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AJUNTAMENT

ALTRES SERVEIS

Tel. .............................................................................. 972 78 00 95

Correus........................................... 674 19 74 33 de 10.30 a 10.45h
Parròquia.......................................... Mn. Àngel Pagès - 630 182 040
Local social Empordanet............................................... 972 78 03 02
Servei pàrquing d’autocaravanes.......................................................
(Informació/Compra de tiquets al bar restaurant l’Empordanet)
Perruqueria.......................................dimecres i divendres de 15 a 19 h
Agrupació Jutjats de Pau de Verges............................... 972 78 00 07

Fax .............................................................................. 972 78 02 38
Correu Ajuntament...................................... ajuntament@latallada.cat
Regidor de guàrdia....................................................... 672 179 338
Pàgina web.............................................................. www.latallada.cat

SALUT
Consultoris

RECOLLIDA DE DEIXALLES

La Tallada (dijous de 16 a 19h).................................... 972 78 05 60

SERSALL
Contenidors no selectius.........................................dilluns i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes (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 20 h
De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21 h
Cal recollir la targeta d’accés a l’Ajuntament

Verges (dilluns, dimarts, dijous i divendres 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

Consell Comarcal del Baix Empordà

Manteniment estètic de peus i mans....... 676 294 290 i 972 78 03 70

DEIXALLES SELECTIVES
Vidre...............................................................................................un cop al mes
Plàstic i paper.................................................................................. cada dimarts

Farmàcies
Verges......................................................................... 972 78 00 34
Bellcaire....................................................................... 972 78 84 71

SEGURETAT I EMERGÈNCIES

Albons......................................................................... 972 76 51 06

Emergències en general.............................................................. 112
ADF (dimarts de 10 a 12 h).........................................618 83 57 74

ASSISTÈNCIA SOCIAL

TRANSPORT

Tècnica de l’Àrea Social (demanar hora prèvia trucant al 639 028 243
dm, dc i dv de 8 a 15 h) Vindrà a la Tallada els dimarts (cada 15 dies)
Consell Comarcal del Baix Empordà (Àrea Serveis Socials)..... 972 64 23 10
Transport Sociosanitari a l’Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell............ 972 30 09 92

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

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

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

FECSA - ENDESA Avaries............................................... 800 76 07 06
AVARIES SUBMINISTRE AIGUA ........................................ 671 33 44 32
GAS NATURAL - NATURGY.............................................. 900 10 02 51
Urgències............................................................... 900 75 07 50
Lectura comptadors................................................ 900 77 07 70
GAS BUTÀ..................................................................... 972 20 29 00
Repartiment els dimarts al matí.
És preferible realitzar comanda prèviament.

Edita: Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Portada: Il·lustració de Joan Tibau Font
Maquetació: Martí Riu
Correcció: Violeta Roca
Impressió: Impremta Pagès
Dipòsit Legal: Gi-1351-2007
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A L C A LD I A
Benvolguts veïns i veïnes,
Hem començat l’any 2020 amb grans sotracs. En primer lloc, ens va arribar
el temporal Glòria. Els dies 23 i 24 de gener van ser especialment problemàtics, havent d’activar el pla INUNCAT en fase d’alerta i d’evacuar els
veïns de Canet el dia 23 i confinar-los el dia 24. Afortunadament, després
d’haver fet unes actuacions d’emergència a la Mota, aquesta va aguantar
i els danys, tot i ser importants, només van ser materials.
Aquest temporal ens va deixar els camins molt malmenats just quan s’havien arreglat d’urgència després de les pluges d’octubre, que també van
ser notables i, que a més, van provocar la inundació de diversos carrers de
la Tallada i de Tor. El Glòria també va causar molts danys als camps, que
s’han hagut de planejar i netejar ràpidament per poder podar les pomeres
i fer el blat de moro. Les administracions espanyola i catalana ens van prometre ajudes, tant per als ens públics com privats però, fins a dia d’avui,
encara no tenim cap proposta en ferm.
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I quan semblava que recuperàvem una mica la normalitat, ens ha arribat la pandèmia del virus SARS-CoV-2, que causa la malaltia COVID-19.
Una situació nova, desconeguda, incerta i molt greu des del punt de vista sanitari. Quan nosaltres sofríem els efectes del Glòria, començàvem a
sentir per primera vegada que a Wuhan hi havia un virus nou, altament
contagiós i agressiu. Molts de nosaltres tampoc coneixíem què significava
l’estat d’alarma o haver-nos d’estar confinats a casa. Així, hem après a
viure amb unes restriccions de moviments que mai havíem imaginat. Com
a societat, hem seguit les recomanacions que les autoritats sanitàries ens
han fet arribar i hem adaptat la nostra manera de treballar a les noves
circumstàncies, prioritzant sempre la salut de les persones.
Pel que fa a l’Ajuntament, ja us vàrem anunciar des del primer moment
que adoptàvem el teletreball i s’atenia les persones igual que ho faríem
de forma presencial. L’Ajuntament ha estat obert cada dia tot el matí per
mi mateixa per donar resposta a les vostres necessitats i inquietuds. També, heu pogut comprovar que us hem fet arribar la informació que rebíem
i hem procurat buscar maneres d’atendre aquelles persones més vulnerables i d’ajudar a distreure els més petits. En les pàgines que acompanyen
aquesta salutació podreu trobar el detall de moltes de les iniciatives dutes
a terme. Gràcies per la vostra col·laboració!
En els moments en què us adreço aquesta salutació fa un mes del decret
de l’estat d’alarma i, per tant, no puc anticipar encara com serà el final
d’aquesta pandèmia. Desitjo de tot cor que el desconfinament estigui ben
planificat i que puguem evitar rebrots del SARS-CoV-2 mentre la ciència no
ens proporcioni un fàrmac eficaç o una vacuna. Des d’aquestes línies vull
expressar el condol més sincer a totes les famílies que han perdut familiars
estimats i molt d’ànim a tots aquells que s’hagin vist afectats per la COVID-19. Malgrat tot, la vida segueix i, per això, hem de continuar treballant.
Com us dèiem en la nostra carta de presentació abans de les eleccions, “les
persones” són l’eix vertebrador de la nostra política municipal, i amb aquesta convicció hem actuat i seguirem actuant durant tota la legislatura.
Vull acabar agraint a tots els que treballen en els serveis essencials la resposta que han donat en aquests moments tan difícils i donar les gràcies a tots
els voluntaris i voluntàries que hi col·laboren. Ànims, que ens en sortirem!
Maria Dolors Guàrdia Gasull
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RESUM D’ACTES

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Nota: Quan no es fa referència al quòrum és perquè tots els assistents hi han votat a favor.

Ple extraordinari del 23 d’octubre de 2019

ACORD de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2020 (apro-

APROVACIÓ de l’acta de la sessió anterior.

vació provisional).

S’APROVA l’expedient de modificació de crèdits nú-

En aquest punt, el grup municipal Republicans Units

mero 8/2019, en la modalitat d’habilitacions i suple-

presenta unes propostes al Ple, concretament per a

ments de crèdits, d’acord amb el detall següent:

modificar l’ordenança núm. 1, reguladora
de l’impost sobre els béns immobles, en

HABILITACIONS:

el seus articles 4.1, 4.2 , 4.3 i, 4.4 i 6.1, que

PARTIDA

NOM

01/135/63302

Equipament protecció civil

2.400,00 €

06/1622/63303

Instal·lacions deixalleria municipal

3.000,00 €

01/432/63304

Cartelleria rutes turístiques

1.500,00 €

S’APROVA provisionalment la modifica-

01/933/62206

Porxo entrada ajuntament

2.130,21 €

ció de les ordenances fiscals següents per

9.030,21 €

a l’exercici 2020:

IMPORT

TOTAL HABILITACIONS
SUPLEMENTS:
PARTIDA
01/171/62206

no prosperen, per 4 vots en contra i 3 vots
a favor.

– Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de
IMPORT
9.188,21 €

NOM
Millores parcs i jardins

TOTAL SUPLEMENTS

l’impost sobre els béns immobles. (S’aprova per 5 vots a favor i una abstenció.)

9.188,21 €
– Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de

FINANÇAMENT:

la taxa per la recollida d’escombraries.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

18.218,42 €

(S’aprova per 5 vots a favor i una abstenció.)

Sorteig dels membres de mesa en les eleccions a les

– Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de les taxes per a

Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

la prestació de serveis de competència municipal. (S’aprova per 4 vots a favor, un vot en contra i una abstenció.)

APROVACIÓ inicial del projecte de modificació número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la

– Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per

Tallada d’Empordà en els termes que obren en l’ex-

la utilització de la piscina municipal. (S’aprova per

pedient i obertura del període d’informació pública.

4 vots a favor, un vot en contra i una abstenció.)

ACORD per iniciar els tràmits d’adhesió de l’Ajunta-

Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajunta-

ment de la Tallada d’Empordà al Consorci de la Costa

ment de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2020

Brava (CCB-ELA).

amb el detall següent:
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PRESSUPOST D’INGRESSOS

elaborat per la tècnica de Participació Ciutadana

CAP. I – Impostos directes		

272.914,04 €

del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sra. Mer-

CAP. II – Impostos indirectes		

5.000,00 €

cè Ramos Tejeda, i sotmetre a informació pública

CAP. III – Taxes i altres ingressos

243.515,00 €

l’acord i el text del reglament del Consell de Po-

CAP. IV – Transferències corrents

197.130,16 €

ble pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi

7.910,00 €

puguin presentar al·legacions i reclamacions, mit-

0,00 €

jançant la inserció dels anuncis corresponents al

1.200,00 €

Butlletí Oficial de la província, i al tauler d’edictes

727.669,20 €

de l’ajuntament. El termini d’informació pública co-

CAP. V – Ingressos patrimonials
CAP. VI – Alineació inversions reals
CAP. VII – Actius financers		
TOTAL		

mençarà a comptar des del dia de la publicació de

PRESSUPOST DE DESPESES

l’anunci al BOP.

CAP. I – Despeses de personal

234.207,84 €

CAP. II – Despeses de béns corrents
i serveis

414.560,00 €

intervenció i continuar la tramitació de l’expedient

CAP. III – Despeses financeres

2.200,00 €

X2019000819 d’aprovació de pagament de factures.

CAP. IV – Transferències corrents

29.701,36 €

S’APROVA l’aixecament de l’objecció formulada per

0,00 €

Fora de l’ordre del dia S’APROVA, a proposta del

47.000,00 €

grup municipal AM-RU, la moció per reclamar la nul·

0,00 €

litat de la sentència del Tribunal Suprem sobre el ju-

727.669,20 €

dici de l’1 d’octubre, sol·licitant que s’apliqui la sen-

CAP. V – Fons de contingències
CAP. VI – Inversions
CAP. VII – Transferències de capital
TOTAL		

tència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
S’APROVA per 4 vots a favor, un vot en contra i una
APARTAT DE PRECS I PREGUNTES

abstenció.

Ple ordinari del 19 de desembre de 2019

El regidor Jordi Colomé fa el prec de canvi d’horari
del plens, si pot ser, a les 20.30 h. L’alcaldessa con-

APROVACIÓ de l’acta de la sessió anterior.

testa que el prec queda recollit.

Es dona compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia núm.

Tot seguit, l’alcaldessa, Maria Dolors Guàrdia, fa

222 a 307 de 2019.

públiques les informacions d’Alcaldia següents:
– Informa que s’han presentat dos projectes a la

APROVACIÓ provisional de la proposta de Modificació

convocatòria PUOSC 2020-2024, un a la línia 1 d’In-

puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-

versions i un a la línia 2. Explica ambdós projectes.

nicipal de la Tallada d’Empordà, sense modificacions

– Informa de la reunió mantinguda amb el delegat

respecte a l’aprovació inicial, i elevació de l’expedient

del Govern de Catalunya, Sr. Pere Vila, en la qual

a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb la

es van tractar diversos temes d’interès per a l’Ajun-

finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

tament i per a la Generalitat.
– Informa que la brigada forestal del Consell Co-

APROVACIÓ inicial del reglament municipal regu-

marcal està treballant ja a la zona del Puig Segalar

lador del Consell de Poble d’acord amb el projecte

per prevenir incendis forestals.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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– S’han demanat dues places corresponents al pro-

posats per l’equip de govern malgrat que en l’esmen-

grama d’incorporació de persones majors de 45

tada instància hi consta “voluntat de no autoritzar

anys per a l’Ajuntament: una per arxivar i una de

dins l’ordre del dia que s’incloguessin més assumptes

suport al brigada.

dels que s’han sol·licitat”. La resposta del Sr. Colomé

– S’informa que s’estan repassant els punts de llum

va ser afirmativa i per això es celebra un sol ple.

del municipi.
– Es fa un comentari respecte a la informació que

S’APROVA l’acta de la sessió anterior.

circula pels grups de WhatsApp de la Tallada.
S’aclareix que l’ordre del dia no es publica per

Proposta de nomenament del jutge o jutgessa de

aquests canals ja que no n’hi ha cap de l’Ajunta-

pau titular. Per Resolució de l’Alcaldia, el dia 9 de de-

ment i també que el telèfon del regidor de guàrdia

sembre de 2019, es va acordar la incoació del procedi-

no té contestador automàtic.

ment per cobrir la proposta de nomenament de jutge

– El regidor Jordi Colomé pregunta pel projecte de

o jutgessa de pau titular del municipi de la Tallada

la pèrgola de Marenyà. S’informa que es disposa

d’Empordà. Finalitzat el termini de presentació d’ins-

de diferents propostes amb diferents pressupostos

tàncies i verificació dels requisits dels candidats, el Ple

i que en funció de la resolució, si aquesta és posi-

de la corporació, per 4 vots a favor, acorda proposar

tiva, i de la quantitat assignada, llavors s’escollirà

el nomenament de Joan Lorenzo Quintana com a jut-

la més adient. L’alcaldessa informa que la línia 2

ge de pau titular del terme municipal de la Tallada

és 100% competitiva i pot ser que la resposta si-

d’Empordà.

gui la no concessió de l’ajut. En cas que sigui així
es buscaran altres convocatòries que ho permetin

S’APROVA la disposició de la pràctica d’atermena-

donat que el més important és que si els veïns de

ment de la finca municipal de l’Espai Canet.

Marenyà volen la pèrgola, per a l’equip de govern
Votació de diverses propostes presentades pel grup

és una prioritat aconseguir-la.

municipal Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM).

Sessió del Ple del 13 de febrer de 2020
Abans de començar a tractar cada apartat del punt 4,
Com a antecedents d’aquest Ple, l’alcaldessa, com a
presidenta del Ple, informa que a ella és a qui corres-

l’alcaldessa aclareix:
– La sol·licitud en qüestió ha estat admesa a tràmit per

pon convocar el Ple i no a altri (segons la Llei 7/1985,

bona voluntat de l’equip de Govern, ja que podria ha-

de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

ver estat rebutjada per un defecte de forma detectat

(LRBRL)), i que ha convocat aquest Ple en un termini

i/o traslladada a la part de control d’un ple ordinari

inferior al màxim establert per aquesta mateixa llei,

com a precs i preguntes i no pas en la part resolutiva

que són 15 dies hàbils. L’equip de govern tenia planifi-

d’un ple extraordinari per la seva naturalesa. A conti-

cada la convocatòria d’un ple extraordinari per al dia

nuació es dona resposta a cada punt plantejat:

6 de febrer. Al rebre la instància núm. E2020000191,
de data 26/01/2020, aquesta alcaldessa va parlar amb

Atès el més que evident canvi climàtic, i amb la més que

el regidor Sr. Jordi Colomé, cap de l’oposició, a qui va

trista incidència del temporal Glòria en el nostre àmbit

demanar si considerava oportú celebrar un sol ple en

municipal en concret, el Grup Municipal Republicans

el qual s’inclourien altres punts a l’ordre del dia pro-

Units té l’obligació no només de sol·licitar el present
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Ple Extraordinari, sinó també presentar les següents

2 d’abril, de bases de règim local. En tot cas, en un ple

Propostes per a la seva votació, amb l’única voluntat

ordinari, es podria plantejar aquesta qüestió com un

de servir i donar solucions a tots els ciutadans de cadas-

prec en l’apartat corresponent al control de l’acció de

cun dels 4 pobles que configuren el nostre benvolgut

govern.

municipi. Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:

L’alcaldessa informa els veïns i veïnes, en cas d’incidents
(com el Glòria o d’altres), poden contactar sempre amb

PRIMER.- Proposta i votació. Sol·licitar, si escau, als òr-

l’Ajuntament, sempre se’ls ajuda amb allò que es pot.

gans adients la declaració de Zona catastròfica.

En el cas del temporal Glòria s’ha obert un fitxer amb
incidències que s’ha tramès al DARPA. La comunicació

En aquest primer punt l’alcaldessa agraeix a RU-AM

amb els interessats des de l’Ajuntament s’ha fet via cor-

l’interès per aquest tema. El vot de l’equip de govern

reu electrònic però també amb trucades directament als

a aquest punt PRIMER és a favor de sol·licitar si és ne-

pagesos i fructicultors. Informa que s’està a l’espera de

cessari la declaració de zona d’emergència. Es deixa clar

la concreció de les bases que han de regir les ajudes.

que no es vota a favor de declarar zona d’emergència sinó de, si una vegada recollida tota la informació

TERCER.- Proposta i votació. La Mota de Canet:

i feta l’avaluació objectiva d’aquesta, es creu conveni-

a) Accions de millora i manteniment.

ent demanar-la. De moment no sembla convenient sol·

b) Cooperació amb els municipis veïns afectats.

licitar-la ja que hi ha més inconvenients que avantatges
d’acord amb el treball realitzat i la informació recollida

En aquest tercer punt l’alcaldessa ha demanat aclari-

fins al moment. Informa que els danys s’han tramès a la

ments per saber què es demana exactament. RU-AM fa

Delegació del Govern d’Espanya i al Govern de la Gene-

els aclariments i l’alcaldessa respon que l’equip de govern

ralitat. S’ha donat curs als danys a les infraestructures

vota a favor, ja que ja treballa per a aquesta finalitat.

públiques però també s’ha ajudat als particulars (pagesos i ramaders afectats). Informa que si hi ha alguna in-

Informa que el manteniment de la Mota és compe-

formació que indiqui el contrari de la decisió presa, se’n

tència de l’ACA. S’ha demanat una vegada més que

farà la sol·licitud.

es faci un estudi integral de millora i s’emprenguin les
actuacions necessàries. L’ACA ara només farà actuaci-

SEGON.- Proposta i votació. Obrir un canal d’incidènci-

ons d’emergència.

es, perquè els ciutadans puguin posar en coneixement
de l’Ajuntament els danys materials soferts, amb l’objec-

S’ha fet arribar una sol·licitud a Presidència on s’ha

tiu d’establir una relació de danys que faciliti l’obtenció

inclòs el reforçament de la Mota a més dels arranja-

d’ajudes oficials.

ments propis del camí públic que és. L’alcaldessa emfatitza que la Mota s’ha de considerar com a única

En aquest segon punt l’equip de govern vota a favor

i per això la gestió del seu manteniment ha de ser

perquè aquest canal ja existeix i per coherència no es

supramunicipal.

pot votar en contra d’un mitjà existent. Això no obstant, s’informa que el Ple no és competent (és un òrgan

QUART.- Proposta i votació. Establir un canal de co-

manifestament incompetent) en la matèria plantejada

municació eficaç per a emergències, directe i oficial

d’acord amb el que estableix l’art. 22 de la Llei 7/85, de

amb els veïns dels quatre nuclis, per:

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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I.- Comptar i informar també amb els regidors de Re-

ganitzades també amb altres municipis veïns), amb

publicans Units, des del primer moment d’emergència.

tècnics qualificats perquè informin sobre l’actual canvi climàtic, la seva afectació en el nostre territori i les

II.- Evitar duplicitats, moltes vegades contradictòries,

mesures futures a aplicar-hi.

de la situació actual i real, de: vies de comunicació i
camins, llum, aigua... i altres subministraments consi-

En aquest punt l’equip de govern vota en contra

derats de primera necessitat.

perquè: a) per una banda el Ple no és competent en
la matèria plantejada, i b) l’alcaldessa destaca que

III.- Informar o traspassar les directrius rebudes

l’Ajuntament té per funció “governar”, per això hi ha

d’altres organismes oficials (Generalitat, Consell

un equip de govern amb un programa a implantar.

Comarcal...).

No és la seva funció establir comissions bilaterals per
tractar temes de canvi climàtic que extralimiten les

En aquest punt l’equip de govern vota a favor perquè

nostres funcions.

ja existeix el canal de comunicació sol·licitat (correu,
telèfon, Telegram, etc.). Aclareix que el Ple no és com-

SISÈ.- Proposta i votació. De comú acord, i amb impli-

petent en la matèria plantejada i que caldria tractar

cació directa d’ambdós grups municipals, establir me-

la qüestió en l’apartat de precs i preguntes d’un ple

canismes conjunts d’actuació amb altres ajuntaments

ordinari.

amb la finalitat d’identificar i donar solució als punts
crítics que s’hagin de reforçar i millorar per assegu-

L’alcaldessa fa èmfasi en què en situació d’emergèn-

rar l’eficàcia de les millores que s’hagin d’executar en

cia, a qui s’ha d’avisar no és als regidors de l’oposició

l’àmbit del nostre territori municipal.

sinó als veïns afectats. El CECAT avisa a l’alcaldessa i/o
Ajuntament i s’ha de procedir de manera immediata

En aquest punt la presidenta del Ple demana aclari-

segons els protocols de protecció civil. Per tant, no hi

ments. Amb la informació facilitada l’equip de govern

ha temps per perdre, sinó que cal actuar amb diligèn-

vota en contra perquè: a) per una banda el Ple no

cia i responsabilitat envers les persones afectades.

és competent en la matèria plantejada, i b) l’Ajuntament té competència municipal. L’acció supramunici-

Remarca que no hi ha hagut duplicitats per part

pal es tracta al Consell Comarcal en primera instància

de l’Ajuntament. Les comunicacions durant el tem-

i si convé a escala provincial amb la Diputació.

poral Glòria les ha preparat l’alcaldessa i s’han fet
públiques. Pel que fa al tema de talls de carreteres,

SETÈ.- Proposta i votació. Atès que en el nostre mu-

l’organisme que informa és el Servei Català de Tràn-

nicipi en el que portem de legislatura ja hem sofert

sit. Repeteix: el CECAT dona les directrius a l’alcal-

diversos estats d’alerta, primer per sequera i cop de

dessa i/o Ajuntament i a partir d’aquí amb els Mos-

calor amb risc de incendi a l’estiu, seguidament ai-

sos d’Esquadra i Bombers s’articula tot el dispositiu

guats forts a la tardor i finalment, ara a l’hivern, en un

d’emergència.

mes teòricament sec, el temporal Glòria. Creiem que
és evident el canvi climàtic i tal com vàrem dir en el

CINQUÈ.- Proposta i votació. Creació d’una comissió

Ple del 10 d’octubre del 2019, tornem a portar ara com

bilateral entre els 2 grups municipals per establir un

a Proposta la instància feta com a moció i registrada

calendari efectiu de xerrades-debat (obertes i/o coor-

amb núm. 1843, del 16.9.19.
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Tenint encara presents els efectes d’incendis forestals

de govern. Es recorda la resposta donada anterior-

pretèrits i la fragilitat del bosc que s’està regenerant,

ment. L’alcaldessa informa que està preparant una

exposem:

sol·licitud de reclassificació del municipi de la Tallada
com a “d’alt risc d’incendi”, que probablement en el

I. Primer de tot, aclarir que en la nostra instància en

municipi de la Tallada es realitzi una prova pilot per

cap moment dèiem que la Tallada d’Empordà fos de-

a la preparació d’un instrument d’ordenació forestal i

clarada d’alt risc, sinó que és un municipi d’alt risc.

els resultats que s’esperen d’aquest. Recorda que pel

Creiem que el fet de no estar catalogats com a muni-

que fa a protecció civil, el DUPROCIM és el protocol

cipi d’alt risc i per tant no tenir l’obligació de fer un

a seguir en cas d’emergències i a la Tallada els tenim

PPIF (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals) segons el

tots aprovats (Neucat, Inuncat, Vencat, Sismicat ...).

decret 64 del 1995 annex 1 en vigència, no treu que
seria prou assenyat el desenvolupament i implemen-

Pel que fa a gestió forestal i prevenció d’incendis,

tació del PPIF urgentment i acompanyat de la partida

l’Ajuntament de la Tallada té sol·licitat i aprovat un

pressupostària corresponent, veient l’afectació actual

Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió fo-

del canvi climàtic en el nostre territori.

restal i prevenció d’incendis del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Quant a la gestió de

II. Dintre de l’àmbit de les competències, del Govern

la massa forestal, disposem d’un Pla estratègic per al

Municipal i del municipi de la Tallada d’Empordà, ad-

municipi de serveis d’assistència en matèria de gestió

quirir el compromís de destinar una partida pressu-

forestal, i els tècnics de la Diputació contactaran al

postària dotada de 5.000 euros per a la compra d’ei-

llarg del mes de febrer amb l’Ajuntament per iniciar

nes de prevenció d’incendis i EPI (equips de protecció

els treballs d’assistència tècnica.

individual), tot destinat a l’ADF Puig Segalar, prèvia
consulta a l’ADF de les seves necessitats. Aquesta

L’equip de govern vota en contra de destinar 5.000

dotació ha de ser per a aquest mateix any 2020. In-

euros per a la compra d’eines de prevenció d’incendis

dependentment de les dotacions de les brigades del

i EPI, ja que d’acord amb el que es va informar en el

Consell Comarcal, creiem insuficients els 1.000 euros

ple del 10 d’octubre, l’equip de govern ja ha comprat

destinats a l’ADF i continuem defensant aquesta des-

eines per valor 1.200 euros després de parlar amb l’es-

tinació dels 5.000 euros.

camot Greta Thunberg i l’ADF. A més, en el pressupost hi ha una partida de 1.000 € destinada a l’ADF

III. Adquirir el compromís de destinar una partida

i entre els exercicis 2019 i 2020 s’han invertit 2.650 i

pressupostària suficient l’any 2020 per a la redacció

3.000 € respectivament en la brigada forestal del Con-

d’un Pla de Gestió Forestal de les masses forestals del

sell Comarcal i es va ampliar l’assegurança perquè els

municipi de la Tallada d’Empordà d’acord amb l’Or-

voluntaris del Greta Thunberg (que col·labora amb

dre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen

l’ADF) quedessin coberts. Per tant, l’equip de govern

els instruments d’ordenació forestal.

considera que el pressupost assignat és adequat a les
disponibilitats que té l’Ajuntament.

En aquest punt l’equip de govern vota a favor de desenvolupar i implementar un PPIF perquè ja hi està

L’equip de govern vota a favor de destinar una parti-

treballant d’acord amb el compromís adquirit amb

da al 2020 per redactar el pla de gestió forestal per-

els veïns i veïnes del municipi en el seu programa

què ja hi està treballant d’acord amb el compromís

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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adquirit amb els veïns i veïnes del municipi en el nos-

S’APROVA l’atorgament dels ajuts a les entitats del

tre programa de govern. Aquest apartat ja ha quedat

municipi:

contestat en l’apartat I d’aquest punt setè.
Coral de la Tallada: 300 euros
VUITÈ.- Proposta i votació. Consensuar, més enllà
de les mesures preses en el PAESC, el compromís de

Associació cultural CAMATORTA

conscienciar i debatre amb els nostres conciutadans la

(Club de Lectura): 300 euros

importància i afectació en el nostre territori del canvi climàtic, prenent mesures preventives i treballant

Associació cultural CAMATORTA

per assolir el que aquest grup creu que hauria de ser

(organització Reis): 1.600 euros

un clar objectiu, en el termini més breu que ens sigui
tècnicament possible, que aquest municipi arribi a ser

La Colla del Sinofós: 300 euros

100% sostenible energèticament.
ADF El Puig Segalar: 1.000 euros
En aquest punt vuitè, també es demanen aclariments
perquè no s’entén el concepte de 100% sostenible.

A les comissions de festes de:
Canet: 1.650 euros

L’equip de govern vota en contra d’aquest punt vuitè

Tor: 2.200 euros

per la falta de concreció de la proposta “100% soste-

La Tallada: 3.300 euros

nible”.

Marenyà: 1.650 euros

S’APROVA la instrucció dels contractes menors de

Es disposa que caldrà aportar el compte justificatiu

l’Ajuntament de la Tallada.

del destí d’aquest ajut, abans del dia 31 de desembre

Es ratifica la modificació dels estatuts del Consorci

panyarà la notificació d’aquest acord, tal com s’esta-

del Ter arran dels acords adoptats per l’assemblea en

bleix a l’ordenança de subvencions i la base 11.3 de

data 26 de setembre de 2019, pels quals es va aprovar

les bases d’execució del pressupost. La qual cosa es

la modificació dels Estatuts.

notificarà als responsables de cada entitat.

de 2020, mitjançant el model normalitzat que acom-

Podeu consultar les actes complertes i els àudios de les sessions plenàries de l’Ajuntament
al web de l’Ajuntament de la Tallada www.latallada.cat al següent enllaç:
www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
I al portal de transparència:
www.seu-e.cat/web/latalladademporda/govern-obert-i-transparencia/
accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics
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REGIDORIES
URBANISME
Normalment, les actuacions urbanístiques són les més
vistoses de l’activitat de govern, però sovint difícils

FINALITZACIÓ DE LES OBRES
DE L’AJUNTAMENT I INAUGURACIÓ

de dur a terme. Moltes vegades són actuacions que
necessiten temps per veure’s materialitzades, ja que

El dia 7 de desembre, acompanyats pel president de la

moltes requereixen una elevada inversió econòmica i

Diputació de Girona, Miquel Noguer, i del director dels

una llarga tramitació administrativa lligada al finan-

Serveis Territorials del Departament de la Presidència

çament que arriba a través de projectes amb finança-

a Girona, Raül Morales, vam poder inaugurar les obres

ment públic.

realitzades al nostre ajuntament. Aquestes obres han
consistit en la instal·lació d’un ascensor i l’adaptació de

REPRESA DE LES OBRES DEL COL·LECTOR

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a la planta baixa, amb
l’adequació de les portes i la redistribució de l’espai,

Les obres del sanejament del col·lector (Colomers,

per adaptar-les a la normativa vigent i fer-les accessi-

Jafre, Verges, Canet i la Tallada fins a l’EDAR d’Al-

bles a aquelles persones que presenten algun tipus de

bons), després d’un llarg període de suspensió, es van

discapacitat física. És la intervenció més important que

reprendre el passat 15 d’octubre, de manera que la

s’ha realitzat a les dependències municipals des dels

previsió inicial era tenir-les acabades abans de l’estiu

anys vuitanta. El cost total d’aquest projecte ha estat

del 2020. Probablement l’aturada per l’estat d’alarma

de 120.695, 44 €, dels quals 66.262,19 € (54,9%) han es-

afectarà el calendari previst.

tat finançats per la Diputació de Girona i per la Generalitat de Catalunya (projecte de Dinamització Territorial). L’objectiu principal d’aquestes obres és poder-vos
atendre millor i oferir-vos un millor servei.

Tots els assistents vam poder gaudir d’aquest acte,
que vàrem acabar amb un aperitiu davant de la Casa
de la Vila, a la plaça de l’1 d’Octubre de 2017.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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PUOSC 2020-2024
Després de molts anys de tancament, la tardor pas-

de la Tallada va presentar el projecte “Dinamitza-

sada es va obrir la convocatòria del Pla Únic d’Obres

ció dels pobles més petits del municipi de la Tallada

i Serveis (PUOSC) per al període 2020-2024 amb dues

d’Empordà: Marenyà i Canet”, amb un pressupost de

línies de subvenció:

144.128,97 € i que conté dues actuacions:

a) Per a inversions. En aquesta línia, l’Ajuntament

Construcció d’una pèrgola a la plaça president

de la Tallada va presentar el projecte “Regeneració

Companys de Marenyà

urbana i de serveis bàsics al nucli antic de la Tallada
d’Empordà” amb un pressupost de 380.990,69 €. L’ac-

Substitució de l’enllumenat públic existent per un

tuació recull la pavimentació i adequació de la xarxa

de més eficient i sostenible als pobles de Marenyà

de sanejament i pluvials dels carrers Tramuntana, Ma-

i Canet

jor, Jaume Lloveras i Maria de la Tallada d’Empordà.
En aquests moments no tenim encara la resolució de
b) Per acció territorial a municipis petits (menys de

la concessió. Us informarem així que en tinguem no-

5.000 habitants). En aquesta línia, l’Ajuntament

tícies.

IL·LUMINACIÓ DE LA ROTONDA DE LA C-31
ENTRE LA TALLADA I TOR

ACTUACIONS DIVERSES
De mica en mica, es van portant a terme millores en el

Després d’insistir moltes vegades en la necessitat

nostre entorn que ens han de fer més agradables els

d’aquesta actuació, el Departament de Carreteres va

espais del nostre municipi. Des del butlletí d’octubre

procedir a instal·lar la il·luminació en aquesta roton-

fins ara, s’ha acabat la renovació del parc infantil de la

da la setmana de sant Josep. Donades les dificultats

plaça de l’1 d’Octubre de 2017 a la Tallada, s’ha posat

tècniques del projecte, es va optar per un sistema d’il·

un tobogan a la plaça President Companys de Mare-

luminació autònom basat en energia solar i leds.

nyà i s’ha començat la tanca de l’Espai Canet (obra
interrompuda per l’estat d’alarma).
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En aquest període de temps també s’ha pogut pavimentar el punt de recollida d’escombraries situat davant de L’Empordanet i s’ha millorat la il·luminació
del safareig de Tor, punt de trobada dels torencs i
torenques. També s’ha substituït el mecanisme del rellotge del poble de la Tallada i s’ha procedit a pintar
bona part dels bancs situats a la via pública de tot el
municipi.

També, s’ha procedit a la reparació del mirador de les
aus, que amb el temporal Glòria va quedar completament colgat d’aigua i, per tant, completament malmenat. Properament s’iniciarà la reparació de la tanca

En aquests moments estem treballant per la renova-

de la zona de pícnic de la piscina a la Tallada, que va

ció dels plafons informatius del nostre municipi del

quedar ben malmesa després del temporal amb les in-

projecte “Viure el Poble”. A l’estar situats a la intem-

undacions que hi varen haver en aquesta zona a causa

pèrie, s’han malmenat molt i necessiten ser substitu-

del desbordament del torrent d’en Marenyà.

ïts. En el proper butlletí, esperem poder dir-vos que
ja tenim acabada aquesta millora. Aprofitarem per
actualitzar-los, per exemple, amb la informació de les
inundacions causades pel temporal Glòria.

ACTUACIONS EN PREPARACIÓ
En aquests moments estem treballant per presentar
un projecte de millora del cementiri municipal i també de la senyalització dels punts més destacables del
poble de la Tallada.
Properament s’iniciarà la millora de la il·luminació en
alguns punts del poble de la Tallada, que s’emmarca en
el projecte de dinamització territorial atorgat l’any 2019.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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CULTURA, JOVENTUT i activitats relacionades
Des de l’Àrea de Cultura volem compartir les activitats que s’organitzen en
els nostres pobles i que afavoreixen la cohesió social i ajuden a mantenir vives
les nostres tradicions. Com no pot ser d’una altra manera, agraïm la participació
de les associacions i voluntaris, el treball dels quals les fan possibles.

SOPAR DE GERMANOR ENTRE GRUPS DE MARXA NÒRDICA
El grup de marxa nòrdica del municipi de la Tallada, que cada dimecres a la tarda surt a practicar
aquest esport pels camins del municipi, va organitzar un sopar de Nadal a l’Espai Canet amb el grup
de Gualta el passat 11 de desembre. Per al sopar,
cadascú va portar un plat i moltes ganes de fer que
la celebració fos molt agradable.

MARATÓ DE TV3
El diumenge 15 de desembre va tenir lloc la celebració dels actes organitzats en benefici de la Marató de TV3. Amb el lema
“Minories que fan una majoria”, els veïns i les veïnes del municipi de la Tallada van mostrar un elevat compromís i solidaritat. Les activitats organitzades van consistir en una caminada
popular fins al Puig Segalar al matí, que es va acabar amb un
bon esmorzar, i també una quina solidària a la tarda celebrada
a L’Empordanet. La nostra contribució per impulsar la recerca
en l’àmbit de les malalties minoritàries va ser de 1.500 euros.
Moltíssimes gràcies a tots els que ho vàreu fer possible.

14

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Butlletí d’Informació Municipal

Núm. 26 ABRIL 2020

NADAL
Com és habitual , durant aquest període de festes

seus usuaris, amb una alta participació. Per prime-

es van dur a terme les quines de la Tallada i de Tor,

ra vegada es va celebrar el Parc Infantil de Nadal

el pessebre i el concert del cor de la Tallada i la

(PIN) la tarda del dia 30 de desembre, en el qual

cavalcada de Reis.

els assistents van poder gaudir d’inflables i diversos
tallers d’entreteniment. Per això aprofitem aquest

El Casal de Nadal va tenir lloc del 23 de desembre

apartat per felicitar la directora del Casal, Eva Trilla,

(2019) al 3 de gener (2020). Com cada any, l’acolli-

i la tècnica de Joventut, Marta Lucero, per l’èxit as-

da d’aquest Casal ha estat molt ben valorada pels

solit. Això ens anima a preparar ja la següent edició.

L’EMPORDANET A ESCENA
Com cada any, des de la primera edició d’aquesta iniciativa teatral que engloba els
municipis entorn de l’IES Francesc Cambó, el nostre municipi hi ha tornat a participar per acostar el teatre familiar als pobles petits. L’obra Papirus es va representar
el dia 9 de febrer a L’Empordanet amb molt d’èxit. Amb el seu dinamitzador, ja
preparem l’actuació de l’any vinent.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ESCAMOT GRETA THUNBERG – TREBALL I RECOMPENSA
L’escamot Greta Thunberg, el primer dimecres de cada mes, convoca els seus voluntaris i voluntàries per
anar a fer neteja i arranjament dels nostres boscos. Aprofitant la jornada del mes de novembre, es va fer
una arrossada després d’un intens matí de treball.
L’Ajuntament de la Tallada va fer lliurament el dia 26 de febrer a l’escamot de diverses eines, perquè puguin
dur a terme la seva tasca, valorades en uns 1.200 euros.

ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
La celebració del dia internacional de les dones, que se
celebra el dia 8 de març, va tenir lloc mitjançant l’adhesió al manifest proposat per les entitats municipalistes
ACM i FMC, el dinar organitzat per la Colla del Sinofós
i també amb el sopar celebrat a L’Empordanet.

En aquest butlletí, ajudem a donar a conèixer l’associació cultural Poble de la Tallada i publiquem la informació que ens han fet arribar:
El passat 22 de novembre es va celebrar l’assemblea
constitutiva de l’Associació Cultural Poble de la Tallada, en què se’n van aprovar els Estatuts i es va elegir la
Junta Directiva. L’Associació té l’objectiu de fomentar
una vida activa, col·lectiva i cohesionada al poble de
la Tallada, donant continuïtat a les activitats que ja
es venien fent fins ara i creant-ne de noves per recuperar la il·lusió i la implicació dels veïns i veïnes de la
Tallada.
Per finançar-se, l’associació sol·licita una donació voluntària de 20 €/any per domicili del poble de la Tallada. Si teniu algun dubte podeu contactar amb la seva
Junta Directiva, que està formada per: Ferran Codina (president), Montserrat Monteagudo (secretària),
Maria Àngels Barcala (tresorera) i els/les vocals Fina
Juárez, Anna Peris, Sebastià Villalón i Judit Garcia.
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TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI ONLINE
Com en altres ocasions, s’havia organitzat un
taller presencial de tècniques d’estudi, però a
causa de la crisi sanitària es va fer en format telemàtic el dia 2 d’abril. El taller anava adreçat a
joves de 1r a 4t d’ESO i el seu objectiu ha estat
aprendre a organitzar-se durant aquests dies de
confinament per estar a punt per quan es pugui
tornar a l’institut.

INICIATIVA “TOT ANIRÀ BÉ”
Moltes han estat les persones, joves i grans, que han
volgut animar i donar gràcies a tots aquells que han
prestat els serveis essencials.
A l’Ajuntament s’han recollit totes les fotos que ens
heu fet arribar amb els vostres dibuixos i fotos. Us
estem molt agraïts per la vostra implicació.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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SANT JORDI
Ens trobem en una situació excepcional que ens obliga
a buscar solucions creatives per substituir aquelles tradicions tan nostrades com la celebració de Sant Jordi.
És per això que aquest any, les famílies ens heu ajudat
a portar-la a terme penjant a les vostres cases dibuixos
relacionats amb Sant Jordi, i des de l’Ajuntament us
hem repartit una rosa a cada casa. No perdem ni les
ganes ni la il·lusió per Sant Jordi!

CASAL DE SETMANA SANTA, FESTA DE LA GENT GRAN, REVETLLA DE SANT JOAN,
FESTES MAJORS, CASAL D’ESTIU, PISCINA I ALTRES ACTIVITATS
A hores d’ara, i com tots sabeu, el Casal de Setmana Santa i la Festa de la Gent Gran s’han hagut
de suspendre a causa de la COVID-19. No sabem
encara quina serà l’evolució de la pandèmia i per
això no podem facilitar-vos informació de les activitats que solem celebrar en els propers mesos i
previstes en el calendari d’activitats del municipi,
com és la revetlla de Sant Joan, les festes majors
dels nostres pobles, el Casal d’Estiu o l’obertura de la piscina. Estem atents a les instruccions
i recomanacions que ens donin les autoritats sanitàries i actuarem seguint-les amb tota responsabilitat. Actualitzarem el calendari i us el farem
arribar a mesura que això sigui possible.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
L’agricultura és una activitat característica del nostre

Actualment encara queden alguns trams pendents

municipi que ens proporciona un paisatge únic i di-

d’arreglar donat que, a causa de l’estat d’alarma i

ferent a cada estació de l’any. D’aquí que hàgim de

del confinament, ha quedat suspesa tota l’activitat

vetllar perquè pagesos i ramaders puguin dur a ter-

pública llevat d’aquella que ha estat considerada es-

me la seva activitat. Així, es va convocar una reunió

sencial. Així que hi hagi autorització, els treballs es

amb el cap de l’Àrea regional del cos d’Agents Rurals

reprendran.

a Girona, Ignasi de Dalmases, per tractar el tema del
control de la població de porc senglar.

Quant al medi ambient, és cosa de tots actuar amb
responsabilitat. El canvi climàtic és una realitat a la
qual hem de respondre tant per contribuir a la seva

L’ACA també ha actuat amb molta diligència per

mitigació com a la seva adaptació. D’aquí que l’Ajun-

arreglar els desperfectes causats a la Mota de Canet

tament de la Tallada treballi de la mà de la Diputació

després del temporal Glòria. De moment ha realitzat

de Girona per dur a terme les accions contemplades

una actuació d’emergència, a l’espera de l’aplicació

en el PAES i la seva transició cap al PAESC.

del pla de millora i manteniment que tenen previst.

PLA D’ACTUACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
(ACA) AL MUNICIPI DE LA TALLADA
Arran de diverses peticions realitzades a l’ACA per a
la neteja de torrents i rieres al municipi de la Tallada,
el mes d’octubre passat, l’ACA va entrar en execució
un pla d’actuació que inclou el torrent d’en Vinyes, el
torrent de Vall-llobera, torrent de Marenyà i el camí
que comunica la Tallada amb Verges, que en realitat
és un torrent que s’utilitza com a camí, d’aquí que
la competència d’aquest no és municipal. La feina
feta fins al moment per part de l’ACA és excel·lent.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ACTUACIÓ DEL SERVEI TERRITORIAL
DE CARRETERES DE GIRONA

CAMINS
Com us avançàvem en la salutació, els danys causats

Seguint amb els desperfectes causats per les pluges,

pel temporal Glòria ens han deixat uns camins molt

en aquest cas per les del mes de març, l’Ajuntament

malmesos i alguns d’ells impracticables. Per afrontar

va demanar al Servei Territorial de Carreteres de Gi-

la inversió econòmica que comporta arreglar-los s’ha

rona que actués amb urgència per netejar tres trams

presentat una sol·licitud d’ajuda al govern d’Espanya

que havien quedat molt afectats. Bàsicament eren

que ha de complementar la Generalitat de Catalunya.

dos punts de la C-31A al seu pas pel poble de la Talla-

El valor de les actuacions previstes és de 222.398,00 €.

da i un punt a Tor. Els agraïm l’actuació realitzada i la

Donat que encara no disposem de resposta, des de

celeritat a dur-la a terme.

l’Ajuntament s’han començat algunes actuacions
d’emergència perquè com a mínim s’hi pugui passar.

AJUTS PEL TEMPORAL GLÒRIA
Les notícies que tenim després d’una conversa entre
l’alcaldessa i la delegada del DARPA a Girona, el dia 15
d’abril, són que els ajuts pels desperfectes del Glòria
ja han passat tots els tràmits i ara estan en mans del
gabinet jurídic del DARPA per poder publicar-ho en la
situació actual.
Pel que fa als ajuts directes, el dia 10 d’abril va acabar
el període de consulta al sector i ara cal respondre les
al·legacions. Es té la intenció que abans d’acabar el
mes d’abril es puguin publicar les dues ordres.
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INTEGRACIÓ DE LA FUNDACIÓ MAS BADIA A L’IRTA

BRIGADA FORESTAL DEL CONSELL COMARCAL

L’ACORD GOV/49/2020, de 17 de març, ratifica la dissolu-

Un any més s’ha comptat amb el treball de la brigada

ció de la Fundació Mas Badia i la seva liquidació mitjan-

forestal del Consell Comarcal, que ha estat treballant

çant la cessió global d’actius i passius a favor de l’Insti-

durant 3 setmanes en la zona coneguda com el “camí

tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). La

de les taules”, pujant al Puig Segalar. Els treballs han

dissolució de la Fundació Mas Badia va ser aprovada pel

consistit sobretot en la neteja dels laterals del camí i

Patronat de la Fundació en la sessió del 12 de desembre

han tingut un cost per a l’Ajuntament de 3.000 euros.

de 2019 amb el quòrum establert a l’article 21 dels Esta-

JUNTA CENTRAL D’AIGÜES DEL BAIX TER

tuts i pel Consell d’Administració de l’IRTA.

PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA
DE GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

S’ha convocat el II Premi Jordi Montaner per a treballs de recerca d’alumnes de batxillerat dedicats als
àmbits de l’aigua, la geologia, el medi ambient i el
desenvolupament territorial al Baix Ter. Es premiarà l’alumne redactor del treball i el centre impulsor.

En aquest moment, s’està redactant el projecte executiu

S’estableix un premi de 600 € i dos accèssits de 100 €.

per a l’obertura i/o manteniment de les franges perime-

També s’atorguen 400 € per al centre educatiu al

trals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans

qual pertanyi l’alumne guanyador. Els interessats po-

i urbanitzacions. El projecte executiu l’està preparant la

deu adreçar-vos a la Junta Central a través del correu

Diputació de Girona a través de la línia 3 d’aquest pla i

info@aiguabaixter.cat.

ens ha de donar a conèixer la necessitat d’obrir franges
i del seu manteniment. En cas que calgui obertura de

GESTIÓ RESPONSABLE DE LES ESCOMBRARIES

franges, l’actuació es pot preveure per a l’any 2021 i es
Diuen que una imatge val més que mil paraules.

demanarà una subvenció a la Generalitat.

Per això us proporcionem una fotografia de comQuant a la gestió de la massa forestal, disposem d’un Pla

portaments que hem d’intentar erradicar del nostre

Estratègic pel municipi quant a serveis d’assistència en

municipi. Ajudeu-nos-hi!

matèria de gestió forestal que s’està treballant també
amb la Diputació de Girona per iniciar els treballs d’assistència tècnica per a la redacció i execució de plans estratègics per dinamitzar la gestió forestal i la producció i
el consum de biomassa forestal en l’àmbit local.
Els últims contactes mantinguts amb la Diputació de
Girona ens han informat que tenen la intenció d’iniciar un pla pilot de gestió de la massa forestal a la zona
del Puig Segalar. Us anirem informant de l’evolució
d’aquest pla pilot així com de les altres actuacions derivades d’aquest pla de serveis.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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SOCIAL
Aquesta àrea vetlla pel benestar de tots nosaltres,

L’Ajuntament és la vostra porta d’entrada a l’adminis-

però sobretot d’aquells que més ho necessiten. Arran

tració. Per això, recordeu que estem al vostre costat,

d’aquesta crisi sanitària, la cohesió social ha permès

des de la proximitat, del coneixement i de la sensibi-

materialitzar iniciatives solidàries, creatives i de vo-

litat que la situació exigeix. Probablement, per donar

luntariat que ens han acompanyat als servidors pú-

resposta a les necessitats derivades de la COVID-19,

blics i als tècnics per afrontar l’emergència sanitària,

ens caldrà adoptar noves mesures socials i econòmi-

atenent les persones i vetllant especialment per les

ques que estudiarem com sempre, cas a cas i de la mà

més vulnerables. Tot això sense perdre de vista que,

dels professionals dels serveis socials. Ens comprome-

quan s’acabi l’emergència, ens caldrà gestionar la

tem a adaptar les nostres prioritats a aquesta nova

postemergència, per a la qual necessitarem una visió

realitat que ens caldrà afrontar. No dubteu a adre-

valenta i decidida que permeti minimitzar l’impacte

çar-vos tant a l’Ajuntament com a Serveis Socials per

de la crisi sanitària i econòmica.

a qualsevol qüestió que us preocupi.

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

SERVEIS SOCIALS
La nostra treballadora social, Sílvia Mas, s’ha

El 25 de novembre és el Dia Internacional per

reincorporat després d’uns mesos de baixa de

a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones.

maternitat. Us recordem que per posar-vos-hi

L’Ajuntament de la Tallada es va adherir al ma-

en contacte podeu trucar al telèfon 639 028 243

nifest de l’ACM.

o bé a l’ajuntament de la Tallada.

XARXA CIUTADANA DE SUPORT
Per solucionar possibles proble-

com exercicis de memòria o d’en-

mes logístics associats al confina-

giny que s’envien per WhatsApp.

ment, com per exemple, anar a
comprar o a la farmàcia, l’Ajun-

També teniu a la vostra disposició

tament de la Tallada ha posat en

un servei d’assistència psicològica,

marxa un servei d’assistència a les

que s’ha d’activar a través d’Alcal-

persones més vulnerables. Aquest

dia. Només cal que ens ho feu sa-

servei inclou un seguiment proper

ber i ho activarem. És un servei que

d’aquestes necessitats que es duu a

es gestiona a través de DIPSALUT.

terme juntament amb la nostra dinamitzadora social, la Fina Juárez.

Recordeu que estem sempre a la

A la vegada, tots aquells que així

vostra disposició ja sigui en el te-

ho volen, participen en activitats

lèfon de l’Ajuntament o en el del

que setmanalment es van pro-

regidor de guàrdia per donar-vos

posant per mantenir-nos actius,

resposta i acompanyar-vos.
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DINAMITZACIÓ FAMILIAR EN TEMPS DE CONFINAMENT
No només les persones grans necessiten entreteni-

serveis essencials, els de la celebració de Sant Jordi

ment durant aquests dies de confinament, sinó que,

i el curs de cuina de proximitat mitjançant un vídeo

en general, ho necessitem tots. Per això s’han co-

setmanal per aprendre a cuinar plats saludables en

mençat diverses activitats per mantenir-nos actius.

família, preparat per l’Elena Martínez, i diverses

Entre aquestes es destaca l’elaboració de cartells

propostes relacionades amb el lleure o l’activitat fí-

de suport a totes les persones que treballen en els

sica que s’han comunicat a través de Telegram.

CONFECCIÓ DE MASCARETES PER A LES PERSONES DEL MUNICIPI
Com ja tots sabeu, l’Ajuntament de la Tallada ha

estat confeccionades les ha tractat amb vapor d’ai-

pogut repartir mascaretes a totes les cases gràcies

gua per a garantir-ne la innocuïtat. Se n’han repartit

a la donació del material amb què s’han confecci-

unes 550.

onat per part de l’empresa DICMA (Diego Díaz, fill
de Tor), a uns donatius que han permès comprar la

Val a dir que la iniciativa ha estat molt ben acollida i

goma i als voluntaris i voluntàries que les han tallat

que hem rebut molts missatges d’agraïment per part

i cosit. També esmentem la col·laboració de la bu-

dels veïns i veïnes del municipi. Moltíssimes gràcies a

gaderia Dolmon (Dolors i Montserrat Alabau, filles

tots i a totes que heu fet possible que aquesta con-

de la Tallada), que una vegada les mascaretes han

fecció de mascaretes s’hagi pogut dur a terme.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Seguint amb el mateix tema de les mascaretes, també heu pogut comprovar que us n’hem lliurat dues
(d’higièniques) per persona adulta, comprades amb el
pressupost municipal. Aquesta inversió no la teníem
pressupostada però hem pensat que podia ser d’ajuda
durant aquest primer període abans no se’n trobin a
les farmàcies i la seva adquisició sigui més fàcil.

COMPRA DE MATERIAL SANITARI AMB L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
L’Ajuntament de la Tallada, en representació de tots els seus veïns i veïnes, ha fet una aportació de 500 €
per a la compra de material sanitari que ha estat lliurat a l’Hospital de Palamós. El material ha consistit en
aquell que més necessitava l’hospital i s’ha lliurat amb l’etiqueta que us adjuntem a continuació:

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya
us fem arribar questa donació de material sanitari.
Esperem que us sigui de gran utilitat en la tasca
ingent que esteu fent des dels vostres respectius
llocs de treball. Infinites gràcies!
#cuidemnos #totanirabe
Associació de Micropobles de Catalunya · Dr. Vilardell, 08148 L’Estany · info@micropobles.cat
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ENQUESTA DE NECESSITATS DE LES FAMÍLIES PER SEGUIR CURS ESCOLAR ONLINE
S’ha fet una enquesta a les famílies del municipi que tenen fills en edat escolar perquè ens diguin si tenen
dispositius i connexions per seguir les tasques educatives pels centres educatius online mentre no es pugui
reprendre l’activitat escolar de manera presencial. Col·laborarem amb el Departament d’Educació i l’IES
Francesc Cambó per trobar una solució per a les famílies que ho necessitin.

POSSIBILITAT QUE ELS MOSSOS FELICITIN ELS NENS I NENES PEL SEU ANIVERSARI
A partir del proper 14 d’abril de 2020, els infants que celebrin el seu
aniversari en aquests dies de confinament, si els pares ho volen, els
agents dels Mossos d’Esquadra els podran anar a felicitar, sempre que
no hi hagi cap altre servei que els ho impedeixi. Podeu enviar un correu
electrònic a l’ajuntament (ajuntament@latallada.cat) indicant un telèfon de contacte, el nom de l’infant, l’adreça i la data de l’aniversari amb
uns dies d’antelació i es contactarà amb el Consell Comarcal perquè ho
organitzi.

COMUNICACIÓ
La comunicació és fonamental en els nostres dies. Des de l’Ajuntament hem
treballat per anar obrint-ne. Així, a final de l’any 2019 es va obrir Instagram
i a principi de 2020, Telegram. Des d’aquestes línies us animem que us hi
adheriu. Ja som molts a Telegram, però ens agradaria que hi fóssiu tots!
En aquest apartat volem fer-vos una reflexió. Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ens faciliten la construcció de “comunitats” i la difusió de
la informació. Però tenen un perill, que és la seva veracitat. Per tant, cal sempre recórrer a fonts fiables i
contrastades d’informació abans de fer-ne cas i també
difusió dels seus continguts i, sobretot, saber i entendre bé què es publica.
A continuació podeu consultar els canals oficials de
comunicació de l’Ajuntament de la Tallada per estar
sempre ben informats!
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Ja disposem de l’e-tauler (tauler electrònic) a les dependències municipals per facilitar-vos la informació
municipal, i ja tenim els 3 terminals RESCAT per a la
coordinació amb els responsables de protecció civil en
cas d’emergència.

TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS I CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA
Aprofitem el butlletí per recordar-vos que, per facilitar la convivència entre tots, cal respectar l’ordenança
de tinença responsable d’animals. Sobretot, fem èmfasi en dos aspectes:
En les vies i/o espais d’ús públic urbans els gossos han d’anar lligats amb collar i corretja o cadena
d’una llargada màxima de 2 metres, i en tot moment hauran d’estar sota la vigilància dels seus
propietaris o posseïdors i que han de circular amb morrió o protecció equivalent tots aquells gossos
potencialment perillosos definits en l’article 24 d’aquesta ordenança.
Cal recollir els excrements dels animals, posar-los en una bossa de material reciclable i dipositar-los
en els contenidors de matèria orgànica. No és permès de dipositar aquestes bosses en les papereres
dels parcs ni dels carrers!
Us comuniquem que les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus i que
l’import de la sanció administrativa va des de 100 € fins a 20.000 €.
Us preguem que respecteu la normativa establerta.
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DESPLEGAMENT DEL CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA
L’empresa Goufone ha començat el desplegament del

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PLATAFORMA DECIDIM

cablejat de fibra a la Tallada, Tor i Marenyà. A Canet

La ferma voluntat de l’equip de govern de vo-

encara caldrà esperar unes setmanes donat que, en

ler implicar els veïns i veïnes en els processos de

principi, hi arribarà des de Torroella de Montgrí.

participació ciutadana ens va portar a sol·licitar
a la Diputació de Girona el pla de serveis de la
plataforma “Decidim”, que ha de facilitar la
participació ciutadana en les polítiques públiques municipals que ha estat aprovada.
Per tant, en els propers mesos es posarà en funcionament aquesta plataforma i us anirem informant del seu funcionament.

VISITA DEL DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
I AMB EL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
El delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya, Pere Vila, va mantenir
una reunió amb l’equip de govern
el dia 16 de desembre per tractar
diferents temes d’interès pel municipi
entre els quals es destaquen l’ajut
que necessitava la Tallada per reparar
els camins malmenats amb les pluges
de l’octubre de 2019, la necessitat del
nou IES a Verges i la millora de l’estat
de les carreteres que comuniquen el
municipi amb Girona.
El president del Consell Comarcal del Baix Empordà,

novembre durant la qual es van tractar temes relacio-

Joan Manel Loureiro, i el seu gerent, Albert Costa, van

nats amb els serveis que l’Ajuntament de la Tallada té

mantenir una reunió amb l’equip de govern el dia 5 de

contractats al Consell Comarcal del Baix Empordà.
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RECONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) A L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA
L’AOC ha guardonat per tercer any consecutiu l’Ajuntament de la Tallada perquè, després de la valoració
realitzada sobre el grau de digitalització de les administracions locals catalanes, el nostre ens es troba entre
els més destacats de la seva categoria. Felicitem i agraïm a tot el personal d’administració per la tasca realitzada i que ens ha fet mereixedors d’aquest guardó.

PARTICIPACIÓ EN REUNIONS DIVERSES
El dia 14 de febrer, vàrem participar en la XXII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) a Barcelona, en què es va aprovar el
Pla de mandat del municipalisme català pel període
2020-2024.

L’alcaldessa va participar en la reunió telemàtica convocada pel Consell Comarcal per tractar la crisi sanitària a causa de la COVID-19 que va tenir lloc el dia
31 de març i també en una sessió a Mas Badia amb
els alumnes del Cicle de l’Aigua de la Universitat de
Girona el dia 12 de desembre per parlar dels usos i les
problemàtiques de l’aigua al Baix Ter.

També vàrem participar en les jornades de treball
de l’Associació de Micropobles de Catalunya que van
tenir lloc a Gualta el dia 15 de febrer i a l’Estany el
dia 22 de febrer. Representants dels ajuntaments de
municipis de menys de 500 habitants vàrem tractar
diversos problemes que afecten actualment aquests
petits municipis. El medi ambient i el paper dels micropobles en el procés de transició energètica va ser
un dels principals punts de la reunió.
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INFORMACIONS DIVERSES
Us mostrem que, després del temporal Glòria,

També volem informar-vos que, encara que no sa-

va ser necessari aplicar un pla de neteja intens a

bem si serà possible obrir la piscina el proper estiu,

les pistes municipals de L’Empordanet per retor-

s’ha instal·lat una escala a la piscina petita per fer-

nar-les al seu estat habitual.

hi més còmode l’accés.

Amb posterioritat, després de les pluges de març,
també vàreu poder comprovar que es va procedir
a la neteja immediata dels carrers de la Tallada
que havien quedat afectats. Precisament, per evitar la recurrència d’aquestes afectacions, tenim
presentada una proposta a la línia 1 d’inversions
del PUOSC 2020-2024.
A causa de la crisi sanitària, i com us hem anat informant a través de Telegram, s’han tancat els accessos als parcs infantils, les fonts públiques d’aigua, hem compartit amb tots vosaltres les indicacions dels responsables de sanitat i les mesures que
s’ha anat habilitant per part del Govern espanyol i
de la Generalitat de Catalunya.
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També us volem dir que hem realitzat diverses ne-

Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències as-

teges i desinfeccions de les zones amb més afluèn-

sociades a malalties transmissibles emergents amb

cia de persones al nostre municipi amb l’objectiu

potencial alt risc que dona suport a l’estratègia de

de disminuir la càrrega viral i ajudar a minimitzar

la Direcció General de Salut Pública. La coordinació

els contagis. Val a dir que tota la gestió d’aquesta

ha estat amb els Serveis de Salut d’Atenció Primària

crisi s’ha fet seguint les indicacions establertes en el

i amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

APARTAT ESPECÍFIC AL LLOC WEB DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA
PER A LA INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS (www.latallada.cat)
Amb la voluntat d’oferir-vos tota
la informació relativa a la gestió
de la crisi causada pel virus SARSCoV-2, al principi de la crisi es va
crear

l’apartat

CORONAVIRUS

al lloc web de l’ajuntament. En
aquest lloc hi teniu disponible la
gestió municipal d’aquesta crisi
sanitària que es va actualitzant
periòdicament.
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ECONOMIA
Tot seguit us expliquem la situació econòmica del nostre Ajuntament.
Amb tota seguretat, en aquest exercici ens caldrà afrontar despeses no
recollides inicialment en el nostre pressupost i que deriven del temporal
Glòria i de la crisi generada per la COVID-19, que gestionarem d’acord
amb les indicacions que rebem de la intervenció.
Des de l’Ajuntament de la Tallada, treballarem per-

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019 ha es-

què els ens locals puguem mobilitzar el superàvit

tat de 50.486,16 € favorables a l’Ajuntament (superàvit).

disponible per poder-lo destinar a polítiques socials i
mesures econòmiques que ens permetin gestionar la

El romanent de tresoreria és un flux que a final de

postemergència sanitària. Exigirem que es flexibilitzi

l’exercici, segons el seu signe, posa de manifest, quan

la regla de despesa i es deroguin aquells aspectes de

és positiu, la capacitat de l’entitat local per finançar en

la LRSAL que encara ara limiten l’autonomia local. Per

l’exercici següent modificacions de crèdit que compor-

això, i en benefici dels nostres veïnes i veïns, reclama-

tin una despesa més gran de la prevista inicialment. El

rem poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense

romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids

cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la

(existències de tresoreria), els drets pendents de cobra-

regla de la despesa i de l’estabilitat pressupostària,

ment i les obligacions pendents de pagament, tots ells

per contribuir amb el nostre estalvi a cobrir les neces-

referits a 31 de desembre de l’exercici referit.

sitats de les persones més vulnerables i completar la
dotació en material i efectius d’aquells serveis munici-

El nostre Ajuntament està preparat per assumir els seus

pals més necessitats de reforçar.

compromisos financers, tenint en compte que en la liquidació de l’exercici 2019 s’ha obtingut un romanent

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019

de tresoreria per despeses generals de 408.672,72 €.

De la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, apro-

ROMANENT DE TRESORERIA

475.695,56 €

vada per Decret d’Alcaldia de 27 de febrer de 2020,
407.785,55 €

se’n desprenen les dades econòmiques següents:

408.672,72 €

D’acord amb els articles 96 i 97 del Reial decret 500/90,
el resultat pressupostari de l’exercici determina el superàvit de finançament, segons l’estat financer. És a
dir, el resultat pressupostari forma part de l’estat de li-

377.053,53 €
328.313,49 €
288.349,26 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

quidació del pressupost, i és la diferència entre tots els
ingressos nets liquidats a l’exercici i els pagaments nets

L’Informe de la Intervenció municipal reflecteix que en

dins del mateix període; és, doncs, la diferència entre

la liquidació del pressupost no s’ha donat compliment

els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes

als barems d’estabilitat pressupostària previstos a la

netes, aplicant-hi una sèrie d’ajustos comptables.

Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera, que estableix que les corpora-

de l’estat d’execució del pressupost i d’altres dades

cions locals han de mantenir una posició d’equilibri o

que ens aniran demanant, per tal de comprovar que

superàvit pressupostari. L’Ajuntament no ha complert

l’import que hem augmentat en el pressupost està

amb la regla de la despesa en aquest darrer exercici,

dins de les nostres possibilitats econòmiques, i així

tal com ja havia succeït en la liquidació de l’any 2016.

demostrar que no hem fet cap disbarat. Aquesta exigència no ens espanta, ja que som un Ajuntament

Aquests incompliments s’han produït perquè s’ha

solvent, sense préstecs i amb un pressupost muni-

utilitzat part del romanent de tresoreria per finan-

cipal que no podíem augmentar si no incomplíem

çar inversions que l’equip de govern ha considerat

aquesta norma, i ja els ho vam demostrar amb el PEF

necessàries. Aquest fet automàticament produeix un

2017-2018. Ara ho tornarem a fer!

incompliment del que estableix la llei.
Continuem creient que els diners de les arques muDes de l’equip de govern, una vegada estudiat el Pla

nicipals són per invertir en millores per al municipi i

de Tresoreria i vist que disposàvem de suficients di-

per als seus veïns, i no pas per quedar-se al banc. En

ners, vam decidir que era convenient fer una sèrie

els propers exercicis, gràcies a aquest incompliment,

d’inversions necessàries i financerament sostenibles,

s’anirà equilibrant el pressupost, l’import del qual es

tot i que això esdevingués un problema a l’hora de

correspondrà amb les nostres possibilitats. L’Ajunta-

donar compliment a aquestes ràtios establertes per

ment de la Tallada no té endeutament.

l’Estat, conegudes com “la regla de la despesa” i “l’estabilitat pressupostària”. Per prendre aquesta decisió,

EXISTÈNCIES A LA TRESORERIA

a més, es van tenir en compte els següents factors:
Les existències a la tresoreria estan integrades pels diQue l’Ajuntament, des de l’any 2015 i principal-

ners dels comptes bancaris i venen definides pels cobra-

ment gràcies al fet que la Generalitat ens va li-

ments menys els pagaments efectuats. Per aconseguir

quidar gairebé tots els drets reconeguts que tení-

una bona planificació financera cal procurar en tot mo-

em pendents de cobrar, i en especial el FEDER, es

ment que hi hagi import líquid suficient per prevenir i

troba en una situació econòmica molt més desfo-

garantir el pagament de les despeses a curt termini.

gada que en anys anteriors.
Com es pot veure en el següent gràfic, a 31 de desemQue disposàvem d’un romanent de tresoreria per

bre del 2019, l’Ajuntament disposava d’existències a

a despeses generals, que a 1 de gener de 2019 as-

la tresoreria (fons líquids) per atendre els pagaments

cendia a la quantitat total de 524.100,02 €.

ordinaris i preveure inversions futures.
363.472,70 €
333.87,09 €
296.684,76 €
279.588,48 €

Que aquest incompliment no comportarà res més
que haver d’aprovar i dur a terme un Pla Econòmic

142.712,51 €

i Financer (PEF) amb el suport de la Xarxa Local de
Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), tal
com ja es va fer l’any 2017. La vigència d’aquest representarà que durant dos anys haurem de rendir
comptes a l’Estat amb més freqüència, informant
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2014

2015

2016

2017

Fons líquids a 31 de desembre
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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP)

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es
va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situa-

El període mitjà de pagament (PMP) en les entitats

ció de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que

locals es defineix com els dies que ha de trigar de

va entrar en vigor el 15 de març de 2020. En data 17 de

mitjana una administració a pagar els seus proveï-

març de 2020, es va publicar el Reial decret llei 8/2020

dors, una dada que és fonamental per a la gestió de

de mesures urgents extraordinàries per fer front a

la tresoreria municipal. El pagament no pot supe-

l’impacte econòmic i social de la COVID–19.

rar els 60 dies. L’Ajuntament disposa de 30 dies per
aprovar la factura que s’acaba d’entrar per registre

Amb registre d’entrada E2020000594, el dia 23 de

i, a partir de l’aprovació, 30 dies més per fer el paga-

març, el Consell Comarcal del

ment. Amb aquesta fórmula es pretén lluitar contra
la morositat.

Baix Empordà va fer arribar a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà un decret de Presidència sobre la

Segons dades del Ministeri d’Hisenda i Administra-

suspensió de terminis en l’àmbit tributari relacionada

cions Públiques, més de la meitat dels ajuntaments

amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de me-

catalans no compleixen la Llei orgànica 2/2012, de

sures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte

27 de abril, que introdueix el concepte de període

econòmic i social del COVID-19, que estableix:

mitjà de pagament (PMP). Com es pot comprovar,
el PMP de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà,

Posposar, sense fixar nova data, el primer període

no sols s’adapta a la normativa vigent, sinó que el

de recaptació dels tributs locals anunciat al BOP

compleix molt còmodament.

de Girona 469 de 30/01/2020 (el comprès entre l’1
d’abril i l’1 de juny). El nou període s’anunciarà

PMP (dies) 1R TRIM
2019

2N TRIM

3R TRIM

4T TRIM

12,36

14,9

8,69

15,37

quan es doni per finalitzat l’estat d’alarma.
En compliment del RD 463/2020, actualitzat pel RD
465/2020, queden suspesos i interromputs:

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’ESTAT
D’ALARMA I ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES

Els terminis dels procediments sancionadors,

El calendari inicialment previst era el següent:

Els terminis de prescripció i caducitat.

de gestió, inspecció i recaptació.

PERÍODE VOLUNTARI

1 D’ABRIL A 31 DE MAIG DE 2020

TRIBUTS		

Impost sobre vehicles de tracció mecànica, escombraries, clavegueram i cementiris

PERIODE VOLUNTARI

DE L’1 DE JULIOL AL 30 DE SETEMBRE DE 2020

TRIBUTS		

IBI-Urbana, IBI-Rústica-IAE
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ALTRES MESURES

I finalment es va acordar SUSPENDRE, prèvia petició
dels subjectes passius, i per als establiments afectats

Per altra banda, atesa la voluntat política de l’Ajun-

pel tancament obligatori de l’estat d’alarma, el cobra-

tament de la Tallada d’Empordà, per tal de minorar

ment de:

l’impacte que comportarà per a les famílies i empreses
l’estat d’alarma, en data 9 d’abril de 2020 es va dictar

Taxes d’escombraries comercials i industrials.

el Decret d’Alcaldia de mesures tributàries.

AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR 2019-2020
En aquest es va acordar SUSPENDRE fins a la finalització de l’estat d’alarma les liquidacions de les taxes i

El passat mes de febrer es va fer efectiva la subvenció

preus públics que es detallen:

en matèria d’ajut escolar per als nens, nenes i joves
de 3 a 16 anys, corresponents a l’any 2019. Les perso-

Taxa pel servei de subministrament d’aigua

nes que van presentar el comprovant de despesa en

potable.

material escolar van ser beneficiaris d’un ajut de 20 €.

Tot el nostre suport i ànims
Benvolguts veïns de Canet, Marenyà, Tor i la Tallada,
Des del Grup Republicans Units-AM, aprofitem

Aquest últim semestre, els tres regidors electes,

aquest espai per transmetre un cop més a l’alcaldes-

amb el suport de tot el Grup Republicans Units,

sa, l’equip de govern i a tot el Consistori del nostre

hem escoltat la gent, hem fet debat, presentant

municipi tot el nostre suport i ànims, a causa de la

precs i preguntes de control en els Plens, i entrat 19

greu crisi epidemiològica que ens toca viure i que

instàncies amb diferents propostes, sempre amb la

ens manté confinats a les nostres llars. Ara ens toca

mà estesa per millorar el nostre municipi. Han estat

viure una crisi extraordinària, de dimensions de di-

propostes de millora de la nostra qualitat de vida,

fícil comprensió present i el que això comportarà en

suggerint accions en el territori com ara en els nos-

futur immediat, tant en l’àmbit personal com eco-

tres boscos, implicant-nos amb les nostres associa-

nòmic. Considerem que és en aquest moments quan

cions o simplement proposant mesures de millora

TOTES les institucions hem d’estar més a prop que

del manteniment en els quatre pobles del municipi

mai, amb els nostres conciutadans, i oferir-los solu-

de diferents caires com: d’il·luminació, estat de ca-

cions properes, ràpides i resolutives. I és en aquest

mins, d’embornals i clavegueram, o d’advertiment

àmbit municipal on el nostre Ajuntament ha d’ésser

de potencials perills detectats per veïns com ara

tant “l’Ajuntament de les persones” com “ l’Ajun-

pous, que encara que senyalitzats, eren oberts, o

tament de tothom”.

de la inestable i perillosa passera del Torrent d’en
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Vinyes, negada d’aigua per treballs aturats just a on
calien, fuites d’aigua o denúncies de manca de cura
i manteniment en mobiliari urbà com ara el mirador
de Canet, les rutes turístiques, etc. Vàrem proposar
i es va celebrar un Ple extraordinari el 13 de febrer
amb 8 mocions a debatre i votar, mesures que calien després de l’altre gran embat que ens ha tocat

Tornem a insistir que la nostra
mà segueix estesa en aquest moments
difícils per a tots. Ara cal més
que mai la unió del Consistori sencer
amb la ciutadania per vèncer
aquesta pandèmia

viure en aquesta legislatura, com és el canvi climàtic
i, producte d’aquest, el temporal Glòria.

d’Emergència no hi ha cap regidor del Grup Municipal Republicans Units, tot i la seva representació

Sent coherents amb el nostre programa de parti-

municipal. Si bé és cert que l’alcaldessa s’ha posat

cipació ciutadana, vàrem votar a favor del Consell

en contacte amb el portaveu d’aquest grup R*U,

del Poble, però d’acord amb el nostre deure de con-

cada setmana de confinament, ens hagués agradat

trol com oposició, vàrem haver d’interposar recurs

més participar en les decisions i accions. Dit això,

de reposició contra l’acord d’aprovació del Consell

tornem a insistir que la nostra mà segueix estesa en

del Poble per incompliment del tràmit d’informació

aquest moments difícils per a tots. Ara cal més que

pública. També hem presentat al·legacions sobre

mai la unió del Consistori sencer amb la ciutadania

aquest reglament per tal de que s’ajusti més a la

per vèncer aquesta pandèmia.

democràcia participativa que cerquem.
Ens en sortirem!!
En data 18 de març, ja en plena crisi del COVID 19,
aquest grup va proposar, per tal de reduir l’impacte

Ànims i cuidem-nos molt.

econòmic i la pressió tributària, tant dels ciutadans

JORDI COLOMÉ
Portaveu Grup Republicans Units

com de les empreses i autònoms, una sèrie de mesures que pensàvem que es podrien implementar en

ISABEL JUNCOSA
Regidora

el nostre municipi per tal de mitigar aquesta crisi.
Entre d’altres, hi havíem recuperat una mesura que

JOAQUIM MA. ZURIAGA
Regidor

ja havíem portat en el Ple del 23 d’octubre, demanant que es tornés a sotmetre a votació, degut a
l’actualitat de la proposta, bonificacions de reducció del l’IBI per als grups més vulnerables, com per

Seguiu-nos a canal de Telegram:
RepublicansU

exemple són les unitats familiars amb membres a
l’atur, o famílies nombroses amb baixos recursos
econòmics.

Contacteu-nos:
republicansunits@latallada.cat

En data 20 de març i a través de Decret d’Alcaldia,
es va crear el Comitè d’Emergències, que estableix
el Document Únic de Protecció Civil Municipal per a
la Coordinació i Seguiment del Pla de Contingència
del COVID-19. Malauradament, en aquest Comitè
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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