret 53/2013, de concessió de llicència urbanística 

per reforma de cuina al C/ Sant Joan de Pla de Corts, 

7, de la Tallada.

• Decret 54/2013, de sol·licitud de subvenció als pro-

jectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els 

ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla 

nacional de joventut.

• Decret 55/2013,  de convocatòria de ple ordinari el 

dia 25 de setembre de 2013. 
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3. Informacions d’alcaldia.

S’informa que les obres del casc antic intramurs de la 

Tallada es troben a la seva fase final, es preveu que 

estiguin acabades en uns dos mesos. Ara s’està pavi-

mentant amb formigó i polint el paviment, i després 

es farà la descàrrega de la part elèctrica i l’enderroc 

de l’antic transformador. El monòlit a la pagesia 

que hi ha davant de l’església es portarà davant de 

l’Empordanet. També a la part del paviment hi ha 

col·locats els aros que marquen les sitges, i a la part 

exterior de la muralla hi ha marcada la passarel·la i la 

base del pont.   

El centre d’interpretació ja s’ha inaugurat, i ara s’es-

tan fent els tríptics i els panells informatius.

També s’informa dels bons resultats de la fira Eraquari, 

que ha estat un èxit des del punt de vista de la parti-

cipació de professionals, del públic, i d’un gran volun-

tariat, que ha fet que més de 35 persones del municipi 

hagin col·laborat en l’organització de la fira.  

Finalment es dona coneixement de la propera realit-

zació de la fira de Sant Galderic, la caminada popular, 

taller de zumba i taller de costura. 

4. Aprovació del compte general de l’exercici 2012 

(Exp. Int. 24/2013).

A proposta de la Comissió Especial de Comptes, i per 

unanimitat, s’acorda:

Primer. Aprovar definitivament el compte general 

corresponent a l’exercici 2012, amb la seva documen-

tació bàsica, complementària i annexos.

Segon. retre els esmentats comptes de la corpora-

ció, esdevinguts com a resultat de l’exercici econò-

mic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

el que determinen els articles mencionats en la part 

expositiva.

5. Acord per sol·licitar la baixa del CILMA.

L’any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Lo-

cals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 

(CILMA) integrat per un gran nombre d’ajuntaments, 

consells comarcals i la Diputació de Girona.

Atès que a dia d’avui l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà no considera necessari continuar formant 

part del CILMA.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Sol·licitar al CILMA la baixa de la condició 

d’associat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

Segon. Comunicar aquest acord al CILMA, a l’efecte 

del que preveu l’article 10 dels seus estatuts.

6. Precs i preguntes.

No n’hi ha.

acta de la SeSSió plenÀria de 
l’ajuntament de la tallada d’empordÀ

NúM.: 07/2013   DATA: 5 de novembre de 2013

CAràCTEr: Ordinari 

Hi assisteixen tots els regidors i el secretari

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

L’alcaldia dona compte dels següents decrets:

• Decret 56/2013, de sol·licitud a ENDESA DISTRIBU-

CION ELECTRICA, SL, de rectificació de la factura 

213N00011597.

• Decret 57/2013, de concessió de llicència per refor-

mes a can Gifreu de Tor.
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• Decret 58/2013, de concessió de llicència d’obres 

per reformes al C/ Església, 9, de Tor.

• Decret 59/2013, de concessió de llicència d’obres 

per la instal·lació d’una tanca d’alumini al C/ de la 

Sardana, 4, de la Tallada. 

• Decret 60/2013, d’autorització a poder utilitzar el 

local social Empordanet per realitzar una activitat 

de consciència corporal – expressió corporal.

• Decret 61/2013,d’autorització a poder utilitzar el 

centre d’interpretació per les reunions de l’associ-

ació ANC la Tallada d’Empordà els dimecres de 8 a 

10 del vespre.

• Decret 62/2013, de concessió de llicència d’obres 

per sanejament de façana al C/ Nou, 1, de la Tallada.

• Decret 63/2013, d’ assabentat de la comunicació prè-

via d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic als habi-

tatges situats al Passatge Montgrí, 2 i 4, de Canet.

• Decret 64/2013,  de la concessió de llicència d’obres 

presentada per reforma de terrassa al C/ Torrent, 12, 

de la Tallada.

• Decret 65/2013, de concessió de llicència d’obres 

per construcció de caseta per a piscina al Passatge 

Montgrí, 4, de Canet, parcel·la 2.

• Decret 66/2013, de concessió de llicència d’obres 

per construcció d’armari per col·locar bombones de 

gas propà a la parcel·la del carrer Passatge Montgrí, 

de Canet.

• Decret 67/2013, de concessió de llicència d’obres 

per construcció de tanca de parcel·la a les parcel·les 

2 i 4 del carrer Major de Canet.

• Decret 68/2013, de concessió de llicència d’obres 

per projecte de canvi de coberta d’un habitatge 

unifamiliar aïllat al carrer Major, 8 de Canet.

• Decret 69/2013,  d’aprovació prèvia del projecte 

de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat al Pla de 

Tor, finca la Marrera, de la Tallada.

• Decret 70/2013,  d’aprovació de la certificació 5 de 

les obres del projecte de rehabilitació del casc an-

tic intramurs de la Tallada i pavimentació del camí 

d’accés, i de l’acta 1 de preus contradictoris.

• Decret 71/2013, d’inici d’expedient de protecció de 

la legalitat urbanística en relació a obres realitza-

des que no s’adapten el projecte presentat. Obres 

ubicades al C/ Església, 2, de Tor.

• Decret 72/2013,  de concessió de llicència d’obres 

per millora de finca rústica a les parcel·les 66 i 67 

del polígon 6, de Canet.

• Decret 73/2013, de convocatòria de ple ordinari el 

5 de novembre de 2013.

3. Informacions d’alcaldia.

Per part de l’alcaldia s’informa en relació a les obres 

del recinte intramurs, que estem esperant la reso-

lució del Departament de Cultura, per veure quina 

intervenció es fa a la Plaça de Castell, al costat de 

la torre, de les tres alternatives diferents que s’han 

plantejat. La pavimentació està pràcticament acaba-

da, i s’espera Endesa que realitzi la descàrrega en 

breu. Després faltarà l’arbrat i la gespa de la zona 

verda.

Del projecte del centre d’interpretació les rutes ja es-

tan marcades i alguns rètols també estan posats. Els 

tríptics estan encarregats, i s’està acabant la pàgina 

web i els enllaços web. Als accessos dels nuclis també 

s’han col·locat els Qr informatius.

La Diputació de Girona ha informat en relació al pro-

grama salut i crisi que de cara a l’any vinent hi haurà 

un programa més concret per intentarà preveure una 

millora per tots els municipis.

Finalment s’informa que l’Ajuntament ha organitzat 

un casal de Nadal, durant 7 dies laborables, per les 

properes festes de Nadal. 

4. Aprovació de la modificació puntual número 1 del 

POUM de la Tallada.

El municipi de La Tallada d’Empordà disposa d’un ins-

trument urbanístic que duu a terme l’ordenació ur-
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banística integral del territori, el POUM, que va ser 

publicat en el DOGC de 25 de novembre de 2011.

Aquest document té la consideració de modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de la Tallada 

d’Empordà per l’adaptació a la Llei 3/2012, de 22 de fe-

brer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanis-

me, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Així, d’acord amb el nou text legal, l’objecte de la mo-

dificació és l’adequació de diversos articles del POUM 

que bàsicament reflecteixen el redactat del propi text 

refós i que, amb les noves condicions del mateix basa-

des en la Llei que els modifica, caldrà adaptar:

a) La primera fa referència a l’exempció que disposa 

la nova llei de l’obligació de les reserves mínimes per 

a la construcció d’habitatges de protecció pública en 

municipis petits, d’acord amb el nou redactat de l’ar-

ticle 57.3 del TRLU.

b) Per altra part, reflectir les noves condicions que 

preveu el nou text per a les ampliacions d’usos i edi-

ficacions en sòl no urbanitzable de conformitat amb 

el nou redactat dels punt 3, 3bis i 6e de l’article 47 del 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-

va el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer (d’ara endavant TrLU).

c) Les autoritzacions previstes a l’article 50 i Disposi-

ció Transitòria Quinzena punts 1 i 2 per a la rehabili-

tació o reconstrucció de masies, cases rurals o altres 

edificacions situades en sòl no urbanitzable, així com 

l’ampliació d’edificacions i activitats en sòl no urba-

nitzable.

d) Ajustar les zonificacions o alineacions en punts 

concrets del sòl urbà per tal d’adaptar-los a la reali-

tat existent i/o facilitar-ne la gestió i edificació.

e) Adequar el traçat d’un vial de Canet al resultat 

d’una Sentència judicial que determina un camí com 

a privat. Un conveni entre Ajuntament i propietari 

permet la cessió del mateix en una amplada menor 

i compensar la cessió en uns terrenys d’equipament 

de la mateixa propietat.

f) Complementar el Catàleg de masies i cases 

rurals que conté el POUM amb un Catàleg de la 

resta d’edificacions situades en sòl no urbanitza-

ble que, a manera d’inventari, permeti tenir cons-

tància de la totalitat de construccions en aquest 

tipus de sòl.

En el sòl no urbanitzable, i de conformitat amb el 

nou text legal, resultarà convenient i aconsellable 

disposar de les edificacions existents inventariades, 

encara que estiguin incloses com a masies o cases 

rurals.

S’ha realitzat informació pública de la modificació 

puntual mitjançant anuncis al Diari de Girona de 

7 d’agost de 2013, al Diari el Punt de 8 d’agost de 

2013, al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 

6 d’agost de 2013, als taulers d’anuncis de l’Ajunta-

ment, circular a tots els veïns  i a la web municipal.

Finalitzat el termini d’informació pública el 8 d’octu-

bre de 2013, no s’ha rebut cap al·legació al respecte. 

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació pun-

tual número 1 del POUM de la Tallada.

Segon. Trametre certificació d’aquest acord i còpia 

de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació de-

finitiva.

5. Aprovació provisional de les ordenances fiscals de 

l’exercici 2014.

Aquesta Corporació ha estudiat les ordenances fiscals 

del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 

2014. S’han elaborat els estudis de costos de cadas-

cuna de les ordenances, que reflecteixen un equilibri 

financer de les ordenances actuals.
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únicament es proposa algun petit ajustament a la 

taxa per utilització de la piscina municipal i les instal-

lacions esportives, i prendre coneixement de l’acord 

del Govern de l’Estat de prorrogar l’augment de l’IBI 

pels anys 2014 i 2015.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Aprovar provisionalment les ordenances fis-

cals del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exer-

cici 2014.

Segon. Aquest acord provisional i els textos de les 

ordenances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar 

al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 

per un període de trenta dies des del següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 

de la Província de Girona, dins el qual els interessats 

podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 

al·legacions.

Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’en-

tendrà definitivament adoptat l’acord provisional. 

L’acord provisional elevat a definitiu més el text ínte-

gre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor 

el dia 1 de gener de 2014.

6. Precs i preguntes.

El Sr. Genís Casademont informa que el contenidor de 

plàstic de Canet està molt Ple, i la Sra. roser Bagué li 

respon que es preguntarà al Consell Comarcal què ha 

pogut passar.

acta de la SeSSió plenÀria 
de l’ajuntament 

de la tallada d’empordÀ

NúM.: 01/2014

DATA: 12 de febrer de 2014

CAràCTEr: Ordinari

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

L’alcaldia dona compte dels següents decrets:

• Decret 74/2013, de concessió de llicència d’obres 

per reforma de tanca al carrer del Mar, 9 de Tor.

• Decret 75/201 de concessió de llicència d’obres per 

ampliació d’habitatge i instal·lació de pèrgola al 

Passatge Montgrí, 3 de Canet.

• Decret 76/2013, de concessió de pròrroga de llicèn-

cia d’obres per l’enderroc d’una caseta i pavimenta-

ció a la Carretera de Figueres, 1, de la Tallada.

• Decret 77/2013,  d’autorització a l’ANC la Tallada, 

a poder utilitzar els fanals municipals de la Tallada i 

Tor per la instal·lació provisional d’estelades fixades 

mecànicament, concretament 6 a cada nucli. 

• Decret 78/2013, d’autorització al Club Ciclista Ver-

ges i el Grup Excursionista La Penya de l’Esparde-

nya, a poder utilitzar els camins públics municipals 

de la Tallada per poder organitzar una marxa po-

pular a peu el 17 de novembre de 2013.

• Decret 79/2013, de sol·licitud de pròrroga a l’Exma. 

Diputació de Girona per poder executar el PAES de 

la Tallada.

• Decret 80/2013, de concessió de llicència d’obres 

pel projecte de línia elèctrica 110Kv “SE Juià – Be-

llcaire”.

• Decret 81/2013,  de compensació d’ofici d’uns crè-

dits.

• Decret 82/2013,d’aprovació d’una gratificació a l’ad-

ministrativa de la corporació serveis extraordinaris.

• Decret 83/2013 de sol·licitud al Consell Comarcal 

del Baix Empordà d’avançament del cobrament de 

la liquidació corresponent als tributs municipals de 

l’exercici 2013.

• Decret 84/2013, d’aprovació de la certificació núm. 

6 de l’obra “projecte de rehabilitació del casc antic 
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intramurs de la Tallada i pavimentació del camí d’ac-

cés”, per valor de 35.591,29 euros.

• Decret 85/2013, de sol·licitud de subvenció de 

381,47 euros al Consell Comarcal del Baix Empordà 

per la prestació del servei de transport adaptat.

• Decret 86/2013, de concessió de llicència d’obres 

per reparació de gotera al C/ Raval de Dalt, 7, de 

Canet.

• Decret 87/2013, de concessió de llicència d’obres 

per reparació d’esquerdes de façana C/ Major, 3, de 

Canet.

• Decret 88/2013, d’apoderament al procurador dels 

tribunals Juan Emilio Cubero royo perquè compa-

regui en nom de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

pordà davant el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya

• Decret 1/2014, de 7 de gener, de nomenament com 

a alcalde accidental de l’Ajuntament de la Tallada 

al primer tinent d’alcalde, Sr. Josep Ferrer Vilavella 

durant els dies 8 de gener a 14 de febrer de 2014.

• Decret 2/2014, d’aprovació inicial del PAES de la 

Tallada.

• Decret 3/20,de concessió de llicència urbanística 

pel projecte bàsic i executiu de reforma d’un habi-

tatge unifamiliar aïllat al pla de Tor, finca la Mar-

rera.

• Decret 4/2014, d’inici d’expedient de restauració 

de la legalitat urbanística en relació a la construcció 

d’un habitatge a la nau 3 del polígon 3, parcel·la 

134, de la Tallada d’Empordà. Decret 5/2014, d’inici 

expedient de declaració de caducitat de la llicència 

ambiental per a l’activitat d’agricultura ecològica, 

a ubicar al polígon 3, parcel·la 134, de la Tallada 

d’Empordà.  

• Decret 6/2014,d’inici d’expedient de restauració 

de la legalitat urbanística en relació a la construcció 

de nous volums a la parcel·la 39 del polígon 3, de 

Tor, al terme Decret 7/2014, de 5 de febrer, de con-

vocatòria de sessió plenària ordinària pel dimecres, 

dia 12 de febrer de 2014, a les 19:00 hores.

3. Informacions d’alcaldia.

S’informa en relació a les obres d’intramurs que falta 

molt poc per acabar-les, que falta el camí petit fins el 

transformador i netejar. La passera d’accés està feta i 

falta rejuntar i els acabats.

4. Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament 

per l’exercici 2014.

Vist que l’alcaldessa i la comissió  ha elaborat el pressu-

post per a l’exercici 2014. Atès que a l’expedient hi figu-

ren els informes favorables de secretaria i d’intervenció.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general 

per a l’exercici 2013, amb una previsió d’ingressos 

de 496.025,50 euros, i una previsió de despeses de 

496.025,50 euros.

 

Segon. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost 

general.

Quart. Exposar el pressupost al públic 

5. L’aprovació inicial del pressupost general es consi-

derarà definitiva si no es produeixen reclamacions en 

contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà 

en vigor en l’exercici al qual es refereix.

Cinquè. Aprovació inicial del PAES.

Vist l’edicte d’aprovació de les bases de la campanya 

“Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la de-

marcació de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes i/o els 

ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla 

d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui d’àm-

bit municipal  o d’un abast territorial més ampli, publi-

cat en el BOP de Girona de 27 de desembre de 2012.
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Vist el projecte de PAES redactat pel Consell Comarcal 

del Baix Empordà. 

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Ratificar el decret d’alcaldia 2/2014.

Segon. Aprovar inicialment el PAES de la Tallada 

d’Empordà.

Tercer. Sotmetre el PAES a un període d’informació 

pública d’un mes, sol·licitant informe als organismes 

afectats per raó de les seves competències.

6. Donar compte dels informes trimestrals de morosi-

tat i d’execució del pressupost.

Vist el reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesu-

res urgents contra la morositat de les administracions 

públiques i de recolzament a les entitats locals amb 

problemes financers.

Vistos els informes trimestrals sobre el compliment 

dels terminis previstos en el pagament de les obligaci-

ons de les Entitats Locals (Llei 15/2010).

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. En compliment de la normativa anterior, do-

nar compte al Ple dels informes tramesos al Ministeri 

d’Economia i al Departament d’Economia.

7. Precs i preguntes.

No n’hi ha.

ple eXtraordinari 
1 d’aBril de 2014

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Inici d’expedient de dissolució de l’agrupació de se-

cretaries de la Tallada amb Viladamat.

3. Inici d’expedient pel nomenament de secretari in-

terventor interí.

4. Aprovació de l’ordenança d’administració electrò-

nica.

5. Compromís de l’Ajuntament en l’organització de la 

consulta de 9 de novembre.

6. Donar compte de la tramesa del marc pressupostari.

r e g i d o r i a
urBaniSme

FINALITzACIÓ OBRES CASC ANTIC

Ja us vàrem comentar al passat butlletí els entrebancs 

sorgits en aquestes obres, per tant no en parlem.  El 

que si cal mencionar és l’enderroc del transformador 

de davant l’església i per descomptat, la línia de mit-

ja tensió que sobrevolava les cases del casc antic del 

poble. Podem dir que això ha estat una gran millora, 

tant a nivell de salut pública —perquè a ningú li agra-

da viure sota una línia de mitja tensió, que en dies 

de tempesta surten guspires de foc als encreuaments 

de la torre—,  com a nivell estètic. L’església pren el 

protagonisme que té,  un monument històric de gran 

valor i bellesa.

El soterrament de les línies aèries de llum i telèfon 

també fan un espai més lliure i net. El paviment està 

bé però podria estar millor, sincerament, hi algun 

tram que no és perfecte. Són coses que passen en  les 

millors ocasions. 
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Em consta que l’entrada al casc antic per la plaça, no 

és a gust de tothom, em sap greu. reconec que era 

més bonic com era abans de les obres, construcció dels 

anys 70, molt ben aconseguida, amb  pedra combina-

da amb còdols de riu. Al haver de passar els serveis 

per aquesta zona, es varen descobrir unes restes que 

aparentment no tenen importància, són quatre mu-

rets de pedra que responen a les restes de l’antic pont 

que donava accés al casc emmurallat i també un an-

tic tram de clavegueram fet de pedra, que tot plegat 

dóna coneixement visual de l’ història. 

El recinte medieval del poble de la Tallada ha sofert 

al llarg dels segles, unes destruccions que l’han deixat 

pràcticament sense mostra del passat i qualsevol resta 

suposa una informació palpable més, i és motiu per  

deixar-ne constància. De manera que el Departament 

de Cultura , Patrimoni i Arqueologia  va veure bé dei-

xar a la vista les restes del pont i construir unes escales 

minimalistes de fusta per accedir al recinte. Des de 

l’Ajuntament i els veïns de la zona ho vàrem trobar 

correcte. I així s’ha fet.

La combinació de les quatre torres de forma circular i 

les tres de forma quadrada, en bon estat de conserva-

ció, configuren un recinte ben peculiar. Properament 

s’hi col·locaran els cartells informatius. Al mateix temps 

es col·locaran cartells explicatius a l’església de Mare-

nyà i Tor. Al punt d’informació l’Empordanet  hi troba-

reu uns cartells com a punt de sortida de les diferents 

rutes, que estan degudament marcades i amb cartells 

explicatius en llocs d’especial interès. Són rutes que es 

poden fer a peu o en bicicleta, sols o en grup i perme-

ten passar una estona  agradable al mig de la natura.

Urbanísticament parlant, no tenim cap més obra mu-

nicipal engegada. L’economia no ho permet. Es van 

canviant tots els punts de llum antics per altres que 

permeten estalvi energètic. En aquest sentit, també 

es col·locaran dos reductors de flux elèctrics un a Tor, 

aconseguit d’una subvenció de la Diputació de Girona 

i un altre a la Tallada que forma part de la millora.

Un tema que no és purament municipal, però si que 

des de l’Ajuntament havíem pressionat moltíssim per 

dur-lo a terme és  tapar les cunetes de la carretera 

vella la Tallada- Verges. Finalment, tot i haver fet una 

obra de poca inversió, potser s’haurà reduït el perill 

d’accidents. Podem estar contents.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ I OFICINA DE TURISME

Us deixem el codi Qr per més informació:

Us podem informar que ja s’han engegat les rutes 

guiades.  El Sr. Nik Duserm és el  guia de les rutes de 

patrimoni romànic –medieval i Guerra civil . Fa les vi-

sites en català, castellà, anglès i francès. Les persones 

interessades en fer una visita guiada poden contactar 

amb l’Ajuntament o directament amb:

nik@nikduserm.com

turisme@latallada.cat 

Aprofitem per demanar que si hi ha alguna persona 

interessada en fer de guia referent aquests  mateixos 

temes, que es posi en contacte amb l’Ajuntament:

alcaldia@latallada.cat 

Al mateix temps, a partir del setembre quan hi hagi 

sol·licituds d’escoles, es necessitarà persones que pu-

guin fer de guies de les rutes de natura: Puig Segalar, 

Pla de Conreus i riba del Ter. 
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Social

El centre d’interpretació  ofereix visites per a  grups 

escolars ampliant la visita amb dossiers didàctic infor-

matius . Es pot connectar amb turisme@latallada.cat 

US CONVIDEM A DUES  VISITES  GUIADES: 

1- Patrimoni cultural: Romànic - medieval 

DIA: 14 de juny a les 9:30 del matí . Durada 2h.

VISITA: Marenyà , la Tallada.

DESPLAçAMENT: a peu/fàcil

PUNT DE TrOBADA: Oficina de turisme l’Empordanet.

2- Guerra Civil aeròdrom republicà de Canet

DIA: 5 de juliol a les 18:30h. Durada 1,30h

VISITA: refugis de Canet

DESPLAçAMENT: a peu/ fàcil PUNT DE TrOBADA: Canet

Àrea Social i d’atenció a leS perSoneS

CENTRE DE DIA CASA DEL MAR

El passat 3 de gener de 2014, el Centre de dia “Casa 

del Mar” de l’Escala va tancar les seves portes a cau-

sa de la manca de recursos per tirar endavant aquest 

centre. Això no obstant, el  tancament de Casa del 

Mar no afecta el Servei d’Atenció Domiciliària iniciat 

des del centre el mes d’agost de 2012, que es seguirà 

prestant amb normalitat. A partir d’ara la gestió es 

farà des del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Alt Em-

pordà, que gestiona també Suara Cooperativa. 

Pel que fa aquest servei, a partir d’ara podeu contac-

tar amb la coordinadora del servei, Pilar Pérez, als te-

lèfons 972 513 625 i 648 022 049. L’horari d’atenció te-

lefònica és de dilluns a divendres de 12.00h a 16.00h.

XERRADES I CURSOS PER A PROMOCIÓ DE LA SALUT

Amb l’objectiu d’aprofundir en temes de formació de 

salut pública dirigits tant a la població com a col·lectius 

específics, l’ajuntament d ela Tallada va sol·licitar a 

Dipsalut (l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 

Diputació de Girona) i al Fòrum Associació de Col·legis 

Sanitaris un curs d’exercici físic i prevenció de caigudes 

en la gent gran. Aquest curs s’ha dut a terme durant el 

mes de gener i febrer de l’any 2014 (15, 22,23 de gener i 

5 de febrer a les 15h). La valoració d’aquest curs ha estat 

molt positiva per part dels assistents de manera que s’ha 

decidir continuar impartint-lo, aquesta vegada, des de 

l’ajuntament de la Tallada. Des del mes de març fins a 

final de juny, s’impartiran 6 sessions d’1.5h de duració 

cadascuna en les quals es treballarà l’esquema corporal, 

la tonificació muscular d’extremitats superiors i inferiors 

i s’hi inclourà una introducció teòrica a la importància 

del to muscular i la consciència corporal per a la preven-

ció de les caigudes. També es treballarà l’equilibri estàtic 

i dinàmic i la higiene postural per  a la prevenció del mal 

d’esquena. En aquestes sessions es fomentarà el movi-

ment articular i la consciència corporal durant la marxa.

Tots aquells que hi estigueu interessats podeu contac-

tar amb l’Ajuntament.

TREBALLADORA SOCIAL

En aquest punt us volem recordar que l’equip format per 

la Cinta Mitjana (treballadora social) i la Laura Planella 

(educadora social) es desplacen a la Tallada cada quin-

ze dies  per a atendre a aquelles persones que necessitin 

d’aquest servei tot i que també podeu ser atesos a Verges i, 

sempre que sigui necessari, les tècniques poden desplaçar-

se i proporcionar-vos atenció domiciliària. Dir-vos també 

que el procediment per a una bona gestió és que truqueu 

a l’Ajuntament de la Tallada i se us reservarà dia i hora. 

TRANSPORT SANITARI

També, volem animar-vos a què utilitzeu el transport 

sanitari per a desplaçaments fins a l’Hospital de Pa-

lamós, el centre Palamós Gent Gran i també fins al 
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cultura

consultori de Torroella de Montgrí, en cas que ho ne-

cessiteu. recordeu que per fer ús d’aquest servei cal 

que aviseu a Creu roja amb un mínim de 48 h d’an-

telació i disposeu dels tiquets que podeu adquirir a la 

Tallada, Tor, Marenyà i Canet al preu de 10 € (5 € per 

desplaçaments a Torroella de Montgrí).

feSta de la gent gran 2013

Ens plau informar-vos que el proper diumenge 8 de juny 

celebrarem la Festa de la Gent Gran. Us hi esperem!

L’àrea de Cultura treballa perquè les activitats cul-

turals siguin un dels motors socials del nostre poble, 

intentant fer de la participació el seu eix clau. Per 

això volem agrair sincerament a totes les persones de 

l’Associació Camatorta el seu treball voluntari per fer 

possible que el poble participi de tantes activitats cul-

turals i lúdiques. També volem agrair les comissions  

de festes majors de la Tallada i Marenyà, la comissió 

del Casal de Tor i l’associació de veïns de Canet.

També volem expressar el nostre agraïment a totes 

les persones que hi assisteixen: sense vosaltres cap ac-

tivitat no tindria èxit. És bonic veure com tants grups 

organitzen activitats per als altres. Així, entre tots ple-

gats, podem gaudir-les.

A continuació us presentem un resum de les activitats més 

importants que han tingut lloc durant aquestes dates.

Fem-ne un petit resum: 

 

DIA DE LA MARATÓ: Aquest any no es va fer dinar. Es 

varen organitzar dues activitats solidàries: Caminada 

fins al riu passant per Canet. Vermut a l’Empordanet 

i la colla del Sinofós va vendre objectes de decoració. 

Tots els ingressos es van destinar al fons de la Marató.

TROBADES GASTRONÒMIQUES: A partir de les troba-

des del taller de cuina va sorgir la idea de fer trobades 

gastronòmiques el tercer divendres de cada mes. Cada 

dia es degusta un primer, un segon i unes postres, cada 

cosa realitzada per una de les persones del grup. Una 

gran manera de compartir la bona gastronomia!

Durant les FESTES DE NADAL també vam poder gau-

dir de moltes activitats.

LES QUINES a la Tallada i a Tor fan que sempre pas-

sem una estona ben agradable a més de contribuir 

a recollir fons per a la Marató. Enguany hi ha hagut 

la novetat de la “Quina Eròtica” destinada al públic 

adult, que va ser un èxit en diversió i participació.

EL CASAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ continua sent 

un referent en activitats i participació per els més jo-

ves, convertint les estones de lleure en moments d’allò 

més divertits. En l’última edició del casal de Nadal, els 

seus participants van poder gaudir de les activitats, 

excursions i gimcanes portades a terme per la Cecília 

Pareta i la Mireia Monterde.

La baixa participació però d’infants i joves en el casal 

de Nadal fa que aquest any no s’ofereixi casal durant 

la Setmana Santa. No obstant, us informem que ja 

estem treballant perquè el casal d’estiu i el casal de 

joves torni a ser un èxit com en les passades edicions.

El passat 27 de desembre vam tornar a gaudir d’una ses-

sió de CINEMA DE NADAL dedicat a tota la família, co-

mençant amb la presentació i projecció d’un curt d’ani-

mació de Verònica Monterde i seguidament amb la pro-

jecció de la pel·lícula. Tot això acompanyat d’unes bones 

crispetes, res millor per una tarda de festes de Nadal!

Com ja portem uns anys fent, el TALLER DE FANALETS 

és una de les activitats amb més participació durant 

aquestes festes. Agraïm moltíssim la col·laboració de 

l’Irene Vallvé i la Mireia que van ajudar a tenir els fa-

nalets més bonics per l’arribada del reis d’Orient.
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TORNEIG DE TENNIS TAULA: enguany aquest tor-
neig ha tingut com a bona novetat la participació 
de jugadors molt joves amb molt d’interès i bona 
preparació.

CAVALCADA DE REIS: Magnífica! Una vegada més el 
grup organitzador va aconseguir unes carrosses precio-
ses. Les de Barcelona no ens fan cap enveja! les nostres 
les millors! Els reis varen repartir 125 bosses de regals grà-
cies ala col·laboració de Panini, Haribo i l’Ajuntament. 
Això significa la gran quantitat de nens i nenes que 
varen venir esperar els reis a la Tallada i a Tor. A la 
cavalcada hi van participar 35 persones i en la prepa-
ració unes 15 que es van trobar dos cops a la setmana 
per aconseguir que fos un èxit.
També, uns dies abans de la nit de reis, la comissió 
va organitzar  l’arribada dels tres patges amb carreta  
per recollir les cartes dels nens i nenes.

CLUB DE LECTURA: Cada vegada son més les persones 
que s’afegeixen a aquest grup. A part de comentar 
el llibre, sempre sol ser un tema amè, s’aprofita per 
passar una estona amb un petit berenar dolç.

CAMINADES: l’últim diumenge de més: Caminar i 
gaudir de l’entorn.
CARROSSA DE CARNAVAL: Els veïns de Canet van 
preparar una carrossa amb comparsa pel carnaval de 
l’Escala. Varen desfilar disfressats de flors.

DINAR DE LA CANDELER A TOR: Els homes varen fer el 
típic dinar al casal i les dones de restaurant  a Castelló 
d’Empuries i a fer cultura.

CALÇOTADA: La comissió de festes va organitzar la 
calçotada. Calçots molt ben cuits i un rostit per llepar-
se els dits.

TROBADES DEL GRUP SINOFÓS: Tots els dimecres a la 
Caseta, per passar-ho bé
Per tal de fer la programació d’activitats pel 2014, una 
any més es va fer la REUNIÓ DE CAMATORTA, on re-
presentants i participants de totes les comissions cul-

turals es reuneixen per fer la valoració de les activitats 
de l’any passat per així poder millorar-les i alhora, con-
sensuar les dates per tal de fer-les compatibles. És una 
bona mostra de la bona organització i treball en equip 
de tots els que treballen voluntàriament per la dina-
mització de la vida cultural i lúdica del nostre poble. 

propereS activitatS

SORTIDA A PORT AVENTURA

El proper dissabte 12 d’abril i amb col·laboració amb 
altres ajuntaments de la comarca, s’organitza una sor-
tida a Port Aventura que enguany  inaugura una nova 
atracció, el gran temple Angkor. Per a més informació 
d’horaris i parades, consulteu amb l’Ajuntament.

ESPECTACLE “SI TRIEM jUNTS SONA MILLOR” 
DE LA CIA. LA BèSTIA PELUDA

“Si triem junts sona millor” és un espectacle multidisci-
plinar que proposa al públic entrar i/o ampliar els conei-
xements, d’una forma amena i divertida, en el reciclatge. 
L’espectacle comença amb el conte “L’aventura de ser 
un paper”, la història de la vida d’un paper que neix a 
partir de la tala indiscriminada d’un bosc, és abandonat 
i tirat al terra, i després de ser recollit, arriba finalment 
a la deixalleria on serà reciclat per tornar a ser un paper 
nou. Aquest conte és molt interactiu i el personatge Pitu 
Tries demana la col·laboració activa del públic per ela-
borar-lo. Després d’aquesta narració, en Pitu Tries diri-
geix una classe pràctica de recollida selectiva. A l’escena-
ri hi ha els contenidors, blau, groc, verd i la “deixalleria”. 
Distribuïts a l’atzar hi ha diversos residus i amb l’ajuda 
dels espectadors es fica cada residu al seu lloc correspo-
nent. I, en Pitu Tries, s’acomiadarà amb l’exitosa cançó 
que dóna títol a aquest espectacle, “Si triem junts sona 
millor”. Aquest vídeo explica la coreografia de la cançó 
i després, d’un breu assaig, tots junts ballen i canten la 
cançó: www.youtube.com/watch?v=DUhcXZmd4aM

En definitiva, una activitat que durant una horeta pre-
tén que tothom aprengui divertint-se.
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Coincidint amb l’espectacle, a partir de les 11:30h s’instal·-
larà un punt d’informació ambiental on es resoldran dub-
tes i repartiran objectes promocionals com bosses per la 
separació dels residus a la llar, cubells per la recollida de 
la matèria orgànica, díptics informatius, etc., alhora que 
es donarà informació sobre el compostatge, la deixalleria 
mòbil i altres aspectes relacionats amb els residus.
 
Dijous 17 d’abril de 11.30h a 13.00h al local Social l’Em-
pordanet de la Tallada. Us hi esperem!!!!

FIRA ERAQUARI

Desprès de l’èxit obtingut amb la 1a edició de la Fira 
ErAquari dedicada a les teràpies alternatives per a la 
salut, artesania i alimentació natural, enguany la fira 
torna amb la 2a edició, el proper dissabte 24 de maig. 
La decisió de canviar la data de la fira, que l’any an-
terior es va fer l’1 de setembre, creiem que serà un 
canvi molt positiu pel que fa a afluència de partici-
pants i d’expositors. Una comissió ja treballa des de fa 
dies per la 2a edició de la fira, no obstant tothom qui 
estigui interessat en participar-hi i col·laborar en la 
Fira pot contactar amb la comissió a través de l’adreça 
electrònica eraquari@latallada.cat.

DIADA DE LA GENT GRAN

Un any més celebrem la diada de la Gent Gran. Amb 
aquesta festa volem agrair el treball i la dedicació que  
al llarg de la seva  vida han donat al nostre poble.
HO CELEBrArEM:

El diumenge 8 de juny. Missa cantada a l’església 
de Sta. Maria de la Tallada  a les 12h.
Dinar de germanor: 14h. Al local l’Empordanet
Teatre: a les 14.30h. “NO ET VESTEIXIS PER ANAR A 
SOPAR” Interpretat pel grup teatral de Verges.
Us hi esperem a tots i a totes. 

DESFILADA DE MODA

Atès que l’any passat va ser tot un èxit la desfilada de 
moda. Enguany es celebrarà la segona edició. El grup 

de dones del taller de costura ho estan preparant . Es-
perem que una bona colla de participant puguin desfi-
lar. Especialment fem una crida a nois i homes perquè 
hi participin. 

REVETLLA DE SANT jOAN

Un any més per la revetlla de Sant Joan, la flama de 
Canigó  arribarà a la Tallada

CASAL D’ESTIU

Igual que els altres anys, el casal d’estiu de la Talla-
da formarà part de les activitats de lleure dels nens 
i nenes, nois i noies. Atès que l’estiu passat el  casal 
per a adolescents de 12 a 16 anys va ser un àxit, en-
guany se’n organitzarà un conjuntament amb Albons 
i Bellcaire. La seu serà a la Tallada i serà un casal inde-
pendent del casal dels  petits. Properament ja sortirà 
la informació.

FESTES MAjORS

Les comissions de festes majors ja estan preparant el 
programa per a cada poble. Ben segur seran un èxit. 
Al seu moment ja es publicarà el programa.

EMPORD’ART

Igual que l’any passat es celebrarà al 15 d’agost. Es-
perem que els artistes amb lligams al municipi ens 
ofereixin una gran exposició. Com a novetat, hi haurà 
una exposició itinerant de ANC amb el tema la Inde-
pendència. Són obres realitzades per pintors i pintores 
de manera gratuïta. Encoratgem als pintors i pintores 
que es vulguin  sumar a aquesta iniciativa. 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

DIA: 15 d’agost
Per tal que els aficionats a la fotografia puguin anar-
se preparant, avancem que el tema del proper con-
curs de fotografia serà: “El pas del temps”.
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calendari d’activitatS 2014/15

Dijous 3

Dissabte 5

Cada dimecres 
(excepte dia 30)
15 hores
Dissabte 25
16 hores

Diumenge 26
18 hores
Cada dimecres 
15 hores
Dissabte 1

Divendres 21

Divendres 21
Diumenge 23
Diumenge 23
13.30 hores

Cada dimecres 
15 hores
Diumenge 2

Diumenge 2  
18 hores
Divendres 14
21 hores
Divendres 21
Diumenge 23

L’Empordanet

Casal de Tor i 
L’Empordanet
La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

Casal de Tor
Ca la roser

Figueres

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

La rua 
de l’Escala
La Caseta

L’Empordanet

La Caseta
Esparreguera

Grup de joves 
i voluntaris
Associació

Colla Sinofós

L’Ajuntament 
i Camatorta

Club de Lectura

Colla Sinofós

Casal de Tor

Colla Sinofós

Taller de cuina
Grup de Joves
Comissió de 
festes la 
Tallada-Marenyà
Colla Sinofós

Associació 
Veïns de Canet
Club de lectura

Associació

Taller de cuina
Colla Sinofós

Taller de fanalets

Cavalcada de reis 

Tallers manualitats, 
memòria, ...

reunió de Camatorta: 
Calendari d’activitats culturals 
2014
Trobada lectura

Tallers manualitats, memòria, ...

La Candalera 
(Festa Petita de Tor)
Dinar dels homes / Sortida 
i dinar de les dones
Sortida: Festival de Circ 
de Figueres
Curs de cuina
Sortida Vallter 2000
Calçotada 

Tallers manualitats, memòria, ...

Carrossa de carnaval 
dels veïns de Canet
Trobada lectura: 
Miquel Fañanàs
3r Sopar de les Dones 
Treballadores de la Tallada
Curs de cuina
Sortida: 
Passió de Esparreguera

DIA I HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITzA
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DIA I HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITzA

Cada dimecres 
15 hores
Diumenge 6
18 hores
Dissabte 12
Dijous 17 
11.30 hores

Dissabte 19
Cada dimecres 
15 hores
Diumenge
dia i hora per 
confirmar
Diumenge 4
14 hores
Divendres 16
20 hores
Dissabte 24

Cada dimecres 
15 hores
Diumenge
dia i hora per 
confirmar
Diumenge 8
12 hores
14 hores
16.30 hores

Dissabte 14
18.30hores

Tallers manualitats, memòria, ...

Trobada lectura:“Mals hàbits” 
amb l’autora, Esther Blanco
Sortida Port Aventura
Espectacle teatral familiar:
“Si triem junts sona millor”
Aprendrem a reciclar 
de forma amena i divertida.
- Punt informació i repartiment 
objectes promocionals.
Xai Pasqual
Tallers manualitats, memòria, ...

Trobada lectura

Dinar Dia de la mare:
11 h preparació – Casal de Tor 
Curs de cuina

2a Fira ErAquari: Alternatives 
per a la Salut, Artesania 
i Alimentació Saludable

Tallers manualitats, memòria, ...

Trobada: lectura

Festa de la Gent Gran
Missa
Dinar
Comèdia: “No et vesteixis per 
anar a sopar” 
Grup de teatre deVerges
Visita guiada: romànic - medi-
eval. Marenyà i la Tallada

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

Casal de Tor
La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

Colla Sinofós

Club de lectura

Grup de joves
Ajuntament

Casal de Tor
Colla Sinofós

Club de lectura

Casal de Tor

Taller de cuina

Ajuntament, 
Comissió 
ErAquari 
i voluntaris

Colla Sinofós
Club de lectura

Ajuntament,
Voluntaris/es

Oficina turisme
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DIA I HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITzA

Divendres 20
18 hores
Diumenge 22
20 hores
Diumenge 23
8.30 hores
Diumenge 23
21 hores
Divendres 27 
i dissabte 28
Cada dimecres 
15 hores
Diumenge
dia i hora per 
confirmar
dia i hora per 
confirmar
Tot el mes 
9 – 13 hores
Tot el mes

Tot el mes
Fins a principis 
agost a partir 
de 19 hores
Dissabte 5
18:30 hores
Dissabte 12 
i diumenge 13
Divendres 18
18 hores
Diumenge 20
8 hores
Diumenge 27
21 hores
Tot el mes
9 – 13 hores
dia i hora per 
confirmar

Curs de cuina

2a Desfilada moda

Caminada la Penya

revetlla de St Joan

Festa Major la Tallada

Tallers manualitats, memòria, ...

Trobada lectura

Pintura

Casal d’estiu per a nens

Casal de joves

12è Open tennis Marenyà

Visita guiada: Aeròdrom i re-
fugis de Canet. Guerra Civil
Festa Major Tor

Curs de cuina

Caminada la Penya

Nit d’estels

Casal d’estiu per a nens

Pintura

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

L’Empordanet

La Tallada

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

L’Empordanet

Pista de tennis

Canet

Tor

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

Taller de cuina

Associació

Penya 
Camatorta
Ajuntament

Comissió de 
festes
Colla Sinofós

Club de lectura

Ajuntament, 
Grup de joves
Ajuntament,
Grup de joves
Comissió 
d’esports

Oficina Turisme

Casal de Tor

Taller de cuina

Penya 
Camatorta
Grup de joves

Ajuntament, 
Grup de joves
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DIA I HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITzA

Divendres 1
22 hores
Dissabte 2 
i diumenge 3
Dissabte 9
21.30 hores
Divendres 15
11 hores
durant el dia

21 hores
22 hores
Per concretar

Dissabte 19
Diumenge 20
8 hores
Cada dimecres 
16 hores
Dijous 11 
9 hores

Divendres 19
21 hores
Dissabte 27 
i diumenge 28
Diumenge 21
9 hores
Cada dimecres 
16 hores
Divendres 17
21 hores
Diumenge 19
12 hores
14 hores

Jazz a Marenyà

Festa Major Marenyà 

Caminada Nocturna

Festa de la Mare de Déu
Missa
Empord’Art i 3e concurs de 
fotografia
Havaneras: Voramar
Sardinada i cremat
3r torneig de futbol

3r Campionat de parxís
Caminada la Penya

Tallers manualitats, memòria, ...

Pujada al Puig Segalar amb 
els pobles veïns reivindicant la 
independència de Catalunya.
Curs de cuina

Festa Major Canet 

Caminada la Penya

Tallers manualitats, memòria, ...

Curs de cuina 

Festa de Sant Galderic 
Missa
Dinar de germanor
Sardanes o altre actuació 
musical

Marenyà

Marenyà

La Caseta

L’Empordanet

Camp de futbol

L’Empordanet
La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

Canet

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

Comissió 
de musica
Comissió 
de festes
Grup de Joves

Empord’Art, 
Ajuntament i 
voluntaris

Ferran 
Cantalapiedra 
i Comissió 
d’esports
Associació
Penya Camatorta

Colla Sinofós

Ajuntament

Taller de cuina

Associació 
Veïns de Canet
La Penya de la 
Camatorta
Colla Sinofós

Taller de cuina

Ajuntament, 
Associació 
i voluntaris/es
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DIA I HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITzA

Per tal de comunicar canvis o esdeveniments via email, seria bo que tothom qui vulgui enviés un correu a 

cultura@latallada.cat per ampliar la base de dades.

Els organitzadors es reserven el dret de realitzar algun canvi en les activitats.

Ajuntament de 
la Tallada d’Empordà

Divendres 31

Cada dimecres 
16 hores
Divendres 14

Divendres 21
21 hores
Cada dimecres 
16 hores
Dissabte 13
Diumenge 14
Dimecres 24
Dijous 25
Dissabte 27
Diumenge 28

Diumenge 28
Dilluns 29

Divendres 2

Dilluns 5

Nit de la por, Castanyada 
(unificada pel municipi) i IV 
Concurs de Panellets casolans
Tallers manualitats, memòria, ...

reunió reis - preparació 

Curs de cuina

Tallers manualitats, memòria, ...

Quina Erotica
Activitats per a la Marató TV3
Missa del Gall 
Quina de Nadal 
Tennis taula 
Patge reial 

Quina Tor
Cinema per tota la família

Taller de fanalets

Cavalcada de reis

Tor

La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet
L’Empordanet
Tor
L’Empordanet
L’Empordanet
Casal de Tor i 
L’Empordanet 
Casal de Tor
L’Empordanet

La Caseta

Casal de Tor i 
L’Empordanet

Casal de Tor

Colla Sinofós

Comissió de reis 
i Taller de costura
Taller de cuina

Colla Sinofós

Comissió de festes

Casal de Tor
Comissió de festes
Comissió d’esports
Associació

Casal de Tor
Grup de joves 
i voluntaris
Grup de joves i 
voluntaris
Comissió de reis 
i Taller de costura
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economia

Us adjuntem el calendari del contribuent per tal que tingueu coneixement del període en 
que es cobren les taxes municipals.

calendari del contriBuent 2014:

preSSupoSt deSpeSeS 2014

Descripció aplicació pressupostària      Consignació inicial

DESPESES DE PERSONAL       160.361,00 €
retribucions bàsiques dels membres dels òrgans de Govern   10.560,00 €
Sous grup A1        10.000,00 €
Sous Grup C1        10.438,00 €
retribucions complementàries funcionaris     40.000,00 €
Personal laboral fix. Brigada      26.020,00 €
Personal laboral fix. neteja      4.243,00 €
Altre personal        1.000,00 €
Personal Piscina Municipal      10.600,00 €
Personal Casal Jove       1.900,00 €
Personal Casal d’estiu       6.500,00 €
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador   39.000,00 €
Formació i perfeccionament del personal     100,00 €

DESPESES EN BéNS CORRENTS I SERVEIS     219.614,50 €
Jardineria        6.800,00 €
Conservació Xarxa Sanejament      3.500,00 €
Conservació enllumenat públic      12.000,00 €
reparació, manteniment i conservació infrastructures i béns naturals  2.500,00 €
Conservació edificis. Ajuntament      2.000,00 €
Conservació i manteniment piscina Municipal    9.500,00 €
Conservació . La Caseta       1.500,00 €
Conservació Empordanet       3.000,00 €

Període 1 d’abril de 2014 a 31 de maig de 2014

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes habitatges i locals (ex. vàries)

Taxa de cementiri 

Període 1 de juliol de 2014 a 30 de setembre de 2014 

Impost sobre béns immobles urbans 

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques

preSSupoSt de l’ajuntament de la tallada 2014
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Descripció aplicació pressupostària      Consignació inicial

Conservació consultori metge      500,00 €
Conservació maquinària, instal·lacions i utillatge    5.000,00 €
Equips per a processos d’informació     1.500,00 €
Material d’oficina       2.350,00 €
Llibres i altres publicacions      1.200,00 €
Revista Aspre i Pla       3.700,00 €
Butlletí Municipal       1.250,00 €
Energia elèctrica Ajuntament i Consultori     2.300,00 €
Energia elèctrica . La caseta      470,00 €
Energia elèctrica Empordanet, Pista Esportiva i Piscina    2.500,00 €
Energia elèctrica. Deixalleria      800,00 €
Energia elèctrica. Església de la Tallada     320,00 €
Energia eèctrica estació bombeig Tor     395,00 €
Energia elèctrica Església de Tor      465,00 €
Energia elèctrica Església Marenyà      200,00 €
Enllumenat públic Marenyà      1.400,00 €
Enllumenat públic comptador a C/castell. La Tallada    7.100,00 €
Enllumenat públic. comptador c/major de la Tallada    150,00 €
Enllumenat públic Canet de la Tallada     1.500,00 €
Enllumenat públic. i estació bombeig Mas Turró    1.200,00 €
Enllumenat públic .Comptador a carrer Sant Joan de Pladecorts   600,00 €
Enllumenat públic de Tor       2.300,00 €
Aigua. La Caseta       200,00 €
Gas. La Caseta        325,00 €
Combustibles i carburants      1.700,00 €
Combustible calefacció Empordanet     800,00 €
Vestuari Brigada       500,00 €
Productes de neteja       1.500,00 €
Telefonia . línea Ajuntament      1.000,00 €
Serveis de telecomunicacions      100,00 €
Telefonia IP. deixalleria       1.020,00 €
Linea Telefonica. Consultori metge      300,00 €
Telefonia. Línea de fax i Adsl Ajuntament     780,00 €
Telefonia mobil        1.800,00 €
Comunicacions Postals       1.200,00 €
Serveis informàtics       1.800,00 €
Primes d’Assegurances       8.700,00 €
Publicacions a diaris oficials      500,00 €
reunions, conferències i cursos      150,00 €
Activitats culturals       4.359,50 €
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Descripció aplicació pressupostària      Consignació inicial

Activitats Esportives       300,00 €
Casal         1.000,00 €
Fira Eraquari        3.000,00 €
Festa de Sant Galderic       3.000,00 €
Festa Gent Gran       4.600,00 €
Altres despeses diverses       3.000,00 €
Neteja i Acondicionament      33.000,00 €
Assessorament i gestió Deixalleria municipal     3.000,00 €
Estudis i treballs tècnics       11.000,00 €
Arquitecta Municipal       9.000,00 €
Serveis de recaptació a favor de l’entitat     13.000,00 €
Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals   12.000,00 €
Locomoció        500,00 €
Altres indemnitzacions       18.480,00 €

DESPESES FINANCERES       17.100,00 €
Interessos de préstecs i altres operacions financeres ( La Caixa)   500,00 €
Interessos de préstecs i altres operacions financeres (Santander)   100,00 €
Interessos de préstecs i altres operacions financeres (ICF)   15.000,00 €
Altres despeses financeres      1.500,00 €

TRANSFERèNCIES CORRENTS      21.750,00 €
Tècnic de Joventut. Consell Comarcal     3.000,00 €
Serveis Socials        3.000,00 €
A altres entitats que agrupin municipis     750,00 €
Subvenció per a reducció cost a l’usuari. Creu roja i Gent gran   5.000,00 €
A famílies i institucions sense fins de lucre     10.000,00 €

INVERSIONS REALS       50.000,00 €
Altres inversions       38.000,00 €
Arranjament camins i desbrossar      12.000,00 €

PASSIUS FINANCERS       27.200,00 €
Amortització préstec a llarg termini .núm. 024293-68 ( La Caixa)   13.700,00 €
Amortització préstec a llarg termini . núm.-199179-59 ( La Caixa)   9.900,00 €
Amortització préstec núm.-0065068 (Banc Santander)    3.600,00 €

TOTAL PRESSUPOST       496.025,50  €
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preSSupoSt ingreSSoS 2014

IMPOSTOS DIRECTES        204.200,00 € 

Impostos sobre el capital        189.200,00 € 

I.B.I rústica       32.000,00 € 

Impost increment valor terrenys urbans    1.200,00 € 

IVTM        37.000,00 €

I.B.I. urbana       119.000,00 €

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES       15.000,00 €

I.A.E.        15.000,00 € 

IMPOSTOS INDIRECTES        17.000,00 €

Altres impostos indirectes         17.000,00 €

Impost sobre construccions , instal·lacions i obres   17.000,00 €    

  

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS      102.560,00 €

Taxes per la prestació de serveis públics bàsics      40.680,00 € 

Altres taxes per prestació de servies bàsics ( cementiri)   1.680,00 €

Servei de recollida d’escombraries     32.000,00 €

Servei de Clavagueram      7.000,00 €

Taxes per la realització d’activ.de competència lo     6.020,00 € 

Lllicències primera ocupació     70,00 € 

Llicències urbanístiques      4.000,00 €

Taxa per expedició de documents     950,00 €  

Taxes per altres serveis urbanístics     1.000,00 €

Taxes per ús privatiu o aprofit.esp.del domini púb     15.250,00 €

Taxa aprofitament especial. Empreses explotadores Subministraments 9.750,00 €

Taxa ocupació via pública      50,00 € 

Taxa aprofitament especial . Empreses serveis Comunicacions  5.250,00 € 

Taxa per a la utilització del Local Social l’Empordanet   200,00 €

Preus públics         33.460,00 €

Quotes concurs fotografia      10,00 € 

Quotes Fira Eraquari      1.600,00 €

Quotes dinar festa de la gent gran     1.500,00 €

Quotes Casal       10.500,00 €

Quotes Festa de Sant Galderic     1.700,00 €

Quotes piscina       16.400,00 €

Taxa connexió a xarxa d’aigua i clavagueram    1.600,00 €

Transport socio-sanitari      50,00 €

Quotes tallers infantils      100,00 €     



Butlletí d’Informació Municipal  Núm. 14 aBril 2014

25La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

    

ALTRES INGRESSOS        7.150,00 €

recàrrec de constrenyiment     2.200,00 €

Ingressos per lloguer de taules i cadires de titularitat municipal  200,00 €

Multes per infraccions urbanístiques     350,00 €

Aportacions revista municipal Aspre i Pla    3.000,00 € 

Altres ingressos diversos      800,00 €

Interessos de demora      600,00 €

TRANSFERèNCIES CORRENTS       135.955,00 € 

Transferències de l’Estat         73.500,00 € 

Participació tributs de l’Estat     73.500,00 €

Transferències de Comunitat Autònoma      46.525,00 €  

Subv.Corrents GENCAT.Governació càrrecs electes   9.225,00 €

Subv.Corrents GENCAT.Tècnic de Joventut    1.500,00 €

Subv.Corrents GENCAT. Jutjats de pau    800,00 € 

Participació Tributs Comunitat Autònoma    35.000,00 € 

Transferències d’Entitats Locals       3.930,00 €

Diputació de Girona. Subvenció interessos prèstecs   180,00 € 

Diputació de Girona . Subvenció Cooperació cultural   3.750,00 € 

Transferències de famílies i institucions sense fins de lucre    12.000,00 € 

De families i institucions sense fins de lucre. (vedat de caça)  12.000,00 € 

INGRESSOS PATRIMONIALS       6.860,50 €

Interessos de dipòsits. Compte corrent      60,00 €

Interessos de dipòsits. Compte corrent    60,00 €

Rendes de béns immobles        250,00 €

Lloguers diversos Ajuntament     250,00 €

Productes de concessions i aprofitaments especials     6.550,50 €

Productes de concessions i aprofitaments especials   6.550,50 €

TRANSFERèNCIES DE CAPITAL        29.450,00 €

D’entitats locals         29.450,00 € 

Diputació de Girona. Subvenció del Pla a l’acció   2.000,00 €

Dipsalut. Subvencions      2.500,00 €

Diputació de Girona. Fons de cooperació econòmica i culturals  21.250,00 €

Diputació de Girona. Subvenció obres de reparació menor  2.500,00 € 

Diputació de Girona. Subvenció noves tecnologies   1.200,00 €

TOTAL PRESSUPOST:        496.025,50 €
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avÍS de correuS
La política de Correus és canviar cada tres mesos els carters/es  per tema de no fer contractes fixes. 
Els hem comunicat que aquest sistema dificulta moltíssim el bon funcionament. Ara tindrem un 

carter tan sols, per un mes. En cas de qualsevol anomalia us agrairem que ens ho feu arribar.

Si no ho canvien, l’atenció al públic és de 11.30h. A  11.45 h. A l’oficina de correus de la Tallada.
Totes les cases han de tenir bústia. I sobretot que tots els usuaris tinguin la seva adreça  correcta, 

és a dir equivalent al carrer i número que viuen.

pageSia

Al llarg de l’hivern, no s’ha dut a terme cap actuació 

en aquest apartat. El que si seria interessant que ens 

trobéssim tots els pagesos  per comentar les actuaci-

ons necessàries  que caldria fer aquest any. 

És per això que us convoquem el  dijous 24 d’abril a la 

sala del centre de Turisme l’Empordanet a les 19h.  

És molt important la vostra assistència

comenÇa la campanYa per dir no 
a la reforma local impoSada per l’eStat

comunicat de cdc

#elmonlocaldiuprou

p À g i n a  o B e r t a

La campanya vol donar a conèixer als ciutadans els 

greus efectes de l’aplicació de la Llei de racionalitza-

ció i Sostenibilitat aprovada pel govern espanyol. El 

dia de la presentació, Miquel Buch va dir “el que hi 

ha realment darrera la llei és una retallada de serveis 

L’Associació Catalana de Municipis amb el seu President Miquel Buch, el President 
de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, el secretari de CCOO Joan Carles Gallego 
i el Secretari General de la UGT Josep Maria Álvarez, han presentat la campanya 
“SERVEIS MUNICIPALS EN PERILL PER REFORMES DEL GOBIERNO CENTRAL”.

públics que oferim amb esforç des dels ajuntaments. 

A dia d’avui aquests serveis són sostenibles, es poden 

pagar i es podrien seguir realitzant, però no ens dei-

xen”. El repte es mostrar el desacord amb el govern i 

dir-lis que van en direcció contrària”.
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Ajuntament de 
la Tallada d’Empordà

Aquest butlletí ha sigut fet pels regidors, regidores i l’alcaldessa.

roser Bagué: Coordinadora de les regidories i relacions amb ens supramunicipals.

Marc resta: regidor de pagesia.

Daniela Israel Wilson: regidora de Cultura i medi ambient.

Josep Vilavella: regidor d’urbanisme

M. Dolors Guàrdia: regidora de l’àmbit social i de comptes.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol afer.

atac a l’autonomia local

El teu ajuntament ha quedat afectat per la nova 

reforma local del govern de l’Estat. Una reforma 

recentralitzadora que allunya de tots els municipis 

competències tan importants com l’educació, la sa-

nitat o l’atenció social, i en el cas dels municipis 

de menys de 20.000 habitants també afecta a la 

prestació dels serveis més bàsics (a Catalunya són 

882 ajuntaments). Davant l’atac a l’autonomia lo-

cal que imposa el Gobierno Central amb aquesta 

reforma, el món local diu prou. Entitats municipa-

listes i sindicats volem fer saber als ciutadans els 

efectes de l’aplicació de la Llei de racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració Local. 

Pèrdua de gestió. Aquesta llei fa que serveis que 

actualment rebem els ciutadans siguin atribuïts a 

una administració superior, sovint allunyada del 

teu municipi. Els ajuntaments de menys de 5.000 

habitants (un total de 715 a Catalunya) tindran com 

a únic servei obligatori encarregar-se del funciona-

ment del cementiri municipal.

Pèrdua de qualitat i proximitat. La reforma local 

de l’Estat porta a que bona part dels problemes o 

incidències dels serveis actuals hagin de ser tramita-

des per una administració superior. Cosa que podria 

obligar-nos, com a ciutadans, a haver de traslladar-

nos fora del municipi per fer tràmits. També pot fer 

perdre proximitat i immediatesa, equilibri, eficiència 

i qualitat. Aquesta reforma posa en risc la qualitat 

del servei. Miquel Buch, a la seu de Nous Catalans, 

la Fundació sectorial de CDC, va comentar les da-

des “que l’estat deu el 80% i els municipis el 4,5%”, 

però el pitjor va dir “és el buidatge de competències 

que perjudica els ajuntaments i als ciutadans”. “La 

solució no és impedir que els ajuntaments ajudin a 

les families. La solució és fer una llei per dotar els 

ajuntaments del finançament suficient”. La solució 

passa pel Dret a Decidir i la independència.
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