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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 

Agrupació Jutjats de Pau de Verges .............................. 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 DEIxALLERIA DE LA TALLADA 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

AVARIES SUBMINISTRE AIGUA  ....................................... 671 33 44 32

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                                                                                HORARI
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i dijous  .... de 9h a 13h
                                           dimarts  ...... de 9h a 13h i de 17h a 19 h
Secretaria: dilluns i dimecres  ........................................ de 9h a 13h
                  dimarts  ................................ de 9h a 13h i de 17h a 19h
............................................................................. Tel. 972 78 00 95 
arquitecta: dimecres (cada 15 dies)  ........................... de 10h a 13h
Cal demanar hora al 972 78 00 95
alcaldia: dimarts i dimecres. Cal demanar hora al 972 78 00 95
S. Socials i act. culturals (M. Dolors Guàrdia) ....Dimarts De 17.30 a 18.30h 
joventut i medi ambient (Daniela Israel-Wilson)...Dimarts d’11h a 12h 
Serveis agraris (Marc Resta) .............................Dimarts de 13 a 14h 
urbanisme (Josep Ferrer) ................................ Dimecres 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,

Com sempre em plau introduir el butlletí ja que forma part del 
nostre tarannà: informar, posar en coneixement de tothom el se-
guiment de l’Ajuntament. Com sempre sabeu perfectament que 
qualsevol dubte, pregunta o suggeriment en algun tema concret 
és benvingut, però som coneixedors que no sempre es fa i per 
tant, utilitzem aquest mitjà per posar-vos al dia de les coses més 
rellevants de cadascuna de les àrees.

Com a ciutadans, no podem donar l’esquena al procés social i 
històric que estem vivint. Són uns moments d’incertesa política 
molt interessants que fan que des de l’Ajuntament seguim i par-
ticipem amb gran interès. A ningú deixa indiferent el procés de 
canvi social que entre tots estem preparant. La gent de Catalu-
nya estem donant una mostra de civisme i qualitat ciutadana per 
aconseguir un objectiu primordial a tota societat: Tenir el dret a 
decidir el futur del nostre país.

Des del nostre municipi volem aportar la nostra col·laboració a 
que això sigui possible i facilitarem tota manifestació social  pací-
fica al que faci referència a la llibertat d’un poble a decidir.

D’altra banda no podem deixar de banda tota la tasca munici-
pal que ens pertoca: gestionar amb el màxim rigor tots els afers 
diaris que fan que la nostra convivència i el nostre benestar sigui 
millor cada dia. No podem descuidar d’arreglar els camins, ni de 
millorar el servei d’escombraries, ni el de l’aigua potable, ni la 
neteja dels carrers ni zones verdes, ni els desaigües residuals, ni 
els plujans, ni la il·luminació... No podem deixar d’atendre les 
necessitats socials que tota persona necessita: salut, lleure, for-
mació, gestió... i així podríem continuar mencionant un munt 
d’afers que a l’ajuntament li pertoquen. Resumint: vetllar per-
què el poble rutlli en tots els aspectes, sobrepassant fent equili-
bris –com qui és malabarista– tots els entrebancs econòmics que 
patim de retruc de la situació difícil que pateix el govern.

Tot i això som optimistes i no baixem el cap, ens atrevim a con-
tinuar amb la mateixa dinàmica. Busquem solucions i ajudes allà 
on és possible, perquè nosaltres, els veïns i veïnes del municipi, 
ens ho mereixem.
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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

ple ordinari del 4 de març de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

3. Informacions d’alcaldia.

S’informa de les tasques realitzades per la Comissió 

Redactora dels Estatuts de la Junta Central d’Aigües 

del Baix Ter, que es reuneix a Mas Badia, en la qual 

està previst que quedin dues reunions informatives i 

una junta general, per tant, ja s’arriba al final del pro-

cés de constitució.

També s’informa en relació a les obres del recinte in-

tramurs de la Tallada que s’estan fent els últims re-

tocs. Falta polir alguns detalls, acabar les instal·lacions 

de Telefònica, enjardinar i posar la barana. En relació 

a les millores de l’obra, s’aplica la possibilitat d’instal·-

lar un cancell de vidre a l’església de la Tallada.

4. Aprovació de la formalització del conflicte en de-

fensa de l’autonomia local contra la ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la administración local.

En conseqüència, i per unanimitat, s’acorda:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització 

del conflicte en defensa de l’autonomia local contra 

els articles primer i segon i demès disposicions afec-

tades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-

ción Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) 

d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’es-

tableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo 

de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de 

la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacien-

da y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat lo-

cal de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local), així com 

atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa 

per a la realització de tots els tràmits necessaris per 

portar a terme els acords primer i segon i expressa-

ment per a l’atorgament d’escriptura de poder tan 

ampli i suficient com en dret es requereixi a favor 

de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. 

Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de 

Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajun-

tament de la Tallada d’Empordà, de forma solidària i 

indistinta interposi conflicte en defensa de l’autono-

mia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 

2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies 

fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

5. Aprovació dels padrons fiscals.

Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel 

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix 

Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica, escombraries i cementiris per l’exer-

cici 2014.
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A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda: 

Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de 

Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà, 

corresponents a l’impost sobre vehicles de tracció me-

cànica, escombraries i cementiris per l’exercici 2014;  

Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre 

el dia 1 d’abril a 31 de maig de 2014; Publicar els edictes 

informatius de l’exposició pública dels padrons fiscals 

i de les dates de cobrament en els taulers d’anuncis de 

la corporació, i a les cartelleres de la Tallada, Canet, 

Tor i Marenyà, per a la seva difusió.

6. Aprovació del text refós de la modificació puntual 

número 1, del POUM.

L’equip redactor ha presentat a aquest Ajuntament el 

text refós requerit per la CTU de Girona.

7. Precs i preguntes. 

No n’hi ha.

ple ordinari 
de l’1 d’abril de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

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

cretaries de la Tallada amb Viladamat.

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

licitar al Departament de Governació i Relacions Insti-

tucionals que realitzi els tràmits necessaris per deixar 

sense efecte l’agrupació dels Ajuntaments de Vilada-

mat i la Tallada d’Empordà pel manteniment en comú 

del lloc de treball de secretaria intervenció reservat a 

personal funcionari amb habilitació de caràcter esta-

tal; donar trasllat d’aquest acord al Departament de 

Governació i Relacions institucionals de la Generalitat 

de Catalunya i sol·licitar al Consell Comarcal del Baix 

Empordà i a l’Exma. Diputació de Girona que informin 

sobre l’expedient de dissolució.

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

terventor.

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

licitar al Departament de Governació i Relacions Insti-

tucionals que un cop hagi acordat deixar sense efecte 

l’agrupació de secretaries, realitzi els tràmits necessaris 

pel nomenament com a secretari del Sr. Pere Servià Pe-

ricay, funcionari de l’Ajuntament, i que acredita estar 

en possessió de la titulació exigida per a l’accés a la 

subescala de secretaria intervenció de funcionaris amb 

habilitació de caràcter estatal; donar trasllat d’aquest 

acord al Departament de Governació i Relacions insti-

tucionals de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovació de l’ordenança d’administració electrònica.

Vista la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 

dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics. 

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

Aprovar el conveni per a l’impuls i el desenvolupa-

ment de la d’interoperabilitat dels sistemes d’infor-

mació de les administracions catalanes; aprovar ini-

cialment l’ordenança reguladora de l’administració 

electrònica de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà; 

sotmetre l’expedient i el present acord a informació 

pública per un període de 30 dies, dins el quals es po-

dran realitzar al·legacions.

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

consulta de 9 de novembre.

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

Informar que segons l’article 4 de la llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, arti-

cle 31 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i concordants de la llei orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del règim electoral general, l’Ajuntament 
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de la Tallada d’Empordà hi col·laborarà en els termes 

legalment establerts; Donar trasllat d’aquest acord a 

la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Ca-

talunya.

6. Donar compte de la tramesa del marc pressupostari.

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha elaborat 

i tramès el marc pressupostari en data 26 de març 

de 2014.

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

prendre coneixement de la documentació tramesa al 

Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques.  

ple eXtraordinari 
del 29 d’abril de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les 

properes eleccions al Parlament Europeu.

ple ordinari del 27 de maig de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

3. Informacions d’alcaldia. 

Per part de l’alcaldia s’informa que s’han preparat les 

contractacions pel casal d’estiu i per la piscina, que 

s’han portat a terme amb uns processos de selecció 

molt estrictes degut a la gran demanda d’aquest 

any. La selecció del personal del casal l’ha realitzat el 

Consell Comarcal del Baix Empordà, i el de la piscina 

l’Ajuntament. 

També aquest cap de setmana passat s’ha celebrat la 

segona fira Eraquari, que ha comptat amb una molt 

bona organització. La percepció dels participants ha 

estat que la distribució dels espais i el lloc ha estat 

molt bo, i la gent i els firaires demanen que es repe-

teixi la fira. En general s’ha detectat la necessitat de 

millorar la difusió per ràdio i no tant per cartells. Es 

tractaria de ser més eficients i arribar a un públic més 

nombrós.

En relació a la fira es vol agrair especialment la parti-

cipació de tots els voluntaris que van ajudar en la seva 

organització. Quan les coses es fan en grup s’aconse-

gueixen fites molt grans i sense els voluntaris això no 

seria possible. 

4. Aprovació definitiva del PAES.

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

aprovar definitivament el PAES de la Tallada d’Em-

pordà.

5. Aprovació d’expedient de contractació pel servei 

d’abastament d’aigua potable. 

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà disposa del 

servei d’abastament d’aigua potable que actualment 

ve prestant l’empresa SOREA des de l’ú de juliol de 

1998. Després d’una pròrroga del contracte la conces-

sió amb aquesta empresa finalitzava el 23 de novem-

bre de 2013. 

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

prendre coneixement de la documentació presentada 

per l’empresa SOREA, que es considera no completa; 

iniciar els tràmits per redactar el plec de clàusules que 

ha de servir per a la contractació del servei d’abas-

tament d’aigua potable del municipi de la Tallada 

d’Empordà. 
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6. Aprovació de la proposta de calendari de festes 

locals. 

7. Aprovació de sol·licitud pel PEIS.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acor-

da acollir-se a les bases i convocatòria anteriors, i 

sol·licitar un ajut a l’Exma. Diputació de Girona de 

20.176,00 euros, per poder executar les la memòria 

valorada per la millora del sanejament del nucli de 

Tor; trametre el formulari de sol·licitud i la resta de 

documentació a l’Exma. Diputació de Girona, dins el 

termini que finalitza el proper 30 de maig de 2014.  

8. Acord en relació a regidors independents.

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

prendre coneixement de la nova situació dels regidors 

que han presentat la seva renúncia al grup municipal 

d’Independents de la Tallada – Progrés Municipal, els 

quals queden en la situació de no adscrits. 

9. Donar compte de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2013.

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

dre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pres-

supost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 

2013, amb un resultat pressupostari ajustat de 97.414,90 

euros i un romanent de tresoreria per despeses gene-

rals de 230.897,22 euros; trametre certificació d’aquest 

acord a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

10. Aprovació dels estatuts del Consorci de Ter.

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

Aprovar la nova proposta d’estatuts presentada pel 

Consorci del Ter; Donar trasllat d’aquest acord al Con-

sorci del Ter. 

11. Adhesió a l’acord entre l’Institut Català de les Do-

nes i les entitats municipalistes per la xarxa d’atenció 

i recuperació integral per a les dones en situacions de 

violència masclista.

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

adherir-se a l’acord de col·laboració entre l’Institut 

Català de les Dones i les entitats municipalistes per 

a la difusió del servei d’atenció telefònica especialit-

zada 900 900 120 de la xarxa d’atenció i recuperació 

integral per a les dones en situacions de violència 

masclista;donar trasllat d’aquest acord a l’FMC, l’ACM, 

i l’Institut Català de les Dones. 

12. Precs i preguntes. 

No n’hi ha.

ple ordinari 
de l’1 de juliol de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

3. Informacions d’alcaldia. 

4. Liquidació del contracte amb SOREA pel servei 

municipal d’abastament d’aigua potable (Exp. Sec. 

33/2014).

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

denegar l’augment de tarifes de servei de 23 de no-

vembre de 2013 a 23 de maig de 2014, per estar actu-

ant SOREA amb una demora injustificada en l’entrega 

de la documentació requerida per l’Ajuntament, el 

qual no té cap deure jurídic de suportar els perjudicis 

dels incompliments de l’empresa concessionària; Res-

cindir el contracte actual amb l’empresa SOREA, de 

la concessió per la prestació del servei d’abastament 

d’aigua potable del municipi de la Tallada d’Empor-

dà, per finalització del termini del contracte. La data 
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d’efectes de la finalització del contracte serà el dia 22 

de juliol de 2014. En el cas que s’hagués de modifi-

car aquesta data per causes imprevistes es notificarà 

a SOREA abans d’aquella data; Sol·licitar de SOREA 

el traspàs de totes les dades d’abonats i resta de do-

cumentació administrativa del servei; Donar trasllat 

d’aquest acord a SOREA.

 

5. Assumpció com a servei propi del servei d’abasta-

ment d’aigua potable (Exp. Sec. 33/2014). 

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

sumir com a propi el servei d’abastament d’aigua po-

table de la Tallada, que es realitzarà mitjançant serveis 

propis de l’Ajuntament, bé sigui amb personal propi o 

externalitzant puntualment els contractes que es con-

siderin necessaris per a la seva correcta execució. 

6. Expedient de modificació del pressupost de l’Ajun-

tament.  

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

modificar el pressupost de l’Ajuntament de la Tallada, 

que integrarà les partides noves següents:

INGRESSOS     IMPORT

Facturació del servei als abonats  61.500

TOTAL     61.500

DESPESES    IMPORT

Personal ajuntament   8.000

Servei manteniment i reparacions  17.500

Material manteniment i reparacions  4.000

Energia elèctrica    7.000

Analítiques    300

Reactius     900

Canon abastament    1.500

Fons reposició    11.951

Despeses administratives   3.500

Inversions    11.951

IVA -    5.102

TOTAL     61.500

Fer constar que fins a final de l’exercici 2014 es man-

tindran les mateixes tarifes per a la prestació del 

servei.  

7. Precs i preguntes.

No n’hi ha. 

ple ordinari 
del 22 de setembre de 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Decrets d’alcaldia.

3. Informacions d’alcaldia. 

S’ha realitzat el traspàs de la gestió de l’aigua de So-

rea a l’Ajuntament, l’empresa Prodaisa s’ha fet càrrec 

dels telecontrols, instal·lacions Verges del manteni-

ment de les instal·lacions, i l’Ajuntament de la gestió 

administrativa, rebuts, lectures, etc. 

4. Aprovació del compte general de l’exercici 

2013.  

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 

2013 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial 

de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprova-

dor en data 29 de juliol de 2014. Exposat el compte 

general al públic en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona de 6 d’agost de 2014, pel període reglamen-

tari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 

observacions.

5. Suport del món local a la convocatòria de consulta 

sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre 

de 2014.

6. Precs i preguntes. 
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urBaniSme

com fer arriBar la informació

medi amBient

Al passat butlletí parlàvem del canvi de clavegueram 

dels carrers del centre de la Tallada, doncs no podrà 

ser. El departament de Governació ha suspès totes les 

actuacions de PUOSC pels anys 2014 i 2015 – 2016. De 

totes maneres, aviat podrem dur a terme les obres de 

millora del desaigua: aigües de desguàs i pluvials dels 

trams de Tor més conflictius: Carrer del Mar i el carrer 

Major, trams de tub de clavegueram que presenten 

problemes. S’arreglarà, també, el tram final del carrer 

del Pla que ocasiona problemes de desguàs els dies 

de forta pluja.

També serà possible, si no passar res de nou, executar 

la part  que la Diputació subvenciona relacionada amb 

el PUOSC (70.000 € ) –han de ser obres de reparació o 

construcció d’edificis, camins o cementiris–. En el nostre 

cas, per tant, ens han concedit l’ajut per a la construc-

Com s’ha dit diverses vegades la manera més ràpida 

d’enviar informació és per correu electrònic. Per això 

us agrairíem,que si esteu interessats en rebre la in-

Recordem que el reciclatge ens permet  estalviar di-

ners!!! Convidem a tothom a millorar el reciclatge. éS 

FÀCIL RECLICAR Bé sobretot quan ho tenim ben dispo-

sat. L’ajuntament s’esforça a millorar la comoditat i a 

mantenir net l’espai. éS MOLT IMPORTANT reciclar la 

matèria orgànica. Qui vulgui un contenidor de compos-

tatge gran per posar a l’hort o al pati, que ho demani. 

És una manera còmoda, fàcil i reutilitzable de reciclar 

totes les deixalles orgàniques que generem. Obtindrem 

adob pel jardí, hort o flors; si tan sol hi dipositem restes 

ció d’un petit edifici a Canet que servirà com a lloc de 

reunió i trobada dels veïns i centre per desenvolupar 

les activitats relacionades amb els refugis de la Guerra 

Civil Espanyola, ja que és un punt important de la Me-

mòria Històrica. Aquesta obra està prevista pel 2016.

Podem donar per acabades els obres de millora del 

casc antic de la Tallada (queda per millorar la zona 

enjardinada, està previst fer-ho d’immediat ).

L’obra de millora del voltant de l’església de Marenyà 

està prevista pel primer trimestre del 2015.

Aquest mes, s’ha pintat el cementiri. Ara amb la cara 

neta fa més goig. S’ha arreglat, també la instal·lació 

elèctrica que feia temps estava malament i el cemen-

tiri quedava a les fosques.

formació per correu electrònic , ens féssiu arribar una 

adreça a: ajuntament@latallada.cat. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

vegetals no hi ha perill de que hi vagin rates.  Cal pensar 

que la recollida del contenidor orgànic és el mes costós 

de tots i, per altra banda el més fàcil de fer-ho bé. Si 

dins del contenidor orgànic hi tirem materials que no hi 

pertoquen la penalització és gran. Recordem que la taxa 

d’escombraries, sempre va en relació del bon reciclatge. 

A menys cost, preu més baix. Per tant: RECICLEM Bé.

El gener veureu que hi ha canvi de contenidors de 

rebuig. Seran més grans 3000 litres, és a dir, com tres 

r e g i d o r i e S
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dels que tenim ara. Al tenir més cabuda estalviarem 

aixecada de contenidors. Per què diem aixecada de 

contenidors? Doncs perquè el preu de recollida es 

paga per unitats de contenidors. Així que al ser més 

grans, en necessitarem menys. També observareu 

que tenen la boca més petita, això farà que els ob-

jectes grans no hi entraran i haurem d’anar a la dei-

xalleria; que a ningú se li acudeixi  deixar-los a terra! 

Pensem la manera de sancionar als que ho facin. Te-

nim la sort de tenir una deixalleria que ens permet 

fer el reciclatge correcte.

DEIXALLERIA

Estem observant que hi ha molts usuaris que ho dei-

xen tot a terra sota el cobert i, això no es pot fer. 

CADA COSA AL SEU LLOC. Els objectes petits s’han de 

posar al contenidor verd que hi ha;aquest contenidor 

és per objectes petits, no per la bossa de deixalles de 

rebuig.

Hem de pensar que la deixalleria és per materials es-

pecials, diferents dels que generem a la bossa de dei-

xalles diària, que ja té el seu lloc més a prop de casa.

FER LES COSES Bé éS MéS ECONÒMIC.

El fet de reduir els punts de llum a tots els pobles 

del municipi ha permès estalviar més de 10.000 eu-

ros a l’any. Volem agrair a les persones del poble la 

seva disposició per dur a terme aquesta mesura. 

Tot i la revisió que es fa mensualment, sempre pot 

ser que alguna bombeta es fongui. Agraïm que 

se’ns comuniqui.

Tenim la intenció de col·locar algun punt de llum a 

l’entrada del poble a l’altura del cementiri, perquè 

IL·LUMINACIÓ DELS CARRERS

quan arribes al poble, després de  la rotonda, és 

molt fosc.

Val a dir que aquest any,  Dipsalut (Diputació)ens 

ha subvencionat la instal·lació d’un estabilitzador-

reductor de flux a la Tallada i  a Tor que permet 

estalviar.

Volem dir-vos que si  observeu algun punt concret 

que queda massa fosc, ens ho comuniqueu i ho revi-

sarem a fi de millorar-ho. Comprenem que ara es fa 

fosc molt aviat i de vegades volem sortir a passejar i 

és més agradable que no sigui tan fosc. 

PAGESIA I AIGUA PLUJANA

A finals d’estiu s’han repassat els camins de la part 

nord i oest del poble de la Tallada i Tor, és a dir, la 

part dels aspres, tant els de la banda de Verges com 

els de més cap a la muntanya.

S’ha desbrossat els marges que normalment es fan 

un parell o tres vegades a l’any, depenent de les 

pluges. Enguany s’ha hagut de fer més, ja que hem 

tingut un estiu plujós. 

Els camins del pla estan força bé. Val a dir que amb 

les pluges d’aquest any, tots els camins s’han fet 

més malbé i que s’han refet els punts més baixos.

El rec de desguàs de Canet s’ha fet bé i sort n’hem 

tingut, ja que amb les dues ocasions de fortes plu-

ges d’aquest estiu, han desguassat bé.

Parlant d’aigua plujana, no podem deixar de par-

lar del carrer Tramuntana de la Tallada. Quan plou 

fort, tota l’aigua de la zona de la muntanya i els 

punts més alts del poble baixen per aquest carrer, 

des de el Puig de la Boua als camps de la zona Nord. 

Aquest desguàs comporta problemes de baixada de 
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terra, pedres, brossa..., que  el reixat del carrer no 

pot engolir. És un punt conflictiu que per més que 

hi posem solucions no acabem de poder solucionar. 

Properament intentarem desviar l’aigua que baixa 

del camí del  Puig de la Boua cap al camí de la Vall. 

Pensem que podria disminuir el cabal que arriba al 

carrer Tramuntana.

Amb les obres que properament s’iniciaran a Tor,  

també, s’intenta desviar cap al trient, l’aigua pluja-

na de la zona més baixa de Tor. 

Recordem que si observeu algun tram conflictiu ens 

ho comuniqueu i intentarem arreglar-ho.

AIGUA POTABLE

Tal com us vàrem comunicar, aquest és el primer 

trimestre que l’Ajuntament gestiona l’aigua pota-

ble del nostre municipi. De moment no hem tingut 

incidències i hi hagut una bona gestió tant per part 

de l’empresa de manteniment, que ha portat un 

control extraordinari, com Dipsalut amb la gestió 

de control analítica i l’administració de l’Ajunta-

ment amb la comptabilitat. Esperem que al rebre 

les factures que s’han enviat fa poc, podeu tenir la 

mateixa impressió.

Volem dir-vos que és el primer estiu, des de fa molts 

anys que els veïns de Canet no han quedat sense 

aigua algun dia. Això és un bon símptoma de bona 

gestió.

Som conscients que amb aquesta gestió, l’Ajun-

tament té més feina però val la pena quan com-

proves que tot funciona bé. De totes maneres, no 

cridem el mal temps ja que de vegades, les coses 

no van com un vol i, evidentment, pot passar al-

guna incidència que no s’hi pugui fer front amb 

immediatesa. 

El Govern de l’Estat Espanyol a través de la Direcció 

General del Cadastre està tramitant un procediment 

de regularització de finques cadastrals. Aquest pro-

cediment té per objecte la incorporació al Cadastre 

immobiliari dels immobles urbans i dels immobles 

rústics amb construcció, així com de les alteracions de 

les seves característiques, en els supòsits d’incompli-

ment de la obligació de declarar de forma completa 

y correcta les circumstàncies determinants d’una alta 

o modificació, amb la finalitat de garantir l’adequada 

concordança de la descripció cadastral dels bens im-

mobles amb la realitat immobiliària.

Aquest és un procediment que no és competència ni 

dels ajuntaments ni de la Generalitat de Catalunya. 

La normativa de referència és el Reial Decret Legisla-

tiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 

de la llei del cadastre immobiliari, i la llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària.

Els propietaris afectats rebran una notificació d’inici 

de l’expedient des de la Direcció General del Cadas-

tre, en la qual s’assignarà un número d’expedient i 

una liquidació d’una taxa de 60 euros. En aquesta no-

tificació es podrà requerir documentació i s’atorgarà 

un termini per fer al·legacions, previ a la finalització 

de l’expedient. 

Els propietaris que rebin notificacions del cadastre es 

podran adreçar a l’Ajuntament per rebre assessora-

ment i informació sobre els tràmits a seguir en de-

fensa dels seus drets i interessos, o bé a l’oficina de 

Girona de la Direcció General del Cadastre per fer els 

tràmits pertinents.   

procediment de regularitZació 
de finQueS cadaStralS tramitat 

pel govern eSpanYol



núm. 15 NOVEMBRE 2014 Butlletí d’Informació Municipal

12 La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

economia

cultura i lleure

Liquidació del pressupost i compte general de l’Ajuntament

Les dades econòmiques del tancament de l’exercici pressupostari de 2013 són les següents:

El patrimoni de l’Ajuntament segons el balanç de situació és de 5.733.503,61 euros.

El saldo bancari a final de l’exercici econòmic és de 58.713,82 euros. 

Els deutors pendents de cobrament a fi d’exercici ascendeixen a 705.543,34 euros.

Els creditors pendents de pagament a fi d’exercici ascendeixen a 382.396,38 euros.  

El deute de l’Ajuntament amb les entitats financeres és de 310.179,86 euros.

El resultat pressupostari de l’exercici 2013 és de 97.414,90 euros.

El romanent de tresoreria a final de l’exercici és de 230.897,22 euros.

Tal i com s’ha explicat en aquests darrers anys, l’exe-

cució dels pressupostos de l’Ajuntament es produeix 

harmònicament en la seva relació d’ingressos i despe-

ses, per tant, els recursos de l’Ajuntament permeten 

pagar amb normalitat els proveïdors dins els terminis 

que estableix la llei de morositat.

En relació a les inversions, cal explicar que la Genera-

litat de Catalunya deu a l’Ajuntament les inversions 

planificades en el pressupost de l’exercici 2012 amb 

càrrec al PUOSC, i també el FEDER deu a l’Ajuntament 

el 55% de les inversions ja executades. En el moment 

que l’Ajuntament cobri aquestes subvencions l’en-

deutament municipal quedarà reduït gairebé a 0.

La situació econòmica real de l’Ajuntament és la que 

reflecteix el romanent de tresoreria, que ens posa de 

manifest els fons líquids de l’Ajuntament, més els drets 

pendents de cobrament, menys les obligacions pen-

dents de pagament. Aquest romanent ha anat aug-

mentant progressivament des dels 17.171,31 euros de 

l’any 2009 fins als 230.897,22 euros de l’exercici 2013. 

Com ja hem dit moltes vegades, tenim molta cura que 

aquesta àrea funcioni bé. Creiem que és molt impor-

tant que un poble tingui, a part de les necessitats bà-

siques cobertes, unes activitats de lleure on tothom hi 

pugui trobar un espai acollidor, on s’hi senti a gust. És 

per això que val la pena fer activitats diverses perquè 

sigui més plural. L’ajuntament dóna suport a totes les 

associacions del municipi perquè puguin dur a terme 

les activitats de lleure que organitzen. Gràcies a totes 

les entitats o associacions podem gaudir de moments  

i dies de festa que ens fan més sociables i més ale-

gres.

Podem dir que l’associació Camatorta, el Casal de Tor 

i l’associació de veïns de Canet, són el motor principal 

del nostre  municipi. Sembla mentida, però gràcies a  

la bona coordinació, no passa mes que no hi hagi al-

guna activitat. Entre tots tenim una agenda ben ple-

na i, això és bonic i fa poble. 

Vam començar la temporada d’estiu amb la FIRA 

ERAQUARI, una fira, ja, amb personalitat pròpia grà-

cies a l’originalitat del seu tema: Teràpies alterna-

tives, mercat de productes naturals i artesania. No 

podem descuidar la part de xerrades especialitzades 
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dins el tema de les teràpies i la salut, tant per a nens 

i família com per a tots els públics i, també les actu-

acions de gran qualitat artística: ioga, dansa, cant i 

música. Podem dir, que aquest any –segona edició– 

l’èxit va augmentar amb una gran participació de  

conferenciants, professionals de teràpies alternati-

ves, parades i públic en general. 

 

Som conscients que una fira d’aquestes característi-

ques necessita molts recursos humans per preparar-

la, Cal tenir en compte que uns mesos abans ja cal 

mobilitzar-se i posar-se a treballar, i també,  volun-

taris pel mateix dia de la fira (sortosament n’hi havia  

una bona colla). També, cal recursos econòmics que 

aquest any hem pogut obtenir una subvenció. A la re-

unió on s’organitzen totes les activitats de l’any –ja ho 

anunciarem–, seria bo, poder augmentar el numero 

de persones disposades a col·laborar a la preparació. 

El casal d’estiu, com tots els estius, va acollir 30 nens 

i nenes per passar millor les vacances. Un grup de 

monitores i monitors preparen un ventall d’activitats 

per fer-ho passar bé a tota la canalla. També, es va 

aconseguir formar un grup de joves que feien activi-

tats diferents més apropiades a la seva edat. Entre les 

activitats programades hi havia una sortida formativa 

als refugis de Canet. Un guia, expert en el tema, els hi 

va explicar les històries que amaguen aquest refugis 

antiaeris de la Guerra Civil Espanyola. Segur que va-

ren poder descobrir una part del nostre municipi molt 

desconegut per molts veïns i veïnes.

Volem dir-vos que si hi ha una colla de persones que 

estiguin interessades en fer aquesta ruta amb visita 

guiada, només cal que ho demani i ho organitzarem.

La descoberta del poble és un punt d’interès impor-

tant pels nens, nenes i joves que cal potenciar.

La piscina, també, és un element important pel casal 

de la Tallada i per altres poblacions veïnes que hi 

conflueixen i potencien  la convivència. Els jocs de 

grup i els treballs manuals formen part de les acti-

vitats del casal per desenvolupar la relació social i la 

creativitat.

caSal d’eStiu

la piScina

La piscina municipal és un dels llocs de primera impor-

tància a l’estiu. Tot i que la pluja ha fet acte de presència 

molts dies, sempre hi ha hagut uns moments de sol per 

poder gaudir del bany a la piscina. 

La gestió de la piscina va a càrrec de l’Ajuntament i val 

a dir, és tot un repte aconseguir que tot rutlli bé: aigua 

neta i en condicions saludables, (sol i pluja no són gaire 

bons aliats). Dipsalut  porta el control sanitari. Contracte i 

control de monitors i socorristes, carnets d’usuaris i entra-

des. Tenir una gespa en condicions (aquest estiu, degut 

a la pluja, sovint estava molt humida), motors, control 

de plagues d’insectes, etc. Però aquest esforç val la pena 

ja que la piscina és un espai de punt de trobada per a 

tothom. S’hi apleguen persones de pobles veïns i, aquest 

fet és molt positiu per a la interrelació entre pobles.
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A l’estiu és temps de festa, de vacances i de lleure i 

les festes majors dels pobles formen part del nostre 

patrimoni cultural.

La primera és la festa de la Tallada que gràcies a la co-

missió de festes - un grup de joves molt trempat – tots 

plegats podem  gaudir  d’activitats infantils, sardanes, 

concert, ball i esport.

Segueix la festa de Tor que el casal de Tor organitza 

un sonada festa amb grallers, pregó, activitats infan-

tils, sardanes, ball i sopar popular.

Marenyà continua la xerinola, amb jocs pels més petits, 

sopar popular i ball. La gent de Marenyà, també, orga-

nitza un sopar per tots els veïns i veïnes. Això fa poble!

A punt d’acabar l’estiu, els de Canet celebren la seva 

festa, són els reis de l’arrossada, aconsegueixen aple-

gar uns dues centes persones a dinar i després ball amb 

“disco mòbil” dels joves del poble. No necessiten a nin-

gú, ells sols s’ho fan tot! Una samarreta personalitza-

da, aquest any de color taronja, uneix l’organització; 

com que són pocs, podem dir que és tot el poble.

El quinze d’agost, festa petita de la Tallada, la comissió 

Empord’Art va tornar a preparar l’exposició de quadres, 

pintures, fotografies i manualitat dels artistes relacionats 

amb el municipi. Cada any, és una agradablecomprovar 

i gaudir d’espectaculars obres. Realment la Tallada, Tor, 

Canet i Marenyà amaga sorpreses agradables: tenim ar-

tistes de categoria amb nom dins aquest món i, artistes 

de categoria que és la seva afició. El que realment im-

porta és demostrar sensibilitat per les coses boniques, 

ser capaç de valorar i plasmar l’entorn que tenim. L’ull 

de l’artista és capaç d’ observar el més petit detall i fer-

feSteS majorS

empord’art

Sardinada i HavanereS

deSfilada de moda 
a Benefici d’oncolliga

concert de jaZZ 
a marenYÀ

La comissió de música, cada any ens prepara un concert 

de jazz. Igual com van passant les edicions, també, aug-

menta la qualitat, així que en aquesta edició  vam poder 

gaudir d’una sessió de jazz acompanyat per una sopra-

no, a càrrec del grup Havana quartet, que va fer vibrar 

els assistents que omplíem l’església de Marenyà. 

El mateix dia, quinze d’agost, un grup de persones vo-

luntàries preparen la sardinada i dic la sardinada, perquè 

fa molts anys que es fa. Couen molts quilos de sardines, 

“xuquen” i el pa amb tomata perquè uns docents as-

sistents puguin gaudir d’aquest plat estiuenc. Al mateix 

temps un grup d’havaneres amenitza la vetllada.

L’associació Camatorta amb la comissió de costura, per se-

gona vegada ha preparat una desfilada de moda a benefi-

ci d’Oncolliga. Reconeixem que porta una feinada, però el 

resultat va ser espectacular. Botigues de roba de mainada, 

d’adults dóna, nois, i pell van participar-hi oferint les peces 

de vestir. Una bona colla de persones de totes les edats 

es van oferir per fer de models i així, amb la bona deco-

ració i passarel·la, van aconseguir oferir-nos un espectacle 

que va acolli molts espectadors i complint l’objectiu una 

ajuda econòmica per a l’associació Oncolliga de Girona.

“La Colla del Sinofós”, com sempre, participa activa-

ment amb fer petits, però molt elaborats treballs ma-

nuals,  per fer més bonica la festa. El seu toc detallista 

és sempre agradable.

ne una obra, donant-li importància rellevant. Aquesta 

virtut és un privilegi que hem de potenciar. 
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BeneStar de leS perSoneS

Sant galderic

Acabem aquesta edició amb celebració de la festa de 

Sant Galderic, patró dels pagesos. Es va celebrar amb 

una missa cantada amb el Cor de la Tallada. Aquest any 

i,  per primera vegada, el grup ens va oferir, després de 

la missa, una mostra de cançons de cant coral. Podem dir 

que és un grup format per una colla de persones amb 

molta il·lusió i de tirar endavant aquest projecte.

Els animem a continuar.

TARIFES REDUÏDES D’AIGUA I LLUM

Volem informar-vos que, si es compleixen uns determi-

nats requisits, es pot sol·licitar l’anomenat cànon social 

per l’aigua i el bo social per a la llum (clients d’ENDE-

SA). Ambdós fan referència a tarifes amb descomptes.

Pel que fa al cànon social de l’aigua, els sol·licitants 

han de ser persones físiques titulars d’un contracte 

domèstic de subministrament d’aigua i que es trobin 

en les situacions següents:

Tenir una edat mínima de 60 anys i percebre una • 

pensió mínima per jubilació, incapacitat perma-

nent o viduïtat.

Abonats titulars del contracte que formin una • 

unitat familiar amb tots el seus membres en si-

tuació d’atur.

Per formalitzar aquesta sol·licitud cal aportar el formu-

lari normalitzat amb la documentació acreditativa re-

querida a qualsevol de les oficines de l’Agència Catala-

na de l’Aigua (ACA) presencialment o per correu ordi-

nari. El formulari normalitzat i la documentació acredi-

tativa necessària la podeu consultar a:  http://aca-web.

gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pag

eLabel=P38400132501315551642515

Pel que fa al bo social de llum (clients d’ENDESA), 

s’aplica automàticament a les llars amb una potència 

contractada inferior a 3 kW. La poden sol·licitar tam-

bé aquelles llars amb una potència contractada inferi-

or a 10 kW sempre que els sol·licitants compleixin amb 

els següents requisits:

Tenir una edat mínima de 60 anys i percebre la • 

pensió mínima.

Tenir una edat mínima de 60 anys i percebre una • 

pensió de jubilació o invalidesa i que no estiguin 

obligats a presentar la declaració de renda.

Famílies nombroses.• 

Famílies amb tots els seus membres a l’atur.• 

Per formalitzar la sol·licitud del bo social cal aportar 

el formulari normalitzat amb la documentació acre-

ditativa requerida i enviar-ho per correu electrònic a 

Cefaco_Contratación_Social@endesa.es, o per correu 

ordinari a l’apartat de correus 1167 41080 Sevilla. Tam-

bé es pot enviar per fax (93 507 76 46). El formulari 

normalitzat i la documentació acreditativa necessària 

la podeu consultar a: www.endesaclientes.com/pre-

guntas-frecuentes/que-es-el-bono-social/

Per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos també a 

l’Ajuntament de la Tallada.

Com es pot comprovar l’àrea cultural i de lleure és possi-

ble, sempre, amb la col·laboració de les persones voluntà-

ries. Sense tots vosaltres, el nostre municipi no seria així.

Des de l’Ajuntament volem agrair i felicitar a tots els 

grups que treballen pel lleure, la cultura i el benestar 

del poble, per la seva dedicació. També, volem agrair el 

treball que estar fent el grup de treball de l’ANC per la 

seva fortalesa i activitat.
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a la Tallada d’Empordà
diumenge 14 de desembre de 2014

Fem camí amb la Marató

A les 9 h ens trobarem a l’Empordanet per fer una caminada solidària

Preu d’inscriPció: 3 €

Sessió de Cinema infantil amb crispetes

A les 11 h al centre d’Interpretació, sala al costat de l’Empordanet

Pel·lícula per determinar

Preu d’inscriPció: 2 €

Vermut Solidari

A les 12.30 al Bar l’Empordanet, es servirà un vermut o refresc amb patates i olives

Preu d’inscriPció: 4 €

Mercat solidari

A partir de les 12 del matí, a l’Empordanet

Aporteu objectes dels quals us vulgueu desprendre i adquiriu-ne d’altres a 1 € 

(o al preu que us sembli)

Organitza: Associació Cultural Camatorta

Venta de creacions artesanes a càrrec de: la Colla del Sinofós

Tota la recaptació es destinarà integrament a la Fundació per a La Mataró de TV3
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CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

El setembre de 2013 es va inaugurar el Centre de Dis-

tribució d’aliments a Torroella de Montgrí. El CDA és 

un projecte fruit d’un conveni marc de cooperació 

entre Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, 

fundació Banc dels Aliments, Obra Social “la Caixa” i 

Càritas Diocesana de Girona.

El CDA situat a Torroella de Montgrí, és un projecte 

que l’Ajuntament d’aquest municipi comparteix amb 

els Ajuntaments de tots els municipis que formen part 

de la Càritas Baix Ter i les institucions que tenen atri-

buïdes competències d’atenció social per a poder pro-

porcionar aliments a totes aquelles persones que es 

troben en una situació econòmica difícil que els en fa 

difícil el seu accés. Càritas Baix Ter és responsable de 

la gestió i del funcionament del CDA.

Us volem informar que l’ajuntament de la Tallada és un 

dels ajuntaments que ha signat aquest conveni i, per 

tant, a través de la derivació dels Serveis Socials, els usu-

aris del municipi que ho requereixin en poden fer ús.

TELèFON DE SERVEI D’AIGUA POTABLE

Recordeu que el telèfon per a qualsevol tipus de noti-

ficació o avaria és el 671 33 44 32. També, per a qualse-

vol dubte o qüestió administrativa podeu adreçar-vos 

a l’ajuntament. 

PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

Des del passat 22 de setembre de 2014, la Prefectura Pro-

vincial de Trànsit ha canviat el sistema de pagament de 

taxes. Així, els ciutadans que requereixin els serveis de la 

Prefectura Provincial de Trànsit i que hagin d’abonar una 

taxa de Trànsit disposaran únicament de les següents mo-

dalitats de pagament: targeta bancària, pagament tele-

màtic per internet i per autoliquidació amb el model 791.

OFERTES DE FEINA A TRAVéS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

El Consell Comarcal del Baix Empordà posa a la nostra 

disposició els següents serveis:

a) Destinat a persones que busquen feina: 

    Club de feina

El Club de la Feina és un servei d’assessorament i ori-

entació, on les persones que busquen feina o volen 

millorar-la, troben el suport tècnic i els recursos ma-

terials necessaris per tal d’encarar aquest procés i mi-

llorar les seves competències. Al Club de la Feina s’hi 

pot trobar:

Atenció i assessorament individual i grupal• 

Orientació vocacional• 

Avaluació del perfil professional• 

Informació dels recursos per buscar feina• 

Formació per a la recerca de feina• 

www.baixemporda.cat/ca/club_de_la_feina.html

b) Destinat/da a empreses

El procés de selecció de personal, l’atracció i reten-

ció de talents o la formació d’equips humans esdevé 

vital per garantir la competitivitat de les empreses. 

Des d’aquest servei es posa en contacte, de forma 

confidencial i gratuïta, persones que busquen fei-

na i empreses que cerquen treballadors arreu de la 

comarca.

www.baixemporda.cat/ca/borsa_de_treball.html
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VISITES I ACOMPANyAMENT A PERSONES GRANS

Us informem també que, properament, s’iniciarà un 

programa de visites a domicilis on hi hagi persones 

grans. L’objectiu és fer una estona de companyia a la 

persona que està a casa amb els seus familiars o bé 

viu sola i surt poc, degut a la seva situació de salut. 

Una vegada disposem de més informació ens posa-

rem en contacte amb les famílies per saber la seva 

opinió. Sempre, la família i la persona gran han d’es-

tar d’acord en que es faci aquest acompanyament. 

Les visites  les farà una estudiant de Treball Social en 

pràctiques que serà supervisada per la regidora de 

benestar de l’ajuntament.

“ COLLA DEL SINOFÓS” 

La Colla del Sinofós, a part de col·laborar en les activi-

tats i festes locals, fa activitats de lleure i formació pel 

grup de gent gran. Així que ja  al mes d’abril van anar 

a Besalú per visitar el Banys Jueus, el Monestir de Sant 

Pere i el Museu de les miniatures.

  

Pel maig van anar al “Butterfly Parc” a Castelló d’Em-

púries i a Peralada.

A l’estiu es van  continuar reunint a la Caseta a fer 

manualitats per vendre per la desfilada de moda del 

setembre, jugar al dòmino triangular i el “Rum”i de 

números que els agrada molt i també xerrar i passar 

l’estona ven fresques.

Pel setembre van anar a Lourdes per 3ra vegada, hi ha 

gent que ha vingut cada vegada, però és perquè cada 

any han fet activitats diferents i visitat altres indrets 

interessants dels voltants.

Ara estan fent el Taller de puntes de coixí modernes 

a càrrec de la Mercè Rovira de Bellcaire. El 1er i el 3er 

dimecres de mes i els altres dimecres fan manualitats 

per vendre a la paradeta el dia de la Marató.

El diumenge dia 16 de novembre  aniran al Palau de 

la Música, al concert de l’Orfeó Català, el Cor l’Aixa i 

la Capella Polifònica de Girona, on canta la Rosa, la 

directora delCor de la Tallada.

Properament, hi ha dues xarrades de Salut pendents: 

els dimecres dies 12 i 26 de novembre a  les 17hores a 

la Caseta, sobre el bon ús del medicaments, a càrrec 

d’en Josep Vilabrú.

Com es pot comprovar, l’activitat que duen a terme 

és considerable, per tant, des d’aquí volem convidar 

a tothom a participar activament en aquesta inicia-

tiva.

REGULARITZACIÓ D’ADRECES AL PADRÓ

S’ha detectat que, a causa  del canvi de numeració de moltes vivendes, encara existeix que moltes persones 

estan empadronades a l’antic numero. 

Aquesta discordança, de vegades provoca problemes al moment d’empadronar nous veïns i veïnes  i, tam-

bé, pel cens electoral. Per tant, us agrairíem que qui es trobi en aquesta situació, vingui a l’Ajuntament i 

se li canviarà.
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felicitem l’anc 
de la tallada d’empordÀ! la HiStÒria eS mou 

i demana la noStre 
participació

comunicat de cdc

p À g i n a  o B e r t a

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.

Des d’aquesta pàgina felicitem a l’ANC de La Tallada 

d’Empordà per la seva iniciativa de posar-nos la pre-

ciosa bandera que ens dóna la benvinguda a la plaça 

rodona, entre La Tallada i Tor. Ens feia falta i n’estem 

molt orgullosos perquè ens dóna energia. Gràcies!

Una vegada més la història ens convoca i 

aquesta vegada, el 9 de Novembre cal acon-

seguir una gran participació i cal que omplim 

les urnes tant pels partidaris del Sí-Sí, com 

del Sí-No, com del No. CDC a més d’incenti-

var el vot es declara partidari clarament del 

Sí-Sí i per la independència del nostre país.

Avui és 31 d’octubre i quan surti aquest Co-

municat ja serem a tocar del dia 9, i encara 

poden passar moltes coses perquè des del 

govern de Madrid no paren d’obstaculit-

zar el referèndum, impedir la consulta i ara 

tenen l’oportunitat de fer-ho bé, de fer un 

exercici de democràcia i permetre que el 

nostre poble manifesti lliurement la seva 

voluntat. El 9 de Novembre el futur és a les 

nostres mans.

¡Tots units per un país nou!El moment en que el grup de l’ANC acaben de plantar la 
gran bandera a La Tallada d’Empordà.
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