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HORARI DE LA DEIXALLERIA DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
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 De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21 h

Cal recollir la targeta d’accés a l’Ajuntament
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AVARIES SUBMINISTRE AIGUA  ....................................... 671 33 44 32

GAS NATURAL - NATURGY ............................................. 900 10 02 51

Urgències .............................................................. 900 75 07 50
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GAS BUTÀ .................................................................... 972 20 29 00
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És preferible realitzar comanda prèviament.

Edita: Ajuntament de la Tallada d’Empordà

Portada: Foto de Joan Lorenzo Quintana  

Maquetació: Martí Riu

Correcció: Violeta Roca

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 Ajuntament...................................... ajuntament@latallada.cat

Regidor de guàrdia....................................................... 672 179 338

Pàgina web.............................................................. www.latallada.cat

SALUT

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

Verges (dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 h) ...................

            Pediatria (dilluns de 9 a 13 h) .......................... 972 78 04 94

Jafre (dimecres de 9 a 13 h) ........................................ 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
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Llar d’Infants de Verges ............................................... 972 78 05 82

IES Montgrí .................................................................. 972 75 92 42
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A L C A L D I A
Benvolguts veïns i veïnes,

Ja ha passat un any des de l’inici del malson de la pandèmia causada pel vi-
rus SARS-COV-2. Un moment en què ens vam veure sorpresos per l’anunci 
del primer confinament que la majoria de nosaltres, llevat només d’algu-
nes persones d’edat avançada, no havíem conegut mai. Si ara girem la vis-
ta enrere, ens semblarà inversemblant tot el que hem passat i el que hem 
hagut de fer per poder tirar endavant, per poder continuar el nostre dia a 
dia amb la màxima “normalitat” possible —si és que es pot anomenar així. 

Amb gran esforç i sacrifici, encara que a vegades remugant, ens hem anat 
adaptant a una nova manera de viure, entenent que la nostra existència 
ben segur que trigarà encara un cert temps a tornar a ser com era fins que 
va aparèixer la covid-19. Podem dir que hem afrontat aquesta situació de 
la millor manera que hem pogut i sabut. Potser s’han comès alguns errors, 
que es poden explicar per la falta de coneixement d’allò que estava pas-
sant i per la inexperiència. Sembla que, de mica en mica, anem encarant ja 
l’etapa final. Tot i això, cal insistir en la necessitat de mantenir les mesures 
de prevenció. La vacunació ens ha de permetre “passar de pantalla”, com 
diuen els més joves, i deixar enrere aquest període d’angoixa i incertesa, 
sobretot, des del punt de vista de salut. Ens quedarà per endavant la re-
construcció d’un país molt tocat socialment i econòmicament.

Tot i la situació pandèmica, la vida segueix i una mostra n’ha estat la ce-
lebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. Per això, al municipi 
de la Tallada, amb l’objectiu que la participació fos segura, es va fer un 
canvi de seu electoral i, per primera vegada, l’Empordanet va acollir el 
col·legi electoral. Tot sigui dit, amb una participació de rècord en què va 
votar el 79,2% dels veïns i veïnes, amb un resultat clarament favorable 
als plantejaments independentistes. En el moment en què s’escriu aquest 
butlletí, tenim un escenari d’incertesa per la manca d’acord entre aquells 
qui volen formar govern. Així doncs, tenim un país que espera un govern, 
un projecte que permeti una represa econòmica, política i social.

En l’àmbit local, volem dir-vos que seguim al vostre servei per a tot allò 
que us calgui. Ja se sap que quan les coses van maldades és quan més hem 
d’estar a la vostra disposició. M’agradaria que ho tinguéssiu sempre pre-
sent i, si en algun moment teniu alguna dificultat, la primera porta que 
obríssiu fos la del vostre Ajuntament, ja que, en definitiva i com us he dit 
moltes vegades, és casa vostra. Des de l’Ajuntament, mirarem de fer tot allò 
que estigui a les nostres mans per resoldre la problemàtica que us afecti. 

No vull acabar aquesta salutació sense dir-vos que aquest 2021 encetem 
un període de grans reptes que, si tot va bé, ens han de permetre materi-
alitzar alguns projectes, com el de regeneració urbana i de serveis bàsics 
al nucli antic de la Tallada o el de construcció d’una via per a vianants i de 
carril bici entre Tor i la Tallada, projectes que esperem millorin les condici-
ons de vida de tots nosaltres.

Una forta abraçada, molts ànims i salut a tothom!

Ben vostra,

Maria Dolors Guàrdia Gasull
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R E S U M  D ’ A C T E S
DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 
dia 21 de desembre de 2020

Nota: Quan no es fa referència al quòrum és perquè tots els assistents hi han votat a favor.

A) PART RESOLUTIVA:

1.0.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2020.

El Ple, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió ordi-

nària del Ple de data 15 d’octubre de 2020.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:00:00 al 00:00:44.

2.0.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 

GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EM-

PORDÀ PER A L’EXERCICI 2021.

El Ple, per majoria absoluta, acorda deixar sense 

efecte l’acord de Ple de data 15 d’octubre de 2020, 

d’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de 

la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2021, i aprovar 

inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament 

de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2021. També 

s’aprova la plantilla de personal per a l’exercici 2021, 

les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:00:45 al 00:43:43.

3.0.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SAN-

CIONADOR GOS RAÇA PERILLOSA. 

S’aprova per unanimitat la resolució de l’expedient 

sancionador d’un gos de raça perillosa.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:43:44 al 00:48:06.

4.0.- ACORD APROVACIÓ DE L’ALTA A L’INE DEL NOM 

DE VIA CARRETERA DE MARENYÀ.

S’aprova per unanimitat l’alta a l’INE de la via Carre-

tera de Marenyà.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:48:07 al 00:51:17.

5.0.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DEL PMP DEL 

3R TRIMESTRE DE 2020 AL MINHAP.

L’alcaldessa dona compte al Ple que el PMP del 3r tri-

mestre de 2020 va ser de 16,39 dies.

ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA 
DE LA SESSIÓ DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
21 DE DESEMBRE DE 2020: 

www.latallada.cat/lajuntament-2/
equip-de-govern/ple/

http://www.latallada.cat/lajuntament-2/%0Dequip-de-govern/ple/
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/%0Dequip-de-govern/ple/
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INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:51:18 al 00:51:59.

6.0.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’ESTAT 

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 3R TRIM. 

2020 I DE LA SEVA TRAMESA AL MINHAP.

La secretària interventora dona compte de l’estat 

d’execució referit 3r trimestre de 2020 que s’ha pogut 

consultar a través de la carpeta del regidor, dins de 

l’expedient X2020000685.

El Ple se’n dona per assabentat.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:52:01 al 00:53:57.

7.0.- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA 

D’EMPORDÀ SOBRE EL NOU VIAL DE LA C-31.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 00:53:58 al 01:00:02.

8.0.- MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER DONAR SUPORT A 

LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA DE 

PATRIMONI CULTURAL DE LA UNESCO.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:00:03 al 01:01:42.

9.0.- MOCIÓ DE SUPORT A L’EXREGIDOR JORDI PE-

SARRODONA I A TOTS ELS REPRESALIATS.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:01:43 al 01:06:36.

10.0.- MOCIÓ PER RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS 

MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EU-

ROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.

Expedient núm.: X2020000786 – 1029-000011-2020.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:06:36 al 01:11:24.

11.0.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL:

12.0.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-

TADES ENTRE EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2020 I EL 15 

DE DESEMBRE DE 2020 (DEL 2020DECR000218 AL 

2020DECR000264).

L’alcaldessa dona compte al Ple de les resolucions es-

mentades.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:11:56 al 01:12:38.



Núm. 28 ABRIL 2021 Butlletí d’Informació Municipal

6 La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

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

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament 
del dia 21 de gener de 2021

Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà
Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà

13.0.- INFORMACIONS D’ALCALDIA

L’alcaldessa facilita les informacions d’alcaldia.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:12:39 al 01:17:42.

14.0.- PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la 

sessió, minut 01:17:43 al 01:54:11.

1.0.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA 

DE LA SESSIÓ.

Tots els regidors voten a favor de declarar la urgència 

de la present sessió extraordinària. L’alcaldessa, ate-

nent al que disposa l’article 98.4 del ROF, manifesta que 

la proposta de declarar la urgència de la present sessió 

extraordinària ha quedat aprovada per unanimitat.

2.0.- SORTEIG DELS MEMBRES QUE FORMARAN PART 

DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS AL PARLA-

MENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021.

Es procedeix al sorteig dels membres de la mesa.
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R E G I D O R I E S
SOCIAL

Com s’havia enunciat i es preveia ja l’any passat, les principals actuacions de l’àrea 
social s’han centrat en l’atenció individualitzada a les famílies i empreses del 

municipi que així ho han sol·licitat. En aquest sentit s’ha fet èmfasi en la inserció 
social i laboral per mitjà del treball en xarxa amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i també en l’habilitació d’una partida de 6.000 € per a ajuts socials.

MATERIAL PER AL CONSULTORI

L’Ajuntament de la Tallada continua equipant el 

consultori municipal amb el material que se’ns va sol-

licitant. Aquest any, s’ha comprat un pulsioxímetre, 

un fonendoscopi i un otoscopi. El valor d’aquest ma-

terial és de 680,95 euros.

SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Per a infants de 0-3 anys i les seves famílies

“L’Espai Petit” és un espai de trobada centrat en la 

petita infància i orientat a les seves famílies, que vol 

incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes menors 

de 3 anys. S’ofereix un acompanyament professional 

i responsable en cada etapa de la criança per créixer 

de forma saludable, prendre decisions conscients i 

cuidar-se respectuosament, assegurant així el benes-

tar de la família i de l’infant. Actualment, està for-

mat per un professional (una educadora social) i es 

compta de manera esporàdica amb la col·laboració 

d’altres tècnics especialitzats en temes que siguin 

d’interès per a les famílies en les quals intervenim.

Les persones que hi estigueu interessades podeu con-

tactar amb aquest servei que s’ofereix des de l’Àrea 

Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix 

Empordà ja sigui per telèfon (972 64 23 10 / 646 969 

133) o per correu electrònic: sgrau@baixemporda.cat; 
ssocials@baixemporda.cat. 

mailto:sgrau%40baixemporda.cat?subject=
mailto:ssocials%40baixemporda.cat?subject=
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CULTURA i JOVENTUT

La pandèmia de la covid-19 ha condicionat de forma inequívoca la vida cultural, 
d’oci i lleure d’aquests últims mesos. Tanmateix, l’activitat cultural i juvenil 

al municipi no s’ha aturat, reformulant algunes de les activitats per poder complir 
amb totes les normatives de seguretat i ideant-ne de noves que han tingut 

molt bona rebuda entre els veïns i veïnes.

DISSABTES A CASA

Durant la tardor, les restriccions establertes no van 

permetre poder dur a terme activitats culturals i de 

lleure de forma presencial. A causa d’aquest fet, 

l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà, juntament amb les àrees de joventut d’al-

tres municipis de la comarca, van idear el programa 

“Dissabtes a casa”, una programació online en la qual 

cada dissabte a la tarda s’oferia una activitat enfoca-

da a diferents àmbits lúdics que, a la vegada, aportes-

sin al jove un valor afegit en el seu dia a dia.  

LA MARATÓ DE TV3

Malauradament, a causa de les restriccions derivades 

de la pandèmia, no es va poder realitzar cap activitat 

popular per recaptar diners per a la Marató de TV3. 

Tot i això, des de l’Ajuntament es van distribuir dues 

guardioles solidàries, una a l’Empordanet i l’altra a la 

botiga de Ca la Dolors, amb l’objectiu de facilitar la 

participació. Es van recaptar 122,40 € per a la Marató 

2020, dedicada a la covid-19.
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CASAL DE NADAL

POSTALS I ORNAMENTACIÓ DE NADAL

Organitzats en grups bombolla de 6 infants cada grup, es va 

aconseguir realitzar amb èxit el Casal de Nadal, en el qual els 

nens i nenes del municipi van poder gaudir aquests dies de 

festa d’unes activitats de lleure basades en l’educació en valors 

i la descoberta de l’entorn.

Amb l’objectiu d’animar aquest Nadal tant atípic, 

l’Àrea de Cultura i Joventut va idear dues propos-

tes: LES POSTALS DE NADAL i l’ORNAMENTACIÓ 

NADALENCA.

Amb la primera proposta, orientada al públic in-

fantil i juvenil, van sortir creacions precioses com 

les que us mostrem a la contraportada, les quals 

també es van compartir a les xarxes socials durant 

les festes de Nadal. Moltes gràcies a tots i a totes!

La proposta d’ORNAMENTACIÓ NADALENCA era 

oberta a tothom del municipi, amb el sorteig d’una 

panera de productes de proximitat entre el parti-

cipants. Des d’aquí felicitem la guanyadora, Irene 

Vallvé, i totes les persones que amb la seva partici-

pació van contribuir a embellir el municipi i fomen-

tar l’esperit nadalenc durant aquests dies de festa.



Núm. 28 ABRIL 2021 Butlletí d’Informació Municipal

10 La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT

Tot i les restriccions, els Reis d’Orient van 

poder venir a la Tallada d’Empordà, primer 

passant per Tor, a la placeta del Racó del 

Cal Marxant i, seguidament, van anar a 

L’Empordanet. Amb totes les mesures de 

seguretat, tots els nens i nenes van poder 

saludar els Reis i rebre un present. 

Uns dies abans de la cavalcada van poder 

fer entrega de la carta tant a l’església de 

la Tallada com a l’església de Tor.

En el marc de la programació cultural, d’oci i lleure 

per als joves, el dijous 18 de març es va dur a terme el 

taller online de “FOTOGRAFIA MÒBIL” per aprendre 

a treure el màxim profit a la càmera del mòbil.

Del 29 de març a l’1 d’abril s’ha fet el CASAL DE SET-

MANA SANTA a L’Empordanet per a nens i nenes de 

P3 a 6è de Primària.

L’Ajuntament de la Tallada agraeix la dedicació i esforç a la 

Comissió de Reis pel seu magnífic treball que ha fet possible, 

un any més, l’arribada dels Mags d’Orient al nostre municipi.
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El 29 de març a les 10.30 hores al Centre d’In-

terpretació hi va haver el TALLER D’ASSESSO-

RAMENT FORMATIU I LABORAL PER A JOVES 

“I ARA, QUÈ?”, orientat a joves que finalitzen 

la seva etapa a ESO o Batxillerat i volen conèi-

xer quines opcions formatives i laborals poden 

encaixar millor amb les seus gustos i habilitats.

VISITA DELS ALUMNES DE L’ESCOLA FRANCESC CAMBÓ DE VERGES

L’escola de Verges ens ha 

demanat poder fer ús de la 

zona del pícnic de L’Empor-

danet perquè les nenes i els 

nens de primària puguin 

dur-hi a terme diferents ac-

tivitats d’esbarjo. Ens agrada 

molt haver rebut aquesta 

sol·licitud i poder gaudir de 

l’alegria d’aquesta mainada 

al nostre municipi.

PROPERES ACTIVITATS

Aquest estiu tornarem a comptar amb la 4a edició del projec-

te d’ocupació juvenil BRIGADA JOVE, a través del qual 3 joves 

d’entre 16 i 20 anys podran gaudir d’una primera experiència 

laboral on es combina l’aprenentatge d’habilitats i competèn-

cies transversals amb el desenvolupament de tasques en un 

entorn laboral proper.
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COMUNICACIÓ

L’objectiu principal d’aquesta àrea és fer-vos arribar aquelles informacions que volem 
compartir amb tots vosaltres. En aquest butlletí, destaquem:

Pla d’igualtat

Us informem que des de l’Ajuntament s’està actualitzant el Pla d’igualtat. La preparació del Pla l’està du-

ent a terme una estudiant del Grau en Relacions laborals de la UPF supervisada per les tècniques d’Acció 

Social de DIPSALUT.

Esquenes d’ase a Tor

Responent a la petició d’alguns veïns de Tor preocu-

pats per la seva seguretat al creuar la carretera C-31 

per entrar i/o sortir del poble cap a la urbanització 

del Ginestar, l’Ajuntament es va posar en contacte 

amb el servei de carreteres de la Generalitat de Ca-

talunya perquè solucionés aquest problema (causat 

per l’elevada velocitat a què circulen els vehicles en 

aquest tram de carretera). Aquest servei ha valo-

rat com a solució, i per això ha col·locat, “esquenes 

d’ase”. Som conscients que aquestes poden haver 

causat, sobretot els primers dies, quan no estaven 

pintades, alguns inconvenients. Volem dir-vos que 

des del primer dia es va insistir en què es pintessin de 

seguida encara que s’haguessin senyalitzat vertical-

ment. El servei de carreteres ha fet una revisió de les 

esquenes d’ase i totes compleixen amb la normativa 

vigent quant a amplada i alçada i no creuen oportú 

dur a terme cap actuació addicional.

Com tots els canvis, sempre es necessita un cert temps 

d’adaptació, però cal tenir present que la seguretat és 

més important que la comoditat.
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Senyalització horitzontal de carreteres locals

La participació ciutadana pot donar-se de moltes maneres. Així, un veí del municipi va fer arribar a l’Ajun-

tament la necessitat de senyalitzar horitzontalment la carretera de Tor a Bellcaire per augmentar-ne la 

seguretat els dies de poca visibilitat. L’Ajuntament de la Tallada agraeix aquesta petició i vol comunicar 

que properament, es procedirà a senyalitzar horitzontalment (pintar els límits laterals, senyals, etc.) la 

carretera de Tor a Bellcaire, de la Tallada a Marenyà, de la Tallada a Tor (carretera de la fàbrica) i la d’en-

trada/sortida a Canet.

Vandalisme

Tot i les crides que des de l’Ajuntament s’han fet al 

civisme, s’han continuat produint actes vandàlics a la 

carretera C-31 amb la destrucció de pilones de segu-

retat. Recordem que és important que tothom tingui 

en compte que aquests actes representen malbaratar 

diners públics i un atemptat contra la seguretat viària. 

Tant Mossos com els Serveis Territorials de Carreteres 

treballen per trobar una solució definitiva a aquest 

problema. 

I, seguint amb el capítol d’actes vandàlics, hem de la-

mentar noves accions contra béns públics municipals 

com pot ser el trencament i robatori del moneder de 

l’enllumenat de la pista de tennis de l’Empordanet o el 

trencament d’alguns bancs de fusta de la zona de píc-

nic diverses vegades. Les 

reparació del moneder 

ha costat 525,99 euros, 

i la dels bancs, diversos 

dies de feina del nostre 

brigada. Cal tenir molt 

clar que aquests diners 

es podien haver destinat 

a altres coses. A veure si 

entre tots podem evitar 

aquestes conductes incí-

viques.
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Habilitació d’un punt d’autoservei de tràmits

Amb la voluntat de facilitar els tràmits via electrònica amb l’administració ja sigui per a la presentació 

d’instàncies o bé relacionar-se amb altres administracions, properament s’habilitarà a l’Ajuntament un 

punt d’autoservei de tràmits electrònics. El personal de l’OAC de l’Ajuntament ajudarà totes les persones 

que així ho necessitin quan s’hi adrecin i se’ls acompanyarà amb la tramitació electrònica si és necessari. 

Participació ciutadana

L’Ajuntament va estrenar el dia 20 de novembre la 

plataforma DECIDIM oferint-hi una visita guiada per 

a tota la població del municipi amb l’objectiu que es 

familiaritzessin amb aquest espai de participació ciu-

tadana.

També volem comunicar-vos que el dia 10 de febrer 

es va dur a terme una Assemblea de Joves via te-

lemàtica en el marc de la participació ciutadana. Es 

va realitzar un grup de discussió guiat per la tècnica 

de participació ciutadana del Consell Comarcal del 

Baix Empordà en què es van tractar motius i barreres 

pels joves a l’hora de quedar-se a viure al municipi 

una vegada han finalitzat els seus estudis, ja siguin 

universitaris o de formació professional. L’experièn-

cia es valora de manera molt positiva des de l’Ajun-

tament i es vol agrair la presència a tots els joves 

Us recordem que la plataforma DECIDIM és una 
plataforma digital de participació de l’Ajuntament 

per construir un municipi més participatiu, 
col·laboratiu i democràtic: 

https://latallada-decidim.ddgi.cat

que hi van participar. 

Sense ells, aquesta as-

semblea no s’hagués 

pogut dur a terme. 

Moltes gràcies!

Podeu trobar l’acta 
de l’Assemblea al 
portal de DECIDIM.

https://latallada-decidim.ddgi.cat
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Participació en el Fòrum de Recerca del Baix Ter

El Fòrum de Recerca del Baix Ter és una jornada 

per difondre recerques, investigacions, treballs 

referits al territori del Baix Ter i per conèixer pro-

jectes relacionats amb aquesta àrea geogràfica. En 

aquest sentit, és un punt de trobada dels diversos 

professionals (estudiants d’ensenyament secunda-

ri, estudiants universitaris, investigadors professi-

onals, investigadors amateurs, estudiosos locals, 

particulars, cobles i músics, entitats) que realitzen 

recerques, investigacions, treballs, projectes mul-

tidisciplinaris al territori. És una jornada que vol 

promoure el contacte entre aquests professionals 

i fomentar recerques, investigacions, treballs i pro-

jectes transversals al territori, però és una activitat 

oberta a tothom que ho desitgi.

EL Museu de la Mediterrània volia celebrar el VIII 

Fòrum de Recerca del Baix Ter al nostre municipi. 

A causa de la pandèmia, no va ser possible fer-ho 

presencialment, de manera que es va organitzar i 

celebrar telemàticament el dia 21 de novembre de 

2020. L’Ajuntament de la Tallada va donar la ben-

vinguda a tots els assistents. Agraïm al Museu de la 

Mediterrània aquesta iniciativa i l’oportunitat que 

ens han brindat de ser-hi presents. Esperem que, 

quan la situació millori, puguem celebrar presenci-

alment una altra edició al nostre municipi.

Desfibril·ladors (DEA) al municipi de la Tallada

Els desfibril·ladors són equips que permeten una ràpida intervenció per millorar la su-

pervivència i disminuir les seqüeles de les persones afectades per una aturada cardíaca 

extrahospitalària.
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Amb l’objectiu que tot el municipi de la Tallada esti-

gués “cardioprotegit” s’han instal·lat DEA a Tor, Ca-

net i Marenyà. S’aniran fent sessions de formació amb 

la finalitat que el màxim de veïns i veïnes en coneguin 

el funcionament.

Xarxa Rescat

La xarxa Rescat és la xarxa de radiocomunicacions 

d’emergència i seguretat, propietat de la Genera-

litat, que aplega els cossos de seguretat i els ges-

tors d’infraestructures de Catalunya. El propòsit 

d’aquesta xarxa és servir a tots i cadascun dels col-

lectius implicats en la seguretat i les emergències 

amb la finalitat de millorar el rendiment, l’eficàcia 

i l’operativa de tots els recursos del país que tre-

ballen en aquest àmbit. La xarxa dona cobertura 

al 97% del territori.

En situacions d’emergència resulta més robusta 

i fiable que la telefonia mòbil, perquè no se sa-

tura per trucades de telèfons mòbils; disposa de 

sistemes d’alimentació alternatius per suportar la 

manca de subministrament elèctric, i és possible 

tenir localitzats tots els terminals i vehicles equi-

pats d’emissores mitjançant un sistema GPS, cosa 

que permet visualitzar en tot moment on són ca-

dascuna de les unitats operatives.

Ara també tenim el municipi de la Tallada amb ter-

minals instal·lats a cadascun del pobles. A la Talla-

da està a l’ajuntament; a Tor, al Casal; a Canet, a 

l’Espai Canet, i a Marenyà, de manera temporal en 

un armari col·locat a la zona de l’església. S’han fet 

formacions amb alguns veïns i veïnes del municipi 

perquè hi hagi diverses persones que en coneguin 

el funcionament. Esperem, quan la situació pandè-

mica millori, poder realitzar més formacions. 
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Pla de Consum de Fruita i Verdura a les Escoles

L’Ajuntament de la Tallada ha cedit l’ús de l’Es-

pai Canet per a tallers organitzats per AFRUCAT 

(Associació Empresarial de Fruita de Catalunya), 

que és l’encarregada de dur a terme les mesures 

d’acompanyament del Pla de Consum de Fruita i 

Llet a l’Escola impulsades pel Departament d’Agri-

cultura de la Generalitat per tercer any consecutiu. Com cada any, es dona l’oportunitat a les nenes i als 

nens de Catalunya que coneguin explotacions reals 

de fruita i granges de vaques lleteres a tot el terri-

tori. A la demarcació de Girona es treballa pel que 

fa a temes de fruita amb IRTA-Mas Badia. Les visites 

sempre tenen dues parts, la visita pròpiament dita i 

un taller de tast de fruita i làctics. Estem molt con-

tents de poder participar en iniciatives com aquesta 

i felicitem AFRUCAT per dur-les a terme.

URBANISME

A la Regidoria d’Urbanisme, aquest any 2021 se li 

ha girat molta feina. El darrer trimestre de l’any 

passat es va publicar la resolució definitiva del Pla 

Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024, que 

atorgava a l’Ajuntament de la Tallada, en règim de 

concurrència competitiva, una subvenció de 250.000 

€ (PRE082/19/02437) per al projecte de “Regenera-

ció urbana i de serveis bàsics al nucli antic”, línia 1, i 

120.000 € per a la línia de subvencions (línia 2) per a 

acció territorial a municipis petis. 

També, la Diputació de Girona ens ha concedit 

fora de concurrència competitiva una subvenció de 

60.000 € per a la construcció d’una via per a via-

nants i bicicletes que ha d’unir els pobles de Tor i 

la Tallada.

En aquests moments, s’han iniciat els procediments 

administratius que han de portar-nos a la materialit-

zació d’aquests projectes. És un procés llarg, ja que el 

primer que cal fer és disposar dels pressupostos per a 

la redacció dels projectes executius, aprovar-los, fer-

ne l’exposició pública, una vegada aprovats licitar-ne 

l’obra, i finalment, adjudicar l’obra a l’empresa que 

hagi guanyat la licitació. Actualment, la redacció del 

projecte del vial ja va endavant i s’està treballant en 

la selecció dels millors pressupostos pel que fa a les 

memòries dels projectes PUOSC.

S’ha acabat la senyalització dels punts d’interès com 

l’ajuntament, el consultori, la botiga, l’Empordanet, 

etc. en el poble de la Tallada, i que properament 

es durà a terme el canvi de finestres del consultori 

municipal i, com s’ha esmentat anteriorment, la se-

nyalització horitzontal dels trams de carretera que 

depenen de l’Ajuntament per millorar-ne la segure-

tat. Aquesta senyalització la durà a terme el Centre 

Tramuntana. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Pel que fa a agricultura, volem fer-vos avinent que 

el passat 27 de novembre es va inaugurar el Centre 

per a la Millora del Reg a IRTA Mas Badia. L’objectiu 

principal del Centre és el desenvolupament d’eines i 

estratègies per contribuir a garantir la disponibilitat 

hídrica suficient al territori, en el context del transva-

sament sistemàtic d’aigua del riu Ter a la regió metro-

politana de Barcelona i els efectes del canvi climàtic. 

El repte és mantenir en el futur la disponibilitat del 

recurs hídric en la quantitat i qualitat que requerei-

xen els usuaris del Baix Ter —agricultors, abastaments 

públics, sectors industrial i turístic i, també, les neces-

sitats ambientals dels ecosistemes aquàtics—  i que 

necessiten per mantenir la seva activitat.

El Centre ha tingut un cost de 304.000 € i s’emmarca 

dins l’operació Implementació d’estratègies demos-

tratives per a la millora de l’eficiència del reg agrícola 

del projecte PECT “Girona, regió sostenible de l’ai-

gua”. Les actuacions han estat finançades pel FEDER 

a través de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Girona i l’IRTA.

Desitgem que tots els agricultors del nostre municipi 

puguin beneficiar-se dels avenços que un centre com 

aquest els pot proporcionar.

Pel que fa a medi ambient, us volem dir que s’ha rea-

litzat una auditoria energètica de l’enllumenat públic 

que ha de permetre millorar l’eficiència energètica 

i reducció de la contaminació lumínica del municipi. 

D’aquesta manera, aquesta major eficiència contribu-

irà, també, a disminuir el consum d’energia i a reduir 

les emissions de CO2 i d’altres gasos d’efecte hiverna-

cle. Els resultats d’aquesta auditoria ens donen una 

imatge fidel de l’estat de tot l’enllumenat públic i 

també dels quadres de llum. Ens informa sobre mi-

llores a realitzar per tal de tenir un enllumenat més 

eficient i sostenible. A partir de la informació propor-

cionada per l’auditoria tenim la base per establir les 

clàusules tècniques i administratives que hauran de 

regir el procediment de contractació de la inversió 

prevista per a aquest any de canvi d’enllumenat actu-

al a llums led dels pobles de Tor, Canet i Marenyà, així 

com la contractació del seu servei de manteniment.

Per alinear-nos amb els objectius de la UE, ens hem 

adherit als Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC), que consisteixen en el compromís de 

les ciutats i pobles d’aconseguir els objectius comuni-

taris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 

actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb 

les fonts d’energia renovables. La redacció del PAESC 

la durà a terme la Diputació de Girona, tindrà caràc-

ter supramunicipal i el seu àmbit inclourà la unitat de 

paisatge en què es troba el nostre municipi.

Us informem que s’ha signat un conveni per a la re-

collida del rebuig amb el Consell Comarcal del Baix 

Empordà, de manera que a partir de l’1 de maig serà 

el Consell qui unificarà tota la recollida al municipi de 

la Tallada. Aquest és el primer pas per afegir-nos a un 

estudi que ens ha d’aportar solucions per incremen-

tar el reciclatge al nostre municipi. Durant aquest any 

2021, el Consell durà a terme l’estudi i esperem poder 

disposar dels resultats i de les mesures a implementar 

ben aviat. Volem destacar que la UE havia establert 

per al 2020 un objectiu del 50% de reciclatge. A la Ta-

llada l’objectiu s’ha assolit, ja que el valor és del 60%.

L’Ajuntament de la Tallada està present en el procés 

participatiu de l’Estratègia catalana d’adaptació al 

canvi climàtic 2021-2030 (ESCACC30). El procés parti-

cipatiu de l’ESCACC30 ha constat de tres seminaris en 

línia amb experts, tres sessions de debat virtual, ses-

sions autogestionades i la possibilitat de participar a 

través d’un qüestionari i de l’enviament de propostes.
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Els seminaris i les sessions deliberatives s’han estructu-

rat en tres eixos:

Eix 1: Aigua, aliments i boscos

Eix 2: Infraestructures

Eix 3: Agenda urbana / Agenda rural

Els seminaris amb experts han tingut com a objectiu 

apropar la ciutadania, les entitats i les organitzacions 

al coneixement sobre les temàtiques de cadascun dels 

eixos, i s’han emès a través del canal de Youtube de 

Govern Obert.

Pel que fa a les sessions deliberatives, aquestes te-

nen com a objectiu deliberar amb la ciutadania, les 

entitats i les organitzacions possibles mesures/accions 

d’adaptació als impactes del canvi climàtic per tal de 

reduir la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits so-

cioeconòmics i dels sistemes naturals i obtenir, així, 

propostes que puguin ser incorporades a l’ESCACC30. 

Aquest procés, que ha conclòs ara la fase deliberativa, 

començarà fins al dia 30 d’abril la Fase de Retorn, en 

què tindrà lloc la recollida de resultats de cadascuna 

de les sessions de debat i participació online, mitjan-

çant la redacció d’informes i recollida de les aportaci-

ons a participa.gencat.cat.

Posteriorment hi haurà la presentació pública dels re-

sultats i la redacció d’un informe de retorn on s’expli-

citaran com aquests resultats han estat recollits, i els 

motius de la seva inclusió o exclusió en l’ESCACC30.

També, us facilitem algunes imatges de contenidors 

que són un exemple d’una mala gestió dels residus en 

el nostre municipi.

També, des d’aquest apartat 

de Medi ambient, una vega-

da més us demanem que ens 

ajudeu a mantenir el munici-

pi endreçat. Fa uns dies es va 

desbrossar el carrer major de 

Tor i veieu en la fotografia 

següent el que s’hi va recollir. 
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ECONOMIA

A continuació us facilitem la informació més rellevant pel que fa a l’economia municipal.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP)

Amb l’objectiu de donar compliment a la Disposició Ad-

dicional 1a de la Llei orgànica 9/2013, de 20 desembre, 

de control del deute comercial al sector públic, es fa pú-

blic que el període mitjà de pagament a proveïdors de 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà durant el quart 

trimestre de l’exercici 2020 ha estat de 18,30 dies.

Ràtio d’operacions pagades
LA TALLADA D’EMPORDÀ: 19,83 dies

Import de pagaments realitzats
LA TALLADA D’EMPORDÀ: 164.421,02 euros
PMP GLOBAL: 164.421,02 euros 

Ràtio d’operacions pendents
LA TALLADA D’EMPORDÀ: 3,55 dies

Import de pagaments pendents
LA TALLADA D’EMPORDÀ: 17.108,10 euros
PMP GLOBAL: 17.108,10 euros

PMP
LA TALLADA D’EMPORDÀ: 18,30 dies
PMP GLOBAL: 18,30 dies

L’ajuntament compleix amb el termini legal de paga-

ment, que és de 30 dies a partir de l’aprovació de la 

factura.

PRESSUPOST

En el butlletí d’octubre de 2020 es publicava el pres-

supost municipal per l’any 2021. Arran de les subven-

cions atorgades i que us hem avançat en l’apartat 

d’Urbanisme, es va procedir a dur a terme una esme-

na d’aquest. El nou pressupost es va elaborar d’acord 

amb la normativa reguladora de l’article 168.4 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hi-

sendes locals, i l’article 18.4 del RD 500/90.

Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2021 es 

va deixar sense efectes el Pressupost aprovat el dia 

15 d’octubre i es va aprovar inicialment el pressupost 

que tot seguit us mostrem. Un cop publicada l’apro-

vació inicial al BOP del dia 28 de desembre de 2020, 

es va publicar l’aprovació definitiva al BOP de data 16 

de febrer de 2021.

El pressupost general de la corporació ascendeix a:

Estat d’ingressos: 1.376.863,81 €

Estat de despeses: 1.376.863,81 €

Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’exe-

cució, que contenen les disposicions necessàries per a 

una adequada gestió pressupostària, així com la plan-

tilla de personal. 

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

Cadascun dels pressupostos que integren el general 

s’ha elaborat sense dèficit inicial, tal com exigeix l’ar-

ticle 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de 

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

ladora d’hisendes locals, i conté els requisits als quals 

al·ludeix l’article esmentat en els apartats 2 i 3. 

ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI

El pressupost general per a l’any 2021 es presenta for-

malment equilibrat. La suma dels capítols 1 a 9 d’ingres-

sos és igual a la suma dels capítols 1 a 9 de despeses.
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ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general aprovat s’ajusta al compliment 

de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformi-

tat amb l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat finan-

cera (LOEPSF).

El pressupost general s’ha elaborat observant les 

prescripcions legals aplicables i conté les previsions 

racionals per atendre les obligacions i els drets que es 

preveu liquidar durant l’exercici per a cadascun dels 

pressupostos que l’integren.

Les principals diferències entre el pressupost aprovat 

a l’octubre i l’aprovat al desembre es presenten a con-

tinuació:

DESPESES 
 

4.000,00

380.990,69

132.128,97

113.183,40

630.303,06 

INGRESSOS
40.733,59

250.000,00

130.990,69

120.000,00

60.000,00
28.578,78

630.303,06

FCLC extra

Subvenció PUOSC
Ara préstec 
(però que podrà ser romanent si liquidació romanent és positiu)

Subvenció PUOSC

Subvenció Diputació
Ara préstec 
(però que podrà ser romanent si liquidació romanent és positiu)

S’ha afegit el conveni amb el servei d’arquitectu-

ra del CCBE. Aquest any 2021 hi ha una modificació 

del conveni amb el CCBE que suposa la dedicació 

d’un dia a la setmana de l’arquitecta municipal a la 

Tallada. El cost addicional respecte del 2020 és de 

4.000 euros. Aquesta despesa es finançarà en part 

amb el Fons de Cooperació Local Extraordinari que 

tenim aprovat (40.733,59 €).

La despesa corresponent a l’execució del projec-

te de sanejament Línia 1 d’inversions del PUOSC per 

valor estimat de 380.990,69 €. Aquesta inversió es 

finançarà amb la subvenció del PUOSC de finança-

ment d’obres i serveis de competència municipal 

aprovada de 250.000 €.

La despesa estimada corresponent a l’execució 

del projecte de la línia 2 del PUOSC d’acció territori-

al de municipis petits (pèrgola de Marenyà + enllu-

menats de Marenyà i Canet) representa 132.128,97 €. 

Aquesta inversió es finançarà amb la subvenció del 

PUOSC línia 2 aprovada de 120.000€.

La despesa corresponent a l’execució del projec-

te de vial entre Tor i la Tallada per valor estimat 

de 113.183,40 € que parcialment es finançarà amb 

la subvenció concedida per la Diputació de Girona 

de 60.000 €.

Donat que les obres corresponents al PUOSC es volen 

iniciar abans del període assignat (2023-2024), i que 

sempre cal primer pagar les certificacions abans no es 

rep la subvenció, es farà un préstec pont amb una en-

titat bancària en cas que no es pugui fer incorporació 

de romanent de tresoreria. 

Fixeu-vos que la diferència entre les despeses i els in-

gressos és només de 28.578,78 €, perfectament assu-

mibles per un Ajuntament com el de la Tallada que al 

tancament del 2020 no té endeutament.

CONVENI 
ARQUITECTA
CLAVEGUERAM 
TALLADA 
PÈRGOLA MARENYÀ 
I ENLLUMENAT
VIA VERDA DE TOR 
A LA TALLADA

TOTAL
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Avançar l’anualitat del PUOSC Municipis petits (pèr-

gola de Marenyà i millora enllumenat de Marenyà i 

Canet prevista per a 2023) comporta haver de pagar 

2.137,71 € més en concepte d’interès que si es contrac-

tés el préstec l’any 2023. De manera semblant, avan-

çar les obres de la xarxa de sanejament (línia 1) repre-

senta 5.085,50 € en concepte d’interessos respecte de 

si es contractés l’any 2024. Pagant aquests interessos 

tindrem l’obra executada més aviat.

Sabem que sempre surten endarreriments en les obres. 

Si esperem a última hora, ens arrisquem a no tenir les 

obres acabades a temps per justificar la subvenció, i 

perdre’n una part. D’aquesta manera ho farem tranquil-

lament i amb garanties de qualitat i no a corre-cuita.

SUBVENCIONS

Subvencions atorgades: fons de cooperació econòmi-

ca i local.

AJUNTAMENT: La Tallada d’Empordà

COMARCA: Baix Empordà

COOPERACIÓ MUNICIPAL 
(INVERSIONS I DESPESES CORRENTS): 36.795,65

COOPERACIÓ CULTURAL: 6.493,35

CAMINS: 1.100,00

NOVES TECNOLOGIES: 740,67

TOTAL FONS 2021: 45.129,67

PERÍODES DE PAGAMENT 2021 

Els padrons corresponents a la primera cobrança al 

municipi de la Tallada seran:

De l’1 d’abril al 31 de maig de 2021: impost sobre 

vehicles de tracció mecànica, taxes habitatges i locals, 

cementiris, impost sobre béns immobles de caracterís-

tiques especials.

De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021: impost 

sobre béns immobles urbans i rústics, impost sobre ac-

tivitats econòmiques.

Si algun veí o veïna creu oportú gestionar un fracci-

onament o un ajornament d’aquests pagaments, us 

podeu adreçar a l’Ajuntament i es farà la tramitació 

corresponent. També, si alguna persona té dificultats 

econòmiques per afrontar aquests pagaments, adre-

ceu-vos a serveis socials (639 028 243) perquè de ma-

nera conjunta amb l’Àrea Social s’estudiarà la millor 

solució. No us angoixeu.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

El resultat pressupostari ajustat corresponent a l’exerci-

ci 2020 ha estat de 1.672,47 €. Es considera que hi ha ha-

gut un bon resultat, entesa aquesta xifra com que ha 

d’acostar-se a zero (entre el pressupostat i el realment 

executat durant el 2020), però sempre sense dèficit.

El romanent de tresoreria total ascendeix a 363.245,18 €, 

el qual està compost per 65.235,75 € de saldos de dubtós 

cobrament. La diferència POSITIVA de 298.009,43 € és 

romanent de tresoreria per a despeses generals. En vir-

tut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, es pot afirmar 

que s’ha obtingut un romanent de tresoreria POSITIU.

Pel que fa al càlcul de la regla de despesa, detallat en 

l’informe d’avaluació, es desprèn el COMPLIMENT en 

la liquidació de l’exercici 2020 de la regla de despesa. 

En canvi, NO S’AJUSTA al compliment del principi de 

l’estabilitat pressupostària ja que en l’exercici 2020 s’ha 

fet incorporació de romanent de tresoreria per finançar 

actuacions financerament sostenibles que l’equip de go-

vern ha cregut necessàries per al municipi. 

La ràtio legal d’estalvi net és positiu i la ràtio legal 

del deute viu és de 0,00%. Aquest Ajuntament no té 

endeutament.
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Vista la nota informativa de la Direcció General de 

Política Financera, Assegurances i Tresor de la Gene-

ralitat de Catalunya (Departament de la Vicepresi-

dència i d’Economia i Hisenda), recomanant destinar 

el romanent de tresoreria per a despeses generals al 

finançament de despeses de caràcter no recurrent, i 

comunicant que les conseqüències de la suspensió de 

les regles fiscals (objectiu d’estabilitat pressupostària 

i regla de la despesa) per als exercicis 2020 i 2021 en 

els procediments previstos als articles 10 i 11 de l’Or-

dre ECF/138/2007, de 27 d’abril, són, entre d’altres els 

següents:

“No es tindrà el compte el compliment de les regles 

fiscals en l’aprovació del pressupost ni de la liquidació 

pressupostària per als exercicis 2020 i 2021”.

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS  CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL) 
B. OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL  I

912/10000

920/12000

920/12003

920/12004

920/12006

920/12100

920/12101

920/12103

920/13000

920/13101

342/14300

920/14300

920/14301

920/15000

920/15100

920/16000

920/16200

CAPÍTOL II

920/20000

920/20600

920/20300

920/21301

171/21000

2021

12.040,00

16.246,68

11.158,25

9.286,71

3.055,74

18.618,26

45.724,42

3.000,00

11.184,43

26.053,97

13.500,00

10.900,00

2.400,00

2.400,00

4.000,00

56.870,54

1.000,00

247.439,01

500,00

718,74

4.100,00

800,00

3.500,00

DESPESES DE PERSONAL

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C2

TRIENNIS 

COMPLEMENTS DE DESTÍ 

COMPLEMENTS ESPECÍFICS 

ALTRES COMPLEMENTS

PERSONAL LABORAL FIX – PERSONAL NETEJA

PERSONAL LABORAL TEMPORAL – BRIGADA 

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE 

BRIGADA JOVE

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

GRATIFICACIONS 

QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

TOTAL CAPÍTOL I _ DESPESES DE PERSONAL

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

ARRENDAMENT FINCA RÚSTICA APARCAMENT AUTOCARAVANES

RÈNTING IMPRESSORA 

RÈNTING TALLAGESPA

MANTENIMENT DEA. DESFIBRIL·LADORS CANET, MARENYÀ I TOR

JARDINERIA
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165/21000

920/21000

312/21200

330/21200

337/21200

342/21201

342/21200

340/21200

920/21200

920/21201

920/21300

920/21600

920/22000

920/22001

920/22001

920/22001

1621/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

165/22100

920/22100

920/22100

1621/22100

920/22100

1610/22102

165/22101

338/22102

920/22103

920/22103

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

CONSERVACIÓ CONSULTORI

CONSERVACIÓ LA CASETA

CONSERVACIÓ ESPAI CANET

FUNCIONAMENT LA GUINGUETA BAR

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

CONSERVACIÓ EMPORDANET

CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

CONSERVACIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ

MATERIAL OFICINA

PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS

REVISTA “ASPRE I PLA”

BUTLLETÍ MUNICIPAL

ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA

387. ENERGIA ELÈCTRICA ESGLÉSIA LA TALLADA

572. ENERGIA ELÈCTRICA – ESTACIÓ BOMBEIG TOR

384. ENERGIA ELÈCTRICA – ESGLÉSIA TOR

385. ENERGIA ELÈCTRICA – ESGLÉSIA MARENYÀ

378. ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ

390. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER CASTELL LA TALLADA

383. ENLUMENAT PÚBLIC CARRER MAJOR LA TALLADA

381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

380. ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEIG MAS TURRÓ

391. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS

388, ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

389. ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

382. ENERGIA ELÈCTRICA LA CASETA

379. ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER CEMENTIRI

571. ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA

XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS

140. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER PUIG DE LA BOUA

GAS LA CASETA

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET

2.000,00

20.300,00

1.000,00

300,00

1.000,00

6.000,00

16.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

1.500,00

1.000,00

3.500,00

2.000,00

4.500,00

2.000,00

100,00

450,00

450,00

600,00

450,00

2.200,00

5.400,00

100,00

3.000,00

1.100,00

1.350,00

4.000,00

3.000,00

600,00

1.400,00

4.000,00

250,00

3.000,00

400,00

1.500,00

600,00

 1531/21000

160/21000

1610/21000

MANTENIMENT VIA PÚBLICA 

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

14.400,00

8.000,00

24.000,00
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1610/22111

1610/22112

1610/22113

312/22200

920/22200

920/22201

920/22203

920/22400

161/22501

161/22501

920/22601

920/22603

920/22602

920/22604

920/22606

338/22609

338/22608

338/22609

338/22610

338/22611

338/22612

311/22698

920/22699

1621/22700

1621/22700

1623/22700

150/22706

1610/22706

920/22706

920/22711

932/22708

920/22799

311/22799

311/22710

231/22799

920/22707

920/22699

239. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA ETAP DE CANET

001. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA POU AIGUA LA TALLADA

201. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA DIPÒSIT AIGUA MARENYÀ

TELÈFON CONSULTORI MÈDIC

TELECOMUNICACIONS

COMUNICACIONS POSTALS

SERVEIS INFORMÀTICS

PRIMES ASSEGURANCES

CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL

CÀNON ACA ABONATS

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS

DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA 

JURÍDICS I CONTENCIOSOS

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

ACTIVITATS CULTURALS

DRETS AUTOR. SGAE

CASALS

MENJADOR CASAL

EXCURSIONS I ACAMPADES CASALS

JOVENTUT

DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID 

ALTRES DESPESES DIVERSES

RECOLLIDA ESCOMBRARIES

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)

ARQUITECTA MUNICIPAL CONSELL COMARCAL

XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

GESTIONS LABORALS

SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT

SERVEIS JURÍDICS

CONTROL PLAGUES 

CONTROL COLÒNIES GATS

ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS. DINAMITZACIÓ GENT GRAN

SERVEIS ECONÒMICS

ARXIU FOTOGRAFIA

2.200,00

4.200,00

1.000,00

300,00

5.000,00

150,00

2.500,00

7.800,00

4.000,00

43.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

3.000,00

1.500,00

6.500,00

1.400,00

2.200,00

1.500,00

500,00

500,00

3.000,00

1.200,00

23.000,00

8.500,00

15.903,00

18.000,00

2.000,00

29 .000,00

1.500,00

22.000,00

3.000,00

5.900,00

1.000,00

9.500,00

6.500,00

100,00

920/22104

1610/22110

920/22110

VESTUARI BRIGADA

XARXA AIGUA – ENERGIA ELÈCTRICA ETAP LA TALLADA

PRODUCTES DE NETEJA

350,00

1.500,00

600,00
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920/23100

920/23300

LOCOMOCIÓ

ALTRES INDEMNITZACIONS – ÒRGANS COL·LEGIATS

TOTAL CAPÍTOL II _ DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.100,00

22.300,00

426.271,74

CAPÍTOL III

011/35900

CAPÍTOL IV

337/46100

231/46500

231/48003

920/46500

920/46501

943/46600

432/47200

925/48000

925/48001

925/48002

925/48003

925/48004

338/48003

338/48004

338/48006

338/48007

338/48009

338/48010

337/48000

136/48000

231/48000

231/48001

231/48002

321/48000

323/48000

338/48011

DESPESES FINANCERES

ALTRES DESPESES FINANCERES

TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

SERVEIS SOCIALS

CENTRE TRAMUNTANA

CONVENI PLA D’OCUPACIÓ

CONVENI RECOLLIDA ANIMALS

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS (ACM, FMC…)

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (SERVEIS PER A JUBILATS)

CONVENI JUNTA CENTRAL D’AIGÜES DEL BAIX TER

CONVENI CONSORCI DEL TER

CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA

SUBVENCIÓ COLLA SINOFÓS

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE REIS) 

SUBVENCIÓ CAMATORTA (CLUB LECTURA)

SUBVENCIÓ CORAL DE LA TALLADA 

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)

ADF EL PUIG SEGALAR

CÀRITAS (CDA+SIE)

AJUTS SOCIALS

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR 

AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT EDIFICI IE FRANCESC CAMBÓ

ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA

TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES  CORRENTS

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS 

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

2.000,00

2.000,00

5.000,00

3.600,00

850,00

4.000,00

650,00

1.000,00

400,00

1.000,00

150,00

700,00

500,00

600,00

300,00

1.600,00

300,00

300,00

1.650,00

1.650,00

2.200,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

3.3000,00

39.850,00

715.560,75

715.560,75
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CAPÍTOL VI

165/63301

920/60900

459/61902

459/61903

1531/60902

INVERSIONS

MILLORA ENLLUMENAT LED – PLA ACCIÓ LÍNIA 4 

INVERSIONS GENERALS

PUOSC – REG. URB. I DE SERV. BÀSICS AL NUCLI ANTIC DE LA TALLADA

PUOSC – MUNICIPIS PETITS – PÈRGOLA MARENYÀ I ENLLUMENAT

VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

TOTAL CAPÍTOL VI – INVERSIONS

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

25.000,00

10.000,00

380.990,69

132.128,97

113,183,40

661.303,06

661.303,06

1.376.863,81

CAPÍTOL IX

B.OPERACIONS FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00

1.376.863,81

PASSIUS FINANCERS

TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2021

A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS  CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)

CAPITOL  I

11200

11300

11500

11600

13000

CAPÍTOL  II

29000

CAPÍTOL  III

30000

30100

30200

30400

30900

32100

32200

IMPOSTOS DIRECTES

IBI RÚSTICA

IBI URBANA

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES 

IMPOSTOS INDIRECTES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES 

TAXES  I ALTRES INGRESSOS

SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA

SERVEI DE CLAVEGUERAM

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

CÀNON ACA

TAXA CEMENTIRI

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

2021

46.397,45

165.765,66

45.795,00

3.000,00

13.022,80

273.980,91  

15.000,00

15.000,00

62.000,00

6.450,00

46.500,00

43.000,00

1.335,00

2.281,00

300,00
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34903 

34910

34911

34907

34908

39100

39211

39300

39301

39900

39905

CAPÍTOL IV

42000

42020

45000

45001

45080

45082

45083

46100

46101

46102

46103

46104

46105

46106

46107

46108

46109

QUOTES CASAL 

QUOTES MENJADOR CASAL

QUOTES EXCURSIONS I ACAMPADES CASAL

TALLERS INFANTILS

TRANSPORT SOCIOSANITARI

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

INTERESSOS DE DEMORA

INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL

TOTAL  CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

TRANSFÈRENCIES CORRENTS

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

ESTAT – ACTUACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL EXTRAORDINARI 

GENERALITAT – JUTJAT DE PAU

GENERALITAT – TÈCNIC JOVENTUT

GENERALITAT – CÀRRECS ELECTES

DIPUTACIÓ – ARRANJAMENT CAMINS

DIPUTACIÓ – COOPERACIÓ CULTURAL

DIPUTACIÓ – ALTRES SUBVENCIONS

DIPUTACIÓ – ESPORTISTES INDIVIDUALS

DIPSALUT – PLAGUES URBANES

DIPSALUT – ALTRES SUBVENCIONS

DIPUTACIÓ – FONS SUBVENCIONS

DIPSALUT – PROMOCIÓ SALUT PM07

DIPSALUT – DESPESES CORRENTS CONSULTORI MÈDIC

DIPSALUT – SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL

TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

9.000,00 

1.500,00

500,00

25,00

400,00

100,00

2.000,00

1.500,00

100,00

300,00

1.500,00

213.041,00  

84.292,00

770,00

43.799,00

40.733,59

700,00

1.700,00

9.299,07

1.100,00

6.500,00

1.000,00

200,00

3.819,66

600,00

36.800,00

9.436,00

1.794,11

1.800,00

244.343,43    

32300

32500

33200

33300

33500

33900

33901

34901

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET

INGRESSOS GUINGUETA

QUOTES PISCINA 

700,00

900,00

1.000,00

6.000,00

50,00

600,00

7.000,00

18.000,00
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CAPITOL V

52000

54101

54100

55900

INGRESSOS PATRIMONIALS

INTERESSOS DE DIPÒSIT

INGRESSOS LLOGUER APARCAMENT AUTOCARAVANES

LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT

CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

10,00

1.200,00

1.000,00

9.000,00

11.210,00

757.575,34

A2. OPERACIONS DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ – ENLLUMENAT LÍNIA 4

DIPUTACIÓ – VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

PRÉSTEC PONT – PUOSC MUNICIPIS PETITS

PRÉSTEC PONT – PUOSC  LÍNIA INVERSIONS

PRÉSTEC – PUOSC LÍNIA INVERSIONS

PRÉSTEC – VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

TOTAL CAPÍTOL IX 

719,00

15.000,00

60.000,00

75.719,00

75.719,00

833.294,34

120.000,00

250.000,00

130.990,69

42.578,78

543.569,47

CAPITOL VII

76103

76108

76109

CAPITOL IX

91300

91301

91302

91303

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.376.863,81

Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà
Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà
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TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 
FEM CAMÍ PER L’AJUNTAMENT DE TOTHOM

A Republicans Units sempre hem defensat aquests 

conceptes com pilars essencials per una gestió 

municipal que apropi les persones a les insti-

tucions i ens faci sentir realment que l’Ajuntament és 

de tothom. Perquè arribi la informació a temps, se’ls 

escolti, assessori i finalment se’ls consulti en les decisi-

ons més importants que poden millorar o empitjorar la 

qualitat de vida; en definitiva, aconseguir que tothom 

se senti seu l’Ajuntament. 

La nostra intervenció als plens, a l’apartat de Precs i 

preguntes, sempre és el mateix prec: “reivindiquem 

que el Ple comenci una mica més tard, a 2/4 de 9 del 

vespre, i sigui retransmès en directe per streaming i 

així permetre l’assistència presencial o telemàtica dels 

nostres veïns al sortir de les seves feines”. 

En el darrer Ple, del 25-3-2021, vàrem explicar que molts 

consistoris del Baix Empordà els transmeten en direc-

te utilitzant mitjans que avui en dia estan a l’abast de 

tots, com un trípode, un mòbil o una tablet, no cal fer 

una gran inversió com si fos un plató de televisió. 

Al Grup Republicans Units ens agrada com ho té or-

ganitzat l’Ajuntament de Palafrugell i ens agradaria 

aquest nivell de transparència i participació a la Tallada 

d’Empordà: els plenaris són retransmesos en directe a 

la pàgina principal del web municipal i estan oberts a 

la participació ciutadana en línia; tothom que ho desit-

gi pot, mitjançant un perfil de Twitter, adreçar al Ple 

precs o preguntes que tinguin relació amb els temes 

inclosos a l’ordre del dia. A la part final de la sessió, les 

preguntes rebudes són formulades per un funcionari de 

l’Ajuntament als seus destinataris (alcaldessa, regidors 

de l’equip de govern o del grup a l’oposició) i les respo-

nen. A través d’aquest perfil de Twitter creat, l’Ajunta-

ment informa del desenvolupament de la sessió. Es pot 

trobar fàcilment la documentació i tots els vídeos dels 

plens a un web en concret, anomenat Pandora, pensat 

per a aquest motiu i que fa les cerques amb rapidesa. 

A la Tallada d’Empordà només hem tingut un ple ordi-

nari retransmès el passat 21-12-2020 per Youtube, que 

malauradament es va esborrar i només se’n pot con-

sultar l’àudio.

Revisem l’altre pilar, la participació ciutadana: per sen-

tir-nos part de l’Ajuntament no només cal el nostre vot 

cada quatre anys, també al llarg de la legislatura haurí-

em de participar, com hem vist amb l’exemple de trans-

parència, fent preguntes directes o precs en els plens i 

sobretot en les decisions que poden canviar el nostre 

dia a dia per bé o malament.

En el Ple del 15-10-2020 i en el Ple del 21-12-2020 vàrem fer 

precs des de Republicans Units per parlar de la pèrgola 

de Marenyà, generant debat amb l’equip de govern, per-

què s’escoltés els veïns de Marenyà preguntant-los quina 

era la seva necessitat real i el seu desig, abans de tirar 

endavant un projecte de 132.128 euros, encara que estarà 

en gran part subvencionat. Sabem que s’ha encarregat 

projecte arquitectònic i que es reunirà en breu el poble 

de Marenyà per explicar-l’hi, però creiem que s’havia 

d’haver fet abans de tenir el projecte, demanant-los què 

volien. Celebrem que finalment es convoqui els veïns i pu-

guin dir la seva sobre una infraestructura que és per a ells. 

En el darrer Ple ordinari, del 25-3-2021, es va tractar també 

un clar exemple del que hauria de ser una consulta al po-

ble perquè exercís la participació ciutadana en un tema 

que toca molt el dia a dia de tots els veïns: “Els cinc res-

salts instal·lats a la carretera travessera del poble de Tor”. 
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A precs i preguntes vam demanar com havia anat la 

col·locació d’aquests ressalts o bonys, també dits d’es-

quena d’ase, que tenen l’objectiu d’alentir la velocitat 

dels vehicles que circulen per la carretera de Figueres. 

El nostre parer és que s’hauria d’haver preguntat als 

veïns de Tor quina de les moltes opcions que hi ha per 

reduir la velocitat de circulació preferien, com podien 

haver estat dispositius electrònics de radar que indi-

quen la velocitat a què se circula; n’hi ha que fins i tot 

indiquen visualment una cara somrient de color verd 

si se circula dins la velocitat o una d’enfadada de color 

vermell si s’excedeix, semàfors detectors de velocitat, 

pas de vianant amb semàfor per polsador, controls 

per radars o fixos o mòbils en dies puntuals, etc. Calia 

trobar una solució buscant alternatives, perquè tant la 

maquinària agrícola que hi passa com els conductors 

de cotxes se sentissin ben tractats. 

També ens vàrem queixar de la manca d’informació que 

va haver-hi quan es van col·locar, ja que sense pintar en-

cara, ens els anàvem trobant tots de sobte, amb gran 

risc de trencar el vehicle o fins i tot de tenir un accident. 

En cap moment l’Ajuntament en va informar pels dife-

rents mitjans de què disposa i sí que va ser aquest grup 

de Republicans Units, amb molt menys recursos per arri-

bar a tothom, qui ho va fer al seu canal de Telegram el 

16 de febrer, avisant perquè s’anés amb cura. 

La transparència serveix també per saber com han 

anat les coses quan qui les decideix no ho consulta. 

Vam preguntar al Departament de Territori i Sosteni-

bilitat de la Generalitat de Catalunya i van corroborar 

el que pensàvem. L’Ajuntament havia tingut força a 

veure demanant el 6 d’octubre a Territori que s’estu-

diés algun element que permetés el pas de vianants. 

Literalment el Departament diu: “Després de diverses 

visites sobre el terreny amb l’alcaldessa i amb tècnics 

de l’Ajuntament, i a través de diverses comunicaci-

ons amb l’Ajuntament i la Secció de Conservació, es 

va valorar conjuntament que la millor solució era la 

instal·lació de cinc ressalts dins la travessera, com a 

elements reductors de la velocitat i així permetre un 

pas segur per travessar la carretera”.

En el Ple del 15-10-2020 es va votar i aprovar desestimar 

la creació del Consell del Poble després que Republicans 

Units vam repassar i esmenar tot el reglament perquè 

s’ajustés a la voluntat consultiva i de participació. En lloc 

de treballar les esmenes i sotmetre’l a votació, l’equip 

de govern va optar per votar un desistiment d’aquesta 

eina, cosa a la qual naturalment Republicans Units va 

votar en contra. La Plataforma Decidim, que es va tri-

ar en el seu lloc al web de l’Ajuntament, ja hem pogut 

comprovar que no ha servit per a consulta i participació 

en els casos esmentats de Tor i Marenyà.

Republicans Units hem presentat mocions als plens per 

ajudar persones i negocis en temps de covid, per com-

prometre’ns amb l’objectiu d’arribar a ser un municipi 

100% sostenible energèticament, per ser més trans-

parents i participatius. També per a millores concretes 

per a veïns com la poda d’un carrer, la contaminació 

lumínica de l’enllumenat i el malbaratament energètic, 

l’ús de les instal·lacions esportives en temps de covid 

oferint-nos com a voluntariat, però també hem votat 

a favor de molts temes que milloraven el dia a dia del 

nostre municipi. Seguim compromesos amb el país i 

compromesos amb el poble, seguirem treballant per 

l’Ajuntament de tothom!!

JORDI COLOMÉ, ISABEL JUNCOSA, QUIM ZURIAGA

Regidors de Republicans Units  

Vols estar assabentat del que fem? 

Segueix-nos fent-te subscriptor del nostre canal de 

Telegram obert a tothom: 
https://t.me/RepublicansU

Contacta amb nosaltres: 
republicansunits@latallada.cat

https://t.me/RepublicansU
mailto:republicansunits%40latallada.cat%0D?subject=
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