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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
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.................................... 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: Impremta Pagès

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: de dilluns a dijous  .............. de 9h a 13h
                                           dimarts  ............................ de 16h a 19h
Secretaria: dimarts  ..................................................... de 16h 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,

Arribem al final de la nostra legislatura. Han passat quatre anys i hi ha hagut 
temps suficient per poder dur a terme molts dels objectius proposats en un 
marc econòmic prou reduït. Com sabem tots, els diners, diuen “que no fan 
la felicitat, però hi ajuden”. És així, però en un ajuntament, millor dit en un 
municipi, hi ha també altres activitats i altres valors que ens fan tirar endavant 
d’una manera satisfactòria. Trobem una altra dita que diu: “Val més menjar 
un plat de sopa acompanyat que no un bon àpat tot sol”, i també és així. Això 
és el que s’ha fet, compartir el poc que hem tingut amb senzillesa i bon hu-
mor, atenent les necessitats i acabant el que estava projectat tot lluitant per 
obtenir els ingressos per fer-ho possible. Ja sabeu que la paraula compartir, al 
llarg d’aquest anys, l’hem utilitzada moltes vegades, perquè ha estat un dels 
nostres propòsits en tots els aspectes de la nostra feina. Hem compartit molts 
moments bons, en què hem pogut gaudir de dinars de germanor, de festes i 
reunions, però també hem compartit moments tristos i poc agradables quan 
una persona del municipi ens ha deixat, o bé algú ha tingut dificultats de salut 
o altres problemes que s’han gestionat des de l’Ajuntament.  

Tot i que sembla que quatre anys són suficients per realitzar tot el que un s’ha 
proposat, no és així. Han quedat projectes sense fer, però us puc ben assegu-
rar que no ha estat per manca de ganes i de dedicació, sinó tot el contrari, s’ha 
treballat molt. Quan hom està davant d’un càrrec de gestió pública, t’adones 
que per més que hi posis el coll, no sempre s’aconsegueix el que tots voldríem, 
ja que els processos són lents, els factors econòmics no són sempre favorables, 
les condicions de l’entorn tampoc hi ajuden sempre i, evidentment, som hu-
mans, per tant tenim limitacions. De vegades és difícil, des de fora de l’Ajun-
tament, poder entendre la feina que s’està fent ja que hi ha gestions que han 
de seguir un protocol establert i que, ens agradi o no, s’ha de respectar. Per 
damunt de tot, cal fer les coses ben fetes amb la legalitat que requereix, i 
aquesta premissa regeix el bon funcionament d’un ajuntament.

Sincerament, us puc dir que hem estat un equip de govern cohesionat i ben 
avingut. A l’hora de prendre decisions ha regnat el sentit comú per aconseguir 
una resolució satisfactòria dins del marc legal. Aquesta manera de fer et dóna 
una certa tranquil·litat per poder dormir tranquil; això no deixa que t’endu-
guis la preocupació a casa per anar-hi donant voltes fins aconseguir la decisió 
definitiva. Tots sabem que per més que hi posis bona intenció, mai tot està bé 
per a tothom, i moltes vegades és difícil arribar a un consens amb alguns veïns.

Per inèrcia mirem endavant, i poques vegades ens aturem a mirar endarrere, 
però  el gest de passar balanç és bo i necessari ja que comporta una reflexió 
del que s’ha fet, i això és positiu per rectificar i millorar.

L’equip de govern agraeix sincerament el suport i la confiança que ens heu 
donat en tot moment; d’aquesta manera, dur a terme la gestió del municipi 
ha estat més agradable. Aprofitem, també, per donar les gràcies a les dues 
persones de CIU que han assistit sempre als plens municipals i que han donat 
suport a les propostes per a la seva aprovació. 

Comunico públicament que passades les properes eleccions municipals del 24 
de maig, deixaré el càrrec d’alcaldessa, i no formaré part del grup de persones 
que gestionaran l’Ajuntament. Avui no m’acomiado de vosaltres, ja tindré 
ocasió de fer-ho més endavant; encara ens queda feina per fer, esdeveniments 
per compartir i moments per gaudir. De totes maneres, sigui a dins del consis-
tori o a fora,  formaré part d’aquest meravellós Ajuntament, perquè segueixo 
pensant que l’Ajuntament som tots.

Ben cordialment,

16
MARÇ 2015
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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 de l’11 de novembre 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. 

En relació amb l’execució del FEDER, s’informa que 

la Generalitat de Catalunya porta un endarreriment 

molt gran en la tramitació de les operacions del tram 

local. A data d’avui, tot i que l’Ajuntament està com-

plint amb les seves obligacions com a beneficiari, el 

Departament de Governació encara no ha obert el 

tràmit de certificació de despesa de juliol de 2013 a 

juny de 2014. Per aquest motiu, s’acorda trametre una 

queixa formal per manifestar el descontentament de 

l’Ajuntament de la Tallada per aquesta mala gestió.

També s’informa que l’Exma. Diputació de Girona ha 

executat el desbrossat de camins municipals aquest any. 

En relació amb el sanejament de Tor, s’explica que s’han 

hagut de canviar les bombes d’impulsió perquè estaven 

cremades i s’han introduït millores en el sistema actual.

Finalment, també del sanejament de Tor, s’explica 

que aviat s’executaran les obres del PEIS, per substitu-

ir dos punts del clavegueram que estan aixafats. S’han 

sol·licitat pressupostos a diferents empreses i s’ha ad-

judicat l’obra a l’empresa Salvador Serra, S. A. 

També cal afegir que segons la LRSAL aprovada el 

desembre de l’any passat, i abans de l’1 de desembre 

d’aquest any, l’Ajuntament ha d’informar el Ministeri 

d’Economia del cost dels diferents serveis que presta 

l’Ajuntament a la ciutadania, tant els costos directes 

com els indirectes, per determinar una mitjana de cost 

de cada servei de tots els ajuntaments. 

4. Aprovació del padró fiscal de l’aigua.

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha assumit 

la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua 

potable des del passat 23 de juliol. S’ha elaborat el 

padró individualitzat de cada subministrament tenint 

en compte les dades aportades per Sorea. 

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

aprovar el padró fiscal del servei d’abastament d’ai-

gua potable elaborat per l’Ajuntament; aprovar la 

data de cobrament d’aquest servei de forma trimes-

tral; publicar els edictes informatius de l’exposició 

pública del padró fiscal en els taulers d’anuncis de la 

corporació, al BOP de Girona, i a les cartelleres de la 

Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a la seva difusió. 

5. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals. 

S’han elaborat els estudis de costos de cadascuna de 

les ordenances, que reflecteixen un equilibri financer 

de les ordenances actuals.

En relació amb la taxa per a la prestació del servei 

d’abastament d’aigua potable, es proposa canviar la 

taxa per instal·lació de comptadors d’aigua domicilia-

ris a un preu de 100 euros.

La taxa per utilització de la piscina municipal i les instal-

lacions esportives es pot modificar en alguns concep-

tes, com l’ús dels edificis i instal·lacions municipals. La 

proposta seria aprovar una taxa per l’ús dels edificis 

municipals en el cas que se’n faci un ús lucratiu, fent 

pagar 10 euros mensuals per la caseta o la sala de dalt 
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de l’Ajuntament i la pista de tennis, i de 20 euros per l’ús 

del pavelló sense calefacció. 

Finalment també s’exposa que caldrà modificar l’orde-

nança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament 

especial del domini públic local a favor d’empreses ex-

plotadores de serveis de subministraments d’interès 

general, com a conseqüència de la jurisprudència de la 

interlocutòria del Tribunal de Justícia Europeu de 30 de 

gener de 2014.

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

var provisionalment la modificació de les ordenances fis-

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

2015; aquest acord provisional i els textos de les ordenan-

ces 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 de l’endemà de la publicació de l’anunci 

d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 

període en el qual els interessats podran examinar l’ex-

pedient i presentar, si s’escau, al·legacions; quan no s’ha-

gin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 

adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a 

definitiu més el text íntegre 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. Aprovació dels estatuts del Consorci del Ter.  

D’acord amb aquests antecedents i fonaments el Ple, 

per unanimitat, acorda: aprovar la modificació dels Es-

tatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació 

Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General 

del Consorci per acord plenari del passat 2 d’octubre, 

d’acord amb el text que figura adjunt; notificar aquest 

acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova deno-

minació Consorci del Ter) als efectes de la informació 

pública conjunta de la modificació estatutària, el segui-

ment de la ratificació per la totalitat dels membres que 

l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Regis-

tre d’Entitats Locals.  

7. Precs i preguntes.

S’exposa que a Canet hi ha una zona que queda molt 

fosca perquè segurament s’ha fos alguna bombeta. 

L’alcaldessa li respon que es procedirà a solucionar 

aquest problema. 

ple ordinari del 17 de febrer de 2015

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Informacions d’alcaldia. 

No hi ha informacions d’alcaldia.

3. Decrets d’alcaldia.

4. Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Talla-

da per a l’exercici 2015. 

Vist que l’alcaldessa de l’Ajuntament de la Tallada ha ela-

borat el pressupost per a l’exercici 2015.

Atès que a l’expedient hi figuren els informes favorables 

de secretaria i d’intervenció.

Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els arti-

cles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 

2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 

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

1. Aprovar inicialment el pressupost general per 

a l’exercici 2015, amb una previsió d’ingressos de 

627.695,68 euros, i una previsió de despeses de 

627.695,68 euros.

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

3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
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4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inser-

ció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 

tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats po-

dran presentar-hi reclamacions. 

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, quan s’hagi 

complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regula-

dora de les hisendes locals.

5. Donar compte dels informes de tancament de 

l’exercici tramesos a l’Estat. 

En aquest apartat es dóna compte dels informes tra-

mesos a l’Estat referents al quart trimestre de l’exer-

cici 2014. Segons les dades trameses per l’Ajuntament, 

es dóna compliment a la regla de despesa, a la llei 

d’estabilitat pressupostària, a la llei de morositat 

respecte del capítol II de despeses, i s’incompleix res-

pecte d’una factura d’inversió, tot i que a data d’avui 

aquesta factura ja està pagada. 

6. Adhesió al Pla Agrupat 2015, en el marc de l’acord 

de formació per a l’ocupació de les administracions 

públiques. 

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

adherir-se al Pla Agrupat de formació contínua 2015; 

trametre’n el formulari d’adhesió a l’ACM.

7. Declaració de compatibilitat del treballador Pere 

Servià Pericay.

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

toritzar al sr. Pere Servià Pericay la compatibilitat de 

l’activitat privada d’advocat per compte propi, amb una 

dedicació de 18 hores setmanals, distribuïdes fora de 

la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, 

amb la que desenvolupa com a funcionari de la planti-

lla d’aquest ajuntament, categoria tècnic d’administra-

ció general; aquesta autorització restarà sense efecte 

en els supòsits següents: si l’activitat privada impedís o 

menyscabés l’estricte compliment dels deures o en com-

prometés la imparcialitat o independència, si l’activitat 

privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 

persona conegui per raó del càrrec, si la dedicació horà-

ria de l’activitat privada coincidís amb la jornada labo-

ral. El sr. Pere Servià Pericay està obligat a posar en co-

neixement d’aquest ajuntament qualsevol modificació 

que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada, així com quant al règim de cotitzacions.

8. Aprovació de la creació d’un fitxer de dades de ca-

ràcter personal. 

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

aprovar, amb caràcter inicial, la creació del fitxer amb 

dades de caràcter personal de titularitat d’aquesta 

Corporació, consistent en la base de dades dels abo-

nats al servei d’aigua potable de la Tallada; se sotmet 

aquest acord d’aprovació inicial a informació pública 

mitjançant anunci al BOP de Girona per tal que les 

persones que es considerin afectades hi puguin pre-

sentar les al·legacions i reclamacions que creguin con-

venients. En cas de no presentació d’al·legacions du-

rant el termini d’informació pública, l’acord d’aprova-

ció inicial esdevindria definitiu sense cap més tràmit.

9. Proposta de renovació del conveni amb l’Agència 

de Protecció de la Salut pels anys 2015 a 2018.

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

aprovar la proposta de conveni entre l’Agència de Pro-

tecció de la Salut i l’Ajuntament de la Tallada d’Empor-

dà, per a la prestació dels serveis mínims de protecció 

de la salut de competència locals; trametre certificació 

d’aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut. 

10. Precs i preguntes.

No n’hi ha.
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ple ordinari del 7 d’abril de 2015
ACTA PENDENT D’APROVACIÓ EN LA PRÒXIMA SESSIÓ PLENÀRIA

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S’aprova per unanimitat.

2. Informacions d’alcaldia.

S’informa que ja s’ha posat en marxa el programa de 

comptabilitat de la Diputació de Girona – Xaloc, en 

substitució de l’anterior programa del Consell Comar-

cal del Baix Empordà, així com el programa de registre 

d’entrades i sortides, també subministrat per la Dipu-

tació de Girona. 

També en relació amb el sistema d’organització d’ex-

pedients, s’informa que des de la Diputació de Girona 

s’ha assessorat l’Ajuntament sobre el sistema d’arxi-

vament en paper i en format electrònic, de manera 

que s’anirà substituint progressivament el paper pel 

sistema digital, i serà una fórmula vàlida perquè els 

ciutadans amb signatura electrònica puguin conèixer 

en tot moment l’estat de la tramitació de les seves 

sol·licituds i tràmits. Internament també hi haurà un 

sistema comú de treball organitzat per colors per sa-

ber quines tasques corresponen a cada persona de 

l’Ajuntament. Serà un sistema de treball que millora-

rà l’eficiència actual. 

També s’informa que el proper 26 d’abril se celebrarà 

la Festa de la Gent Gran, i aquest any vindrà l’Orques-

tra de Cambra de l’Empordà. Es farà un concert abans 

de dinar i es farà un obsequi als homenatjats.

El dia 31 de maig se celebrarà la tercera edició de la fira 

Eraquari, és un repte important, i està promogut per 

l’Ajuntament. La Daniela és la regidora encarregada 

d’organitzar i coordinar totes les tasques i necessitats 

de la fira. 

Aquest estiu també es farà el Casal i el Casalet. Es farà 

un casalet per a nens i nenes de 3 i 4 anys, i un campus 

d’estiu per als d’11 a 14 anys, que serà esportiu i musical. 

En relació amb les obres municipals, el projecte d’intra-

murs de la Tallada ja està pràcticament acabat, i única-

ment en falten les millores. Es convocarà tots els veïns 

a una reunió per exposar una proposta de tancament 

amb vidre del cancell de l’església de la Tallada, ender-

rocant el cancell actual. D’aquesta manera la gent del 

municipi decidirà l’acabat final de les millores propo-

sades. El darrer dissabte de cada mes s’està fent una 

visita guiada del romànic a l’església de Marenyà, i la 

previsió, quan estigui executada la millora a l’església 

de la Tallada, és de fer una visita al mes, de manera 

alternada a cada església.

També s’informa que s’ha començat l’obra de Marenyà, 

emmarcada en el projecte FEDER, en la qual s’arreglarà 

tota la part de l’entorn de l’església. Es faran uns bancs 

de pedra per seure, s’adequarà un accés per a persones 

amb minusvalidesa, s’arreglarà l’asfalt, s’enderrocarà el 

dipòsit d’aigua i es farà una franja enjardinada. 

La dificultat que té l’Ajuntament a dia d’avui amb 

aquest projecte és amb un propietari que no deixa en-

derrocar el galliner que hi ha just al costat del dipòsit 

que ha d’anar a terra. Això representa una dificultat 

molt gran per a l’Ajuntament, perquè els veïns de Ma-

renyà van demanar en el seu moment que s’enderro-

qués el dipòsit, però fer-ho sense tocar el galliner tèc-

nicament és molt difícil perquè estan pràcticament a 

tocar l’un de l’altre. Un cop enderrocat aquest dipòsit 

es preveu la col·locació d’una barana protectora.  

   

3. Decrets d’alcaldia. 

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

d’organització, funcionament i règim jurídic de les en-

titats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de no-

vembre, l’alcaldia dóna compte dels decrets següents:
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• Decret 10/2015, de 13 de febrer, d’autorització de 

consulta i obtenció de còpies de la informació sol-

licitada pel Sr. J. R. F.

• Decret 11/2015, de 16 de febrer, de concessió de lli-

cència urbanística per al tancament perimetral de la 

granja situada al polígon 3, parcel·la 142, de la Tallada.

• Decret 12/2015, de 16 de febrer, d’assabentat de la 

comunicació prèvia presentada per la primera ocupa-

ció dels habitatges situats al carrer Tramuntana, 2A, 4 

i 4A, de la Tallada.

• Decret 13/2015, de 16 de febrer, de desestimació de 

recurs d’alçada interposat per S. F. O. contra un reque-

riment d’informació a diferents persones i empreses 

que van participar en l’execució de la UA4 de la Ta-

llada, en el tràmit de prova de la tramitació d’un ex-

pedient de reclamació de responsabilitat patrimonial.

• Decret 14/2015, de 18 de febrer, de concessió de lli-

cència urbanística per millora de finca rústica a les 

parcel·les 58 i 59 del polígon 6, de la Tallada.

• Decret 15/2015, de 25 de febrer, d’aprovació inicial 

del pla especial urbanístic ampliació taller mecànic, 

promogut per J. R. F.

• Decret 16/2015, de 25 de febrer, d’aprovació de la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

• Decret 17/2015, de 4 de març, de desestimació d’una 

reclamació prèvia presentada pel Sr. J. G. F. 

• Decret 18/2015, de 10 de març, de concessió de llicèn-

cia urbanística per a reforma de coberta d’un cobert 

situat al C/ Tramuntana, 9, de la Tallada.

• Decret 19/2015, de 10 de març, de concessió de lli-

cència urbanística per a construcció d’una piscina al 

passatge de la Ginesta, 2, de Tor.

• Decret 20/2015, de 17 de març, de realització d’una 

reserva de crèdit per a no disponibilitat de 15.000 eu-

ros, de la partida pressupostària de despeses 62100 

del pressupost municipal.

• Decret 21/2015, de 24 de març, d’emissió d’una targe-

ta d’aparcament per a persones amb mobilitat redu-

ïda a favor del Sr. JM. G. S., en la modalitat de titular 

conductor.

• Decret 22/2015, de 31 de març, de convocatòria de 

sessió plenària ordinària que celebrarà el ple d’aquest 

ajuntament el dimarts, dia 7 d’abril de 2015, a les 19.00 

hores a la sala de plens de la Casa de la Vila.

• Decret 23/2015, d’1 d’abril, de designació d’espais per 

a la col·locació de cartells i banderoles i per fer actes 

de campanya electoral per a les eleccions municipals 

del 24 de maig.

4. Aprovació dels padrons fiscals de l’Ajuntament de 

la Tallada per a l’exercici 2015. 

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, clavegueram, i ce-

mentiris per l’exercici 2015.

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

Primer. Aprovar els padrons fiscals presentats pel 

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix 

Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica, escombraries, clavegueram i cemen-

tiris per a l’exercici 2015.

Segon. Aprovar la data de cobrament d’aquests tri-

buts entre el dia 1 d’abril i 1 de juny de 2015.

Tercer. Publicar els edictes informatius de l’exposició 

pública dels padrons fiscals i de les dates de cobra-

ment en els taulers d’anuncis de la corporació, i a les 

cartelleres de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a 

la seva difusió.

5. Donar compte de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2014. 

Atesa la necessitat de procedir a la liquidació del pres-

supost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 

de 2014.

Atès l’informe de secretaria de 25 de febrer.

Atès el decret d’alcaldia núm. 16/2015, de 25 de febrer.
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En base al que preveuen els articles 191 i següents del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, apro-

vat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i se-

güents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 

es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, 

de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

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

Primer. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liqui-

dació del pressupost d’aquest ajuntament correspo-

nent a l’exercici 2014, amb un resultat pressupostari 

ajustat de 83.792,46 euros i un romanent de tresoreria 

per despeses generals de 288.349,26 euros.

Segon. Trametre el fitxer de la liquidació a l’Adminis-

tració de l’Estat, i a la Direcció General d’Administra-

ció Local de la Generalitat de Catalunya.

6. Aprovació provisional del Pla especial d’estada limita-

da de caravanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà. 

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

trument urbanístic que duu a terme l’ordenació ur-

banística integral del territori, el POUM, que va ser 

publicat en el DOGC de 25 de novembre de 2011.

L’Ajuntament té interès a aprovar el pla especial ur-

banístic àrea d’estacionament d’estada limitada de 

caravanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà. 

El Pla Especial present està promogut i tramitat per 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i redactat per 

l’arquitecta Maria Frigola Butiñá.

Per decret d’alcaldia de 27 de gener es va aprovar el 

pla especial de forma inicial, se n’ha fet informació pú-

blica per mitjans telemàtics al web municipal, al tauler 

d’anuncis, al BOP de Girona de 9 de febrer de 2015, al 

Punt Avui de 5 de febrer, i al Diari de Girona de 4 de 

febrer, sense que s’hi hagi rebut cap al·legació. 

S’han rebut els informes favorables de l’Institut Carto-

gràfic i Geològic de Catalunya (3 de març), Secretaria 

de Medi Ambient i Territori (20 de febrer), Departa-

ment de Cultura (10 de febrer).

FONAMENTS DE DRET:

Atès el que disposen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, en relació amb els articles 67, 68, 69, i 85 de la 

llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text re-

fós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost, i per la llei 7/2011, del 27 de juliol, 

de mesures fiscals i financeres. 

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

Primer. Aprovar provisionalment el pla especial urba-

nístic àrea d’estacionament d’estada limitada de cara-

vanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà, redac-

tat per l’arquitecta Maria Frigola Butiñá.

Segon. Trametre el pla especial a la Comissió Territo-

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

definitiva. 

7. Precs i preguntes. 

El Sr. Genís Casademont exposa que el contenidor de 

restes vegetals de Canet està ple a vessar, que no hi 

cap res més, i que el contenidor de rebuig és molt ple. 

També que el contenidor de plàstic està força mala-

ment. La Sra. Roser Bagué diu que aquesta setmana 

s’ha avisat perquè ho vinguin a recollir. També diu 

que amb els contenidors grossos estem en fase de 

proves, i que potser a l’estiu s’hauran de fer tres reco-

llides enlloc de dues. En relació amb el contenidor de 

plàstic, es demanarà als operaris que hi tinguin més 

cura.

La Sra. M. Dolors Guàrdia també diu que l’accionador 

de peu d’un contenidor està trencat. La Sra. Roser Ba-

gué diu que es trucarà a Sersall per arreglar-ho. 
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oferteS de feina

L’Ajuntament de la Tallada ha aprovat 
les bases reguladores per a la selecció 
de personal temporal per als llocs de 
treball de socorrista i vigilant de la pis-
cina municipal per ala temporada d’es-
tiu de 2015. 
 
Es necessita contractar amb caràcter ur-
gent el personal laboral temporal, dos 
vigilants i dos socorristes.
 
El termini de presentació de sol·licituds 
finalitza el dia 30 d’abril de 2015.
 
Les entrevistes es faran el dimarts dia 
5 de maig a l’ajuntament de la Tallada 
d’Empordà.
 
La documentació que s’ha de presentar 
i les bases es poden consultar al web de 
l’ajuntament de la Tallada d’Empordà.

L’Ajuntament de la Tallada ha aprovat el procés de selecció 
d’urgència per a un/a auxiliar administratiu/iva per a l’Àrea 
de Secretaria, amb contracte laboral temporal per obra o ser-
vei determinat, amb horari laboral de 37,5 hores setmanals, 
distribuïdes de dilluns a divendres. El contracte té una dura-
da prevista de 4 mesos.
 
Les instàncies es podran presentar del 15 al 30 d’abril, ambdós 
inclosos, a les oficines de l’ajuntament, i hauran d’anar acom-
panyades del currículum acadèmic, fotocòpia del DNI, de la 
titulació de graduat en ESO, graduat escolar, gècnic auxiliar 
(Cicle Formatiu de grau mig, FPI) o titulació equivalent, de la 
documentació acreditativa d’altres titulacions o cursos rela-
cionats amb el contingut i tasques del lloc de treball, així com 
documentació acreditativa dels serveis prestats, certificat acre-
ditatiu de nivell C de Català i resguard del pagament de la taxa 
establerta en les ordenances fiscals d’aquesta Corporació, en 
concepte de drets per a qualsevol procés de selecció de personal.
 
La documentació que s’ha de presentar i les bases es poden con-
sultar al web de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà.
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r e g i d o r i e S

Com  sempre, us remarquem que estem a l’Ajuntament 

per a qualsevol consulta i us ajudarem amb el que us 

faci falta, i respondrem qualsevol consulta en la mesu-

ra de les nostres possibilitats. La nostra societat no està 

acostumada, encara, a parlar i preguntar; moltes vega-

des es prefereix difondre qüestions que no són certes 

o bé que simplement ens han dit. Després de vuit anys 

a l’Ajuntament, ja ens coneixeu i podeu constatar que 

s’ha atès a tothom de la millor manera possible. Per 

tant, us animem a continuar participant i a formar part 

activa en tots els processos municipals. 

El correu electrònic és una bona eina per fer-vos ar-

ribar qualsevol comunicació. Us demanem que qui 

vulgui rebre informació a través d’aquest mitjà, ens 

enviï un correu a ajuntament@latallada.cat. Molts de 

vosaltres ja ho heu fet.

SEMPRE QUE DETECTEU QUALSEVOL 
ANOMALIA AL CARRER O A QUALSEVOL 

LLOC, SI US PLAU, NO TARDEU EN 
COMUNICAR-NOS-HO. 

Ens sap molt greu quan ens diuen que han estat sense 

llum uns dies, o que el contenidor està ple, o que hi 

ha un clot al carrer o qualsevol desperfecte. Tot i que 

anem passant a revisar la situació, els millors observa-

dors sou vosaltres, els usuaris directes.

urBaniSme

Podem estar contents perquè l’obra “Viure el poble” 

està encarant ja la recta final amb l’actuació de l’ar-

ranjament de l’entorn de l’església de Marenyà. Con-

sisteix a: 

construir un petit mur de pedra tot al voltant de 

l’església per tal d’acotar la terra i la pedra;

deixar al descobert les tombes medievals; 

fer una rampa per facilitar l’accés a l’entrada de 

l’església;

enderrocar el dipòsit d’aigua i el galliner de da-

vant l’església per deixar aquesta zona neta;

arranjar el paviment de tota la plaça, i il·luminar 

l’església. 

Al nucli antic de la Tallada queda pendent millo-

rar la zona d’enjardinament, però es preveu fer-ho 

aviat.

POSSIBLE OBRA A L’ESGLéSIA DE LA TALLADA

Pel que fa a les obres de restauració del casc antic de 

la Tallada, es pot preveure una actuació a l’església. 

L’arranjament consistiria a treure el cancell d’obra 

que hi ha sota la volta del cor i col·locar-ne un de vi-

dre per tal de deixar lliure la vista de la volta i donar 

amplitud a l’església. Aquesta obra es portaria a ter-

me sempre que s’obtingui el consentiment del Bisbat 

i de les persones del poble. 

Per aquest motiu:

»

»

»

»

»

convocarem una reunió 
el divendreS 24 d’aBril 

a leS 7 de la tarda davant 
l’eSgléSia de la tallada

comunicació
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OBRES PROjECTADES

Obra de millora del clavegueram a Tor

Deixarem per al mes de juny les obres del tram de 

clavegueram de Tor que ja anunciàvem al butlletí pas-

sat. Pensem que el mes de juny possiblement farà més 

bon temps per obrir les rases.

Enllumenat públic

Gràcies a les subvencions del Pla a l’Acció de la Dipu-

tació, s’han anat canviant les instal·lacions de l’enllu-

menat públic i aquest any està previst continuar l’en-

llumenat des de la rotonda de l’entrada al poble de la 

Tallada, davant la piscina municipal, fins al cementiri, 

ja que som conscients que és una zona molt fosca. 

Hi van cinc punts de llum. Per altra banda, s’ha dema-

nat al Departament de Carreteres de poder instal·lar 

un punt de llum solar a la rotonda del pla sortint de 

la carretera C31, un altre punt molt fosc i que dóna 

inseguretat. Si la resposta és afirmativa, també se’n 

procedirà a la col·locació. Igualment, a l’entrada de 

la carretera de Canet, davant la casa de ca l’Ametller 

(casa propera a la carretera C31), s’ha demanat al Ser-

vei de Carreteres millorar la senyalització i visibilitat 

d’aquesta cruïlla, poc clara en dies de mal temps. 

També en aquest punt, si el Servei de Carreteres ho 

permet, s’hi instal·larà un punt de llum solar.

Parlant d’enllumenat, volem demanar a tots els veïns 

que si sou coneixedors de qualsevol anomalia, ho co-

muniqueu al més aviat possible a l’Ajuntament, per 

tal que es pugui reparar en breu.

Amb aquest nom anomenarem l’espai de pàrquing 

d’autocaravanes i caravanes municipal. És un ser-

vei que gestionarà l’Ajuntament amb la finalitat 

de donar resposta a la demanda d’espai per per-

noctar al nostre municipi i poder gaudir de l’ofer-

ta turística que podem oferir: visites culturals del 

romànic, esglésies de Marenyà, valorada per les se-

ves pintures i absis, i la de Tor, pel seu absis; també 

ruta medieval al casc antic de la Tallada amb  les 

torres i sitges i església. Pel que fa a la natura, es 

pot oferir la ruta pels conreus de la plana, la ruta 

de la muntanya, de gran interès natural, i la ruta 

de la ribera del Ter fins a observar les aus que nien 

a l’Illa de Canet. Una ruta molt agradable per fer 

en bicicleta.

Una de les ofertes interessants és la ruta dels refugis 

de la Guerra Civil Espanyola, degudament senyalit-

zats i conservats. 

Aquesta zona de pàrquing estarà ubicada al costat 

mateix de la zona d’esbarjo de l’Empordanet. Dispo-

sarà de servei de punt d’aigua potable, punt d’eva-

cuació d’aigües residuals, punts de llum i wifi.

Esperem que aquesta iniciativa promogui el municipi 

i pugui estimular l’economia local. Hem de pensar 

que aquest tipus de turisme està molt arrelat a Fran-

ça i molts països europeus i tenen com a preferència 

visitar pobles petits amb oferta turística. Molts po-

bles francesos disposen d’aquest servei municipal des 

de fa molts anys.

pÀrQuing car empordanet – la tallada d’empordÀ
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cultura

caSal d’eStiu

Com podeu observar, el programa cultural d’aquest 

any és ben extens! L’associació Camatorta junt amb 

totes les comissions han preparat un programa d’allò 

més atractiu en què tothom hi té cabuda. Tenim no-

vetats per als més petits del poble, que per sort n’hi 

ha una bona colla! Un grup de pares i mares joves 

amb ganes de participar i fer poble ja han començat 

aquesta Setmana Santa a preparar activitats adequa-

des per a famílies amb fills petits. És una molt bona 

iniciativa que cal mimar i valorar.

També, en el Casal d’estiu es prepararà un casalet es-

pecial per a les edats de 3 i 4 anys. Estarà separat de la 

resta de grups d’edat i s’hi portaran a terme activitats 

especialment preparades per a aquesta edat amb un 

monitoratge especialitzat.

 

Enguany el Casal d’estiu pren més iniciativa amb un ca-

sal esportiu i de lleure on les activitats esportives pren-

dran una rellevància important. Es practicaran diversos 

esports: bàsquet, natació, bàdminton, hoquei, korfball, 

tennis, etc. També hi haurà un Campus Esportiu per a jo-

ves d’11 a 15 anys. El centre d’activitats seran els esports, 

el descobriment de l’entorn a través de l’aventura i la 

música, ben atractiu per al jovent. Amb aquesta nova 

programació es pretén impulsar l’activitat de lleure al 

nostre municipi i atraure els joves a fi d’afavorir la convi-

vència i treballar els valors bàsics de l’educació: fomentar 

l’amistat i el respecte i aprendre a compartir i resoldre 

els conflictes de manera assertiva. Tenim present que a 

vegades és difícil poder programar les activitats dels nos-

tres fills i filles amb tant temps d’antelació, però és impor-

tant intentar que les inscripcions es facin dins del termini 

establert ja que facilita molt l’organització i prepara-

ció del Casal. A continuació us en passem el programa:
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pintem l’empordanet

fira eraQuari

el dia de la gent gran

El proper dissabte 25 d’abril de 10 a 13 hores es farà l’acti-

vitat “Pintem L’Empordanet, dirigida per la il·lustradora 

veïna del nostre poble Delphine Labedan, a qui agraïm 

moltíssim la seva dedicació i compromís. Durant el matí 

pintarem una de les parets de L’Empordanet per donar 

una mica més de color a aquest lloc tan emblemàtic. És 

una activitat oberta a tothom, però cal que els menors 

de 7 anys hi assisteixin acompanyats d’un adult.

Un any més tornem a preparar la Fira de teràpies al-

ternatives, artesania i alimentació natural. Enguany 

serà el diumenge 31 de maig i s’intentarà millorar 

encara més la programació amb xerrades interessants 

i espectacles ben atractius. Des d’aquí, us animem a 

participar-hi. És un dia que fan falta moltes persones 

El 26 d’abril se celebra la festa dedicada a la gent gran 

del municipi. És una diada en què ens agrada acompa-

nyar a totes les persones que d’una manera o altra han 

col·laborat a fer créixer, en un sentit ben ampli, el nostre 

municipi, i que volem compartir amb elles. No ens can-

sarem de dir i reconèixer la feina feta per les persones 

grans que han viscut una llarga etapa de la seva vida al 

a col·laborar, per tant, tothom qui vulgui donar-hi un 

cop de mà ho pot comunicar a l’ajuntament per te-

lèfon o correu electrònic. Com bé sabeu es necessita 

l’ajut de moltes persones perquè un acte tan impor-

tant en el nostre poble surti bé. La Comissió ErAquari 

us agraeix per endavant la vostra col·laboració.

poble o bé en un altre lloc però que, fruit de qualsevol 

motiu, han esdevingut els nostres veïns o veïnes.

US ADjUNTEM EL PROGRAMA:
11.00 h Missa a l’església de la Tallada
12.30 h Concert amb l’Orquestra de Cambra 
     de l’Empordà
14.00 h Dinar de germanor a l’Empordanet
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viSiteS guiadeS a marenYÀ 
i a la tallada

Una altra novetat són les vistes guiades que es 
faran periòdicament a l’església de Marenyà i a 
la Tallada.

De moment s’ha començat des de març fins a se-
tembre; així, l’últim dissabte de mes, de 5 a 6 de 
la tarda, l’església de Marenyà estarà oberta per 
poder-la visitar. Les persones que vulguin podran 
seguir les explicacions d’un guia que ajudarà a 
conèixer millor la història de l’església i de les 
pintures romàniques, així com de les tombes me-
dievals que d’aquí poc estaran a la vista. 

Pensem que la difusió del nostre patrimoni és 
una part important per poder valorar la nostra 
història i promocionar el municipi. 

Per a un municipi petit sense recursos econòmics 
i de personal que se’n pugui ocupar, és difícil dur 
a terme una activitat d’aquest tipus. Aprofitem 
per demanar persones voluntàries que vulguin 
ocupar-se d’obrir l’església i d’estar aquesta 
hora allà. Ho agrairem molt. No cal que sigui per 
sempre, si un dia puntual es pot, també farà un 
favor. El millor seria que hi hagués diverses per-
sones i poder fer una roda de torns.

Club de lectura. Comissió de costura.

Lleure.
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CALENDARI  D’ACTIVITATS  2015

MES  DIA I HORA ACTIVITAT  LLOC   ORGANITZA

Divendres 2

Dilluns 5

Diumenge 15

Dimecres 18

14 hores

Diumenge 22

13.30 hores

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 1

18 hores

Divendres 20

21 hores

Divendres 20

20.30 hores

Diumenge 22

16.30 hores

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge

confirmar dia i hora

Dissabte 4

Divendres 17

20.30 hores

Diumenge 19

Dissabte 25 de 

10 a 13 hores

Diumenge 26

Grup de joves i voluntaris

Comissió de Reis 
i Taller de costura

Associació Veïns de Canet

Colla Sinofós

Comissió de festes 

la Tallada-Marenyà

Colla Sinofós

Club de lectura

Associació

Taller de cuina

Taller de costura

Colla Sinofós

Club de lectura

Casal de Tor

Taller de cuina

Taller de costura

Ajuntament i voluntaris

Ajuntament i voluntaris

La Caseta

Casal de Tor i l’Empordanet

La rua de l’Escala

L’Empordanet

L’Empordanet

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

Ajuntament

La Caseta

La Caseta

Casal de Tor

La Caseta

Ajuntament

L’Empordanet

L’Empordanet

Taller de fanalets

Cavalcada de Reis

Carrossa de carnaval 

dels veïns de Canet

Dinar de germanor

Calçotada

Tallers manualitats, 

memòria...

Trobada lectura: Un estiu 

a l’Empordà, Màrius Carol

4t Sopar de les Dones 

Treballadores de la Tallada

Taller de cuina

Taller de costura:

Preparar roba Reis

Tallers manualitats, 

memòria...

Trobada lectura

Xai de Pasqua

Taller de cuina

Taller de costura

Pintem l’Empordanet

FESTA DE LA GENT GRAN
• 11.00 h: Missa
• 12.30 h: Concert amb 
l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà
• 14.00 h: Dinar de Germanor

G
EN

ER
M

A
RÇ

FE
BR

ER
A

BR
IL
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MES  DIA I HORA ACTIVITAT  LLOC   ORGANITZA

M
A

IG
JU

LI
O

L
A

BR
IL

JU
N

Y

Dimecres 29

18 hores

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 3

Diumenge 3

14 hores

Divendres 15

20.30 hores

Dissabte 16

11 hores

Diumenge 24

Diumenge 31

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 7

Diumenge 14

Divendres 19

20.30 hores

Diumenge 23

21 hores

Dimecres 24

Divendres 26

Dissabte 27

Dilluns 29

Un dimecres 

per concretar

Tot el mes

Tot el mes

a partir 19 hores

Xerrada: Marxa nòrdica

Tallers manualitats, 

memòria...

Trobada lectura

Dinar Dia de la mare:

11 h preparació

Casal de Tor

Taller de cuina

Contes Musicats:

3-8 anys

Eleccions municipals

3a Fira ErAquari: 

Alternatives per a la salut, 

artesania i alimentació 

saludable

Tallers manualitats, 

memòria...

Trobada: lectura

Taller de costura: Reis

Taller de cuina

Revetlla de St Joan:

Arriba flama del Canigó

Obertura piscina municipal

Festa Major la Tallada:

Partit de futbol

Festa Major la Tallada

Inici Casal d’estiu

Excursió: 

Passejada amb dinar en 

vaixell pels canals de Midi

Casal d’estiu per a nens/es

13è Open tennis Marenyà: 

Només es farà si tenim 
organitzadors

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

La Caseta

La Caseta

Ajuntament

La Caseta

La Caseta

Ajuntament

La Caseta

L’Empordanet

Piscina

Camp de futbol

Canals de Midi

L’Empordanet

Pista de tennis

Ajuntament

Colla Sinofós

Club de lectura

Casal de Tor

Taller de cuina

Núria Ballesta i

Nuri Abulí

Ajuntament, 

Comissió ErAquari 

i voluntaris

Colla Sinofós

Club de lectura

Taller de costura

Taller de cuina

Ajuntament

Ajuntament

Comissió de festes

Comissió de festes

Ajuntament

Colla Sinofós

Ajuntament, Grup de joves

Comissió d’esports
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MES  DIA I HORA ACTIVITAT  LLOC   ORGANITZA

JU
LI

O
L

SE
TE

M
BR

E
A

G
O

ST

Divendres 3

21 hores

Divendres 10 -

diumenge 12

Dissabte 18

19 hores

Tot el mes

Dissabte 8

10 hores

Dissabte 8 i 

diumenge 9

Dijous 13

21.30 hores

Dissabte 15

Dissabte 22

22 hores

De dilluns 31 a 

dimecres 2 de 

setembre

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 6

Divendres 11

9 hores

Divendres 19

21.30 hores

Diumenge 20

Dissabte 26 i 

diumenge 27

Diumenge 27

Caminada nocturna

Festa Major Tor

Visita guiada aeròdrom 

i refugis Canet

Casal d’estiu per a nens/es

Visita guiada romànic

Festa Major Marenyà

Nit d’estels

Festa de la Mare de Déu

Missa

Empord’Art

4t concurs de fotografia

Havaneres

Sardinada i cremat

Jazz a Canet

Excursió a Lourdes

Tallers manualitats, 

memòria...

Club de lectura

Caminada al Puig Segalar 

amb esmorzar

Curs de cuina

Bicicletada: 

Ruta dels conreus

Festa Major Canet

Taller de Costura: Reis

La Caseta

Tor

Canet

L’Empordanet

Església Marenyà

Marenyà

La Caseta

L’Empordanet

Canet

Lourdes

La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

Canet

Ajuntament

Grup de Joves

Casal de Tor

Ajuntament

Ajuntament, 

Grup de joves

Ajuntament

Comissió de festes

Grup de joves

Ajuntament,  Empord’Art,  

i voluntaris

Comissió de música

Colla Sinofós

Colla Sinofós

Club de lectura

ANC

Taller de cuina

Ajuntament

Associació Veïns de Canet

Taller de costura
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MES  DIA I HORA ACTIVITAT  LLOC   ORGANITZA

N
O

VE
M

BR
E

O
CT

U
BR

E
D

ES
EM

BR
E

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 4

Divendres 16

21 hores

Diumenge 18

12 hores

14 hores

Diumenge 25

Divendres 31

Cada dimecres 

16 hores

Diumenge 1

Divendres 13

Diumenge 15

Divendres 20

21.30 hores

Dimarts 24

Dijous 26

Cada dimecres 

16 hores

Dimarts 1

Dimecres 9

Dissabte 12

Diumenge 13

Dimarts 15

Dijous 17

Tallers manualitats, 

memòria...

Club de lectura

Taller de cuina

Festa de Sant Galderic

Missa

Dinar de germanor

3a desfilada de moda: 

Fundació Oncolliga

Castanyada i V Concurs de 

panellets casolans

Tallers manualitats, 

memòria...

Trobada Club de lectura

Reis: reunió preparació

Reis: repàs de roba

Taller de cuina

Reis: muntatge

Reis: muntatge

Tallers manualitats, 

memòria...

Reis: muntatge carrosses

Reis: muntatge carrosses

2a quina eròtica

Activitats per a la Marató 

de TV3

Reis: muntatge carrosses

Reis: muntatge carrosses

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

L’Empordanet

Tor

La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

La Caseta

L’Empordanet

L’Empordanet

Colla Sinofós

Club de lectura

Taller de cuina

Ajuntament, Associació 

i voluntaris/es

Associació, voluntaris, 

Ingrid Moda, Picarol

Casal de Tor

Colla Sinofós

Club de lectura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Taller de cuina

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Colla Sinofós

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Festa

Ajuntament i voluntaris

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 
i Taller de costura
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MES  DIA I HORA ACTIVITAT  LLOC   ORGANITZA

G
EN

ER
 2

01
6

D
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EM
BR

E
FE

BR
ER

 2
01

6

Dissabte 19

Diumenge 20

Dimarts 22

Dijous 24

Divendres 25

Diumenge 28

Dilluns 28

11 hores

Dimarts 29

Dissabte 2

Diumenge 3

Dilluns 4

Dimarts 5

Dissabte 6

Diumenge 21

Torneig tennis taula

Reis: preparació roba

Reis: muntatge carrosses

Missa del Gall

Quina de Nadal

Quina de Sant Esteve Tor

Contes musicats

Cinema de Nadal 

per a tota la familia

Reis: preparació escenari

Reis: preparació bosses

Taller de fanalets

Cavalcada de Reis

La Candelera

Calçotada

L’Empordanet

Tor

L’Empordanet

Casal de Tor

La Caseta

El Centre d’Interpretació

L’Empordanet

L’Empordanet

L’Empordanet

Casal de Tor

L’Empordanet

Comissió d’esports

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Casal de Tor

Comissió de festes

Casal de Tor

Núria Ballesta i

Nuri Abulí

Grup de joves i voluntaris

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Grup de joves i voluntaris

Comissió de Reis 

i Taller de costura

Casal de Tor

Comissió de festes

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

Associació 
Veins de

Veïns de Canet
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medi amBient

aigua potaBle

pageSia

Com sempre que parlem d’aquest tema, no ens can-
sem de remarcar la necessitat de reciclar bé les nostres 
deixalles. De nosaltres depèn el cost de la taxa. A mi-
llor reciclatge, preu més baix.

Tal com anunciàvem, s’han canviat els contenidors 
de rebuig. Esperem que siguin útils i no hagin creat 
problemes. En cas que noteu alguna anomalia, mala 
col·locació, o quelcom que es pugui millorar, sobretot 
no dubteu a comunicar-ho.

A la deixalleria s’ha instal·lat un nou contenidor de 
bombetes que esperem que sigui útil. A poc a poc 

anem millorant el servei. Esperem que tots els usu-
aris anem prenent consciència de la necessitat de 
reciclar bé.

Una altra novetat serà la presència d’un contenidor 
de roba Roba Amiga. Estarà fora la deixalleria perquè 
aquesta empresa no permet que estigui a dins.

Parlant de la deixalleria, heu pogut comprovar que 
durant molts dies la tanca ha estat trencada a cau-
sa de la forta tramuntana. No s’ha pogut arreglar 
fins que la companyia d’assegurances n’hagués fet 
el peritatge.

Hem fet ja dues lectures del consum d’aigua potable, 
això vol dir més de sis mesos de gestió municipal. De 
moment totes les petites incidències s’han pogut re-
soldre satisfactòriament. S’han realitzat els controls 
periòdics de qualitat de l’aigua per part de Dipsalut 
i Sanitat. Vam tenir una baixada de clor al dipòsit de 
Marenyà, però els detectors automàtics van avisar i 

Després d’un final de tardor molt plujós, durant l’hi-
vern ha entrat la tramuntana, i no ha marxat amb l’ar-
ribada de la primavera. 

Durant tot aquest temps, des de l’Ajuntament hem 
anat arranjant els camins municipals, amb la col-
laboració d’alguns veïns en alguns trams. Val a dir que 
en alguns trams s’haurà de repetir l’acció de les em-
preses que fan el manteniment, ja que hi ha queixes 
d’alguns veïns.

Arribats al punt que els sembrats espiguen, que el blat 
de moro s’està sembrant i que les pomeres floreixen, tots 
pensem en com regarem els nostres cultius, i per això 
des de l’Ajuntament i des de la Comunitat de Regants 

es va solucionar de seguida. Tenim sort que l’aigua 
municipal, tan sols amb la dosi de clor necessària, és 
de bona qualitat. N’adjuntem les últimes analítiques. 
Us agrairem que qualsevol incidència tant en el rebut 
de l’aigua com tècnica ens la comuniqueu al més aviat 
possible per solucionar-la. Les coses agafades a temps 
sempre són més fàcils.

s’està posant fil a l’agulla per condicionar els nostres 
recs, actuant on calgui. En aquest sentit, hem començat 
una actuació al rec dels Salancs, i des de la Comunitat 
de Regants s’ha fet la riera i alguns dels seus principals 
recs secundaris, com ve essent habitual els últims anys.

Només em queda per dir-vos que durant aquests anys 
he après moltes coses, i que treballar per tots vosaltres 
ha estat un plaer. Gràcies a tots per tot el que m’heu 
ensenyat. 

Finalment, voldria desitjar-vos una molt bona anyada i 
que la climatologia ens sigui favorable.

MARC RESTA MAURICI
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Social

Àrea Social 
i d’atenció a leS perSoneS

En aquest darrer butlletí abans de les eleccions mu-

nicipals, des de la Regidoria d’Atenció a les persones, 

volem recordar-vos que des de l’1 de gener de 2012, 

l’equip format per la Cinta Mitjana (treballadora so-

cial) i la Laura Planella (educadora social) es despla-

cen a la Tallada cada quinze dies (dimarts de 13 a 

15 h) per atendre aquelles persones que necessitin 

aquest servei. Podeu consultar-ne els dies d’atenció 

a l’ajuntament. Tot i això, també podeu ser atesos 

a Verges ja que el servei s’hi desplaça cada dimarts 

i dijous. Independentment d’aquest horari, sempre 

que sigui necessari, les tècniques poden desplaçar-se 

i proporcionar-vos atenció domiciliària. Us recordem 

que el procediment per a una bona gestió és que 

truqueu a l’ajuntament de la Tallada i se us reservarà 

dia i hora.

Us volem dir també que, en col·laboració amb Càritas 

Baix Ter, l’Ajuntament de la Tallada és membre del 

Centre de Distribució d’Aliments (CDA) situat a Tor-

roella de Montgrí, de manera que a través de la deri-

vació dels serveis socials de l’Ajuntament, les persones 

que ho necessitin disposen d’aquest servei. També 

s’ha iniciat la participació en el projecte “Fer-se gran 

amb dignitat”, que permetrà, si el nombre de volun-

taris és suficient, oferir companyia a persones grans 

que passin moltes hores soles a casa i que desitgin que 

algú els faci companyia.

Relacionat amb la gent gran, també ens plau infor-

mar-vos que el proper diumenge 26 d’abril celebra-

rem la Festa de la Gent Gran. Us hi esperem a tots! 

Us informem que el proper 6 de maig s’impartirà una 

xerrada a càrrec de la Creu Roja per fer front a petits 

accidents domèstics i les cures més habituals. S’infor-

marà del dia i de l’hora en els taulells d’anuncis del 

municipi.

Per a totes aquelles persones que vulgueu buscar 

ofertes de feina, recordeu que el Consell Comarcal del 

Baix Empordà disposa de dos llocs web per consultar:

www.baixemporda.cat/ca/club_de_la_feina.html

www.baixemporda.cat/ca/borsa_de_treball.html

Us animem una vegada més a utilitzar el transport 

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

lamós, el centre Palamós Gent Gran i també fins al 

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

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

que aviseu Creu Roja amb un mínim de 48 h d’ante-

lació 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).

El Servei de Teleassistència és un servei públic d’aten-

ció domiciliària que permet millorar l’autonomia de 

les persones grans o amb discapacitat que viuen soles 

o que hi passen moltes hores. Aquest servei ofereix 

companyia, seguretat i atenció permanent les 24 h del 

dia durant 365 dies l’any, la qual cosa permet a les 

persones usuàries viure a casa seva amb tranquil·litat.

És un servei públic finançat i gestionat per al Diputa-

ció de Girona, els Ajuntaments i els Consells Comar-

cals gironins. Els usuaris del servei només necessiten 

disposar de línia telefònica fixa. Per gaudir del servei, 

se’ls proporciona un penjoll que els connecta directa-

ment amb el Centre d’Atenció de Teleassistència i que 

els permet parlar des de qualsevol racó de casa seva 

amb un professional del Centre.

Servei de teleaSSiStència
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economia

El preu de l’aparell de teleassistència és de 16,35 eu-

ros/mes. Aquest cost s’assumeix de la manera següent: 

Diputació de Girona (6,74 €), Consells Comarcals/Ajun-

taments (3,29 €) i la persona usuària (6,32 €). 

Segons les necessitats específiques de cada persona, 

aquest servei també ofereix la teleassistència avan-

çada mitjançant altres dispositius que milloren el se-

guiment de l’usuari, com ara el detector de mobilitat 

o passivitat, de fum o de foc, de gas o de diòxid de 

carboni, de caiguda, d’obertura de porta, etc.

Les persones interessades s’han d’adreçar als serveis 

socials de l’ajuntament, on es valora la necessitat del 

servei i, en cas que la valoració sigui favorable, es pro-

cedeix a sol·licitar-lo.

preSSupoSt de l’ajuntament de la tallada 2015

Us adjuntem el calendari del contribuent per tal que tingueu coneixement del període en què es co-
bren les taxes municipals.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2015

Període de l’1 d’abril del 2015 a l’1 de juny de 2015

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes d’habitatges i locals

Taxa de cementiri

Període de l’1 de juliol de 2015 al 30 de setembre 

de 2015

Impost sobre béns immobles urbans

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques

PRESSUPOST DESPESES 2015

DESCRIPCIó APLICACIó PRESSUPOSTÀRIA    CONSIGNACIó INICIAL

DESPESES DE PERSONAL      156.251,46
Retribucions bàsiques dels membres dels òrgans de govern   10.560,00
Sous del grup A1       15.526,70
Sous del grup C1       10.081,00
Retribucions complementàries funcionaris     37.654,00
Personal laboral fix. Brigada      25.000,00
Personal laboral fix. Neteja      3.805,76
Personal piscina municipal      11.100,00
Personal Casal Estiu      6.500,00
Personal Casal Jove      1.900,00
Altre personal + paga Nadal 2012 (1.023,25)    2.024,00
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador   32.000,00
Formació i perfeccionament del personal    100,00

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS    286.964,50
Reparació, manteniment i conservació infraestructures i béns naturals  13.850,00
Conservació enllumenat      12.000,00
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Jardineria       10.000,00
Conservació sanejament      3.500,00
Conservació edificis ajuntament     2.000,00
Conservació consultori       500,00
Conservació i manteniment piscina municipal    9.500,00
Conservació Empordanet      3.000,00
Conservació La Caseta      1.500,00
Conservació maquinària, instal·lacions i utillatge    5.000,00
Equips per a processos d’informació     1.500,00
Material 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 església la Tallada     320,00
Energia eléctrica deixalleria      800,00
Energia elèctrica estació bombeig Tor     395,00
Energia elèctrica església Tor     465,00
Energia elèctrica església Marenyà     200,00
Enllumenat públic. Marenyà      1.400,00
Enllumenat públic. Carrer Castell (la Tallada)    7.100,00
Enllumenat públic. Carrer Major (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 carrer Sant Joan Pladecorts (la Tallada)   600,00
Enllumenat públic Tor      2.300,00
Enllumenat aigua       3.500,00
Aigua. La Caseta       250,00
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
Serveis de telecomunicacions     100,00
Telefonia. Línia ajuntament      1.000,00
Telefonia. IP deixalleria      1.020,00
Telefonia. Línia fax      780,00
Telefonia mòbil       1.800,00
Telèfon consultori mèdic      300,00
Comunicacions postals      1.200,00
Serveis informàtics      3.550,00
Primes d’assegurances      8.700,00
Tributs de les comunitats autònomes - cànon ACA abonats   40.000,00
Tributs de les comunitats autònomes - cànon ACA ajuntament  1.500,00
Publicacions a diaris oficials      500,00
Jurídics contenciosos      6.000,00
Reunions, conferències i cursos     150,00
Activitats culturals       4.359,50
Festa Gent Gran       4.600,00
Fira Eraquari       3.000,00
Casal         1.000,00
Festa de Sant Galderic      3.000,00
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Activitats esportives      300,00
Altres despeses diverses      3.000,00
Neteja i condicionament      33.000,00
Assessorament i gestió deixalleria municipal    3.000,00
Estudis i treballs tècnics      11.000,00
Arquitecte/a 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      18.900,00
Interessos de préstecs i altres operacions financeres (La Caixa)  300,00
Interessos de préstecs i altres operacions financeres (Santander)  100,00
Interessos de préstecs i altres operacions financeres (ICF)   17.000,00
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 reducció de cost usuaris     5.000,00
A famílies i institucions sense fins de lucre (subvencions)   10.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS      483.865,96

INVERSIONS REALS      98.000,00
Inversions a concretar      53.000,00
Inversions servei aigua      25.000,00
Arranjament camins       20.000,00

PASSIUS FINANCERS      45.829,72
Amortització de préstecs a llarg termini d’ens del sector públic (ICF)  19.029,72
Amortització de préstecs a llarg termini d’ens del sector públic (La Caixa) 25.000,00
Amortització préstec Banc Santander 0065068    1.800,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL     143.829,72

TOTAL PRESSUPOST DESPESES     627.695,68

PRESSUPOST INGRESSOS 2015

IMPOSTOS DIRECTES      204.200,00
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica  32.000,00
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana  119.000,00
Impost sobre vehicles de tracció mecànica    37.000,00
Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  1.200,00
Impost sobre activitats econòmiques     15.000,00

IMPOSTOS INDIRECTES      17.000,00
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres    17.000,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS    208.710,00
Servei d’abastament d’aigua      66.000,00
Servei de clavegueram      7.000,00
Servei de recollida d’escombraries     32.000,00
Cànon de sanejament - ACA      40.000,00
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Altres taxes per prestació de serveis bàsics (cementiri)   1.680,00
Llicències urbanístiques      4.000,00
Llicències primera ocupació      70,00
Taxes per altres serveis urbanístics     1.000,00
Taxa per expedició de documents      950,00
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores 
de serveis de subministraments     9.750,00
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores 
de serveis de telecomunicacions     5.250,00
Taxa ocupació via pública      50,00
Taxa per utilització local social L’Empordanet    200,00
Altres preus públics (aigua)      1.600,00
Altres preus públics (quotes piscina)     16.400,00
Altres preus públics (quotes Sant Galderic)    1.700,00
Altres preus públics (quotes casal)     10.500,00
Altres preus públics (quotes dinar Gent Gran)    1.500,00
Altres preus públics (Fira Eraquari)     1.600,00
Altres preus públics (Concurs fotografia)    10,00
Altres preus públics (Tallers infantils)     100,00
Transport sociosanitari      200,00
Multes per infraccions urbanístiques     350,00
Recàrrec constrenyiment      2.200,00
Interessos de demora      600,00
Altres ingressos diversos      800,00
Ingressos per lloguer de taules i cadires de titularitat municipal  200,00
Aportacions revista municipal     3.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS      157.725,18
Participació en els tributs de l’Estat     73.500,00
Participació en els tributs de la comunitat autònoma   35.000,00
Altres transferències incondicionades – PUOSC manteniment   19.770,18
Subvencions corrents Generalitat – ajut jutjats de pau   800,00
Subvencions corrents Generalitat – tècnic de joventut   1.500,00
Subvencions corrents Generalitat – governació càrrecs electes  9.225,00
Diputació de Girona – cooperació cultural    3.750,00
Diputació de Girona – subv. Interessos préstec    180,00
De famílies i institucions sense fins de lucre (vedat de caça)   14.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS      6.860,50
Interessos de dipòsits      60,00
Lloguers diversos ajuntament     250,00
Productes de concessions i aprofitaments especials     6.550,50

TOTAL INGRESSOS CORRENTS     594.495,68

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     33.200,00
Diputació obres de reparació menor     2.500,00
Diputació fons de subvencions     25.000,00
Diputació noves tecnologies      1.200,00
Diputació Dipsalut       2.500,00
Altres subvencions Diputació (Pla a l’Acció)    2.000,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL     33.200,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS     627.695,68
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full de ruta unitari 
pel procés sobiranista català

comunicat de convergència democrÀtica de catalunYa

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.

El passat dia 30 de març, partits i entitats de la societat 

civil catalana van signar el preacord del full de ruta uni-

tari que ens ha de conduir cap a la independència. Les 

organitzacions sobiranistes han marcat els paràmetres 

següents, que comparteixen l’inici d’un procés de transi-

ció democràtica, perquè Catalunya esdevingui un estat 

independent si així ho vol la majoria de la ciutadania:

ELECCIONS PLEBISCITÀRIES: el proper 27 de setembre 

es consultarà la voluntat del poble català per pronunci-

ar-se favorable, o no, a la independència de Catalunya. 

Els programes de les candidatures sobiranistes seran una 

aposta per la recuperació de l’estat social, especialment 

per l’educació, sanitat i pensions, com a drets socials i 

serveis públics essencials.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCéS: en un termini de 

10 mesos s’elaborarà un projecte de text constitucional 

participatiu per aplegar la voluntat dels ciutadans, su-

peditat a un referèndum posterior. Es crearà i posarà 

en funcionament la hisenda pròpia, la seguretat social, 

l’acció exterior, les infraestructures estratègiques, els 

serveis socials i de salut, el proveïment energètic, de 

seguretat… i tot el necessari per construir el nou país. 

Aquest procés de transició nacional que ens portarà a 

la proclamació d’un nou Estat o República catalana co-

mençarà l’endemà del 27 de setembre per culminar en 

un període de 18 mesos.

RELACIONS INSTITUCIONALS I CULMINACIÓ DEL PROCéS: 

s’iniciaran les negociacions i condicions amb l’Estat es-

panyol i amb les instàncies internacionals pel reconeixe-

ment del nou Estat. Al final del procés se celebrarà un 

referèndum vinculant sobre el text constitucional, que 

culminarà el mandat democràtic a favor de la constitu-

ció del nou Estat català i el resultat positiu d’aquest refe-

rèndum permetrà la proclamació de la independència. 

Només faltarà l’elecció del nou Parlament per exercir la 

sobirania del nou Estat.

AqUEST FULL DE RUTA L’HAN SIGNAT: CDC, ERC, Rea-

grupament Independentista, l’ANC, Òmnium Cultural i 

l’Assemblea de Municipis per la Independència.

ARA NOMéS HI FALTES TU!
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