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Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Edita:

Plaça de l’1 d’Octubre
17134 - La Tallada d’Empordà

(Baix Empordà)

Amb el suport de:



S E R V E I S  I  T E L È F O N S
ALTRES SERVEIS

Correus .........................................674 19 74 33 de 10.30 a 10.45 h
Parròquia ......................................... Mn. Àngel Pagès - 630 182 040
Local social Empordanet .............................................. 972 78 03 02
Perruqueria ................................... dimecres i divendres de 15 a 19 h 
Agrupació Jutjats de Pau de Verges .............................. 972 78 00 07
 Piscina ............................664 42 52 65 del 24 de juny al 31 d’agost

RECOLLIDA DE DEIXALLES

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

Consell Comarcal del Baix Empordà
DEIXALLES SELECTIVES
Vidre ............................................................................un cop al mes
Plàstic i paper ............................................................... cada dimarts

SEGURETAT I EMERGÈNCIES

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

TRANSPORT

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

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

PROVEÏDORS D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

FECSA - ENDESA Avaries .............................................. 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: Foto de Roser Johera  

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

Horari d’hivern de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)......................... 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dijous de 9 a 18 h

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

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

Farmàcies
Verges ........................................................................ 972 78 00 34

Bellcaire ...................................................................... 972 78 84 71

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

ASSISTÈNCIA SOCIAL 

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

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

mailto:ajuntament%40latallada.cat?subject=
http://www.latallada.cat
http://www.latallada.cat%0D


A L C A L D I A
Benvolguts veïns i veïnes,

Encarem el darrer tram d’aquest any 2021 amb l’esperança que sembla 

que estem deixant enrere el malson de la pandèmia que ha provocat el 

virus del SARS-COV-2. Tot i això, no podem abaixar el braços, i l’alegria 

que això ens provoca no ens ha de fer perdre l’oremus i creure que ja 

s’ha acabat. Les dades epidemiològiques són molt positives, però hem de 

continuar prenent totes les mesures necessàries per evitar nous rebrots i 

contagis, i assegurar-nos que no tornarem enrere. Tots els sacrificis que 

hem fet des de l’inici de la pandèmia no els podem malbaratar ara incons-

cientment. Hem de fer nostra la dita: “Ara que ja hem fet gran part de la 

feina, hem de fer el poc que ens falta”.

Aquest moment en què albirem com a possible la tornada a la normalitat 

coincideix, més o menys, amb el pas de l’equador del mandat que vosal-

tres, veïnes i veïns, ens vau fer per governar el nostre municipi. És per això 

que durant els mesos de novembre i desembre durem a terme trobades 

per explicar-vos de viva veu el treball que hem estat fent en aquests dos 

anys de mandat. Creiem en la transparència de l’Administració i som pro-

actius per donar a conèixer i rendir comptes a la ciutadania de la nostra 

activitat així com de la gestió dels recursos públics que hem mobilitzat. 

Apliquem sempre criteris de bon govern, és a dir, en aquesta gestió ens 

ajustem a les regles i obligacions, principis ètics i bones pràctiques amb els 

quals hem d’actuar els servidors públics. També pensem que l’Administra-

ció ha de ser accessible, que la informació ha de ser de fàcil accés i està 

a disposició de la ciutadania. Amb aquests principis actuem, i així us ho 

mostrarem en aquestes reunions.

El nostre compromís és tan ferm com el primer dia i la nostra il·lusió de se-

guir treballant i mirant endavant és molt gran. Queda, aproximadament, 

un any i mig llarg abans de la finalització del nostre mandat i us asseguro 

que seran mesos de treball molt intens per continuar donant compliment 

a la confiança que ens vàreu dipositar. Encarem aquest futur immediat 

amb molt d’optimisme, ja que són nombrosos els projectes que es posaran 

en marxa en breu, i encara més optimistes amb els que estem “cuinant” 

per a un futur a més llarg termini.

Però ja sabeu que des d’aquesta primera plana del butlletí sempre m’agra-

da parlar-vos de l’Ajuntament com la Casa de la Vila, la casa de tots, per-

què així ho crec i ho sento. I per això insisteixo que estem al vostre servei 

per a qualsevol necessitat o preocupació que tingueu. 

Una forta abraçada, molta força 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 juliol de 2021

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

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

ORDINÀRIA DEL DIA 25DE MARÇ DE 2021.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:00 al 00:01:20.

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2021DECR000171, 

DE CONSTITUCIÓ DELA COMISSIÓ NEGOCIADORA 

D’IGUALTAT.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:21 al 00:04:30.

3.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUAL-

TAT DE GÈNERE 2021-2024.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:04:31 al 00:07:26.

4.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUA-

CIÓ PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJA-

MENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA TALLADA D’EMPORDÀ.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:27 al 00:08:35.

5.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA VIA VERDA ENTRE ELS NUCLIS 

URBANS DE TOR I LA TALLADA D’EMPORDÀ.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:08:36 al 00:13:23.

6.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUN-

TAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ AL CONSORCI 

DE LES VIES VERDES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:13:24 al 00:15:13.

7.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE 

DUES VIES DEL MUNICIPI.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:15:14 al 00:16:27.

ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 

22 DE JULIOL DE 2021: 
https://drive.google.com/file/d/1SyJ

UYyNeaGfjiOGoK7A3_S_FpnwwIgVj/view

https://drive.google.com/file/d/1SyJUYyNeaGfjiOGoK7A3_S_FpnwwIgVj/view
https://drive.google.com/file/d/1SyJUYyNeaGfjiOGoK7A3_S_FpnwwIgVj/view
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8.- ACORD APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ 

DELS T. M. LA TALLADA D’EMPORDÀ I GARRIGOLES. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:16:28 al 00:19:35.

9.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ 

ENTRE ELS TERMES DE LA TALLADA D’EMPORDÀ I EL 

DE FONTANILLES. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:19:36 al 00:20:33.

10.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITA-

CIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LA TALLADA 

D’EMPORDÀ I ALBONS. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:19:37 al 00:20:56.

11.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ 

DELS T. M. LA TALLADA D’EMPORDÀ I ULLÀ. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:20:57 al 00:21:04.

12.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITA-

CIÓ DELS T. M. LA TALLADA D’EMPORDÀ I BELLCAIRE 

D’EMPORDÀ. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:21:05 al 00:21:23 .

13.-  DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE L’INFORME RE-

SUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA 

D’EMPORDÀ DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, 

QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE 

LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE 

L’EXERCICI 2020.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:21:24 al 00:21:40.

14.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 

D’AUDITORIA DE FACTURES A 31 DE DESEMBRE DE 

2020. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:21:41 al 00:23:27.

15.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA 

EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 

2021.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:24:36 al 00:35:14.

16.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CA-

LENDARI DE FESTES LABORALS 2022.
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INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:35:15 al 00:35:43.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

No n’hi ha.

INFORME DE CONTROL

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-

DES ENTRE EL DIA 23 DE MARÇ DE 2021 I EL DIA 

18 DE JULIOL DE 2021 (DEL 2021DECR000071 AL 

2021DECR000170).

L’alcaldessa dona compte al Ple de les resolucions 

esmentades.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:35:44  al 00:36:33.

INFORMACIONS D’ALCALDIA.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:36:34 al 01:04:13.

PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 01:04:14 al 01:35:42.

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de setembre de 2021

ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 

30 DE SETEMBRE DE 2021: 
https://drive.google.com/file/d/1eS

FeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view

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

ORDINÀRIA DEL PLE DE 22 DE JULIOL DE 2021.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:00 al 00:00:30.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE 

LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:31 al 00:00:58.

3.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL 

FINANCER DEFINITIUS REALITZATS DURANT L’EXER-

CICI 2020.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:59 al 00:01:19.

4.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL 

FINANCER.

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view
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El Ple es dona per assabentat.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:41 al 00:01:59.

5.- EXPEDIENT X2021000609, D’APROVACIÓ DE MO-

DIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 PER HABILITACIONS I 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS.

Aprovat per 4 vots a favor i 3 vots en contra.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:02:00 al 00:05:50.

6.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTA-

CIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, 

RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES IN-

GRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA D’ADOP-

TAR EL PLE MUNICIPAL.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:05:51 al 00:07:10.

7.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ INICI-

AL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA PÈRGOLA DE 

MARENYÀ.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:11 al 00:07:42.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:43 al 00:10:19.

9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA ESME-

NA EN EL TEXT DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ATER-

MENAMENT REALITZAT A LA FINCA DE TITULARITAT 

MUNICIPAL “ESPAI CANET”.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:10:20 al 00:10:58.

10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AMPLI-

ACIÓ DE L’ATRIBUCIÓ PER DELEGACIÓ DE LES COM-

PETÈNCIES DEL SERVEI DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 

MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ AL CONSORCI 

D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA SOBRE L’ESTACIÓ 

DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS (EBAR) DE 

CANET DE LA TALLADA.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:10:59 al 00:12:49.

11.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA:

ACORD DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL 

A L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FES-

TES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 

2022.
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S’aprova que les festes locals seran: el 14 d’abril (Dijous 

Sant) i 31 d’octubre de 2022.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:12:50 al 00:13:37.

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

DICTADES ENTRE EL 19 DE JULIOL I EL 23 DE SETEMBRE 

DE 2021 (DEL 2021DECR000171 AL 2021DECR000219).

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 00:13:38 al 00:14:01.

13.- INFORMACIONS D’ALCALDIA.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:14:02 al 00:23:28.

14.- PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:23:29 al 00:28:29.

Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà
Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà

R E G I D O R I E S
SOCIAL

Des d’aquesta àrea es coordinen i gestionen els 
Serveis Socials de l’Ajuntament per proporcionar 
una atenció integral a persones en situació de 
vulnerabilitat social i risc d’exclusió social des de 
la proximitat, i també inclou el suport actiu a les 
persones grans del municipi. Per això, aquest any, 
l’Ajuntament de la Tallada s’ha adherit al Dia 
Mundial de la Presa de Consciencia de l’Abús i 
Maltractament envers les Persones Grans i també 
al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

A continuació esmentem les principals actuacions dutes a terme en 

l’àrea social.
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SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR 

Un any més s’atorga una subvenció en concepte de ma-

terial escolar a tots els nens i nenes i joves del municipi 

que cursin ensenyament obligatori i que com a mínim 

faci dos anys que estiguin empadronats al municipi de 

la Tallada d’Empordà. Aquest any hem incrementat 

l’ajut en 10 € de manera que l’ajut és de 30 €/perso-

na. Teniu disponible al lloc web de l’Ajuntament de la 

Tallada el formulari i les bases de sol·licitud; també ho 

podeu fer per instància (ja sigui telemàticament o bé 

presencialment). Aquest any s’atorga també la subven-

ció equivalent als nens i nenes fins a 3 anys. El període 

de sol·licitud està obert des de l’1 de desembre de 2021 

fins el dia 25 de gener de 2022.

BRIGADA JOVE

Aquest estiu, l’Ajuntament de la Tallada ha ofert 3 

places de Brigada Jove (ajudant de brigada, ajudant 

de casal i ajudant pràctic) per a joves del municipi 

amb edat compresa entre 16 i 20 anys. L’experiència 

sempre ens és gratificant i permet als joves un primer 

contacte amb el món laboral. L’estiu vinent, si no hi 

ha res de nou, es tornaran a oferir aquestes places.

ACTIVITAT DEL SINOFÓS 

La pandèmia ens ha trasbalsat el ritme de vida, però 

l’activitat de la Colla del Sinofós no s’ha aturat ni un 

sol dia. La seva dinamitzadora, la Fina, ha dut a terme 

les sessions de la Colla a distància mentre no ha estat 

possible la trobada presencial, i aquesta s’ha reprès 

quan Protecció Civil ho ha permès (sempre amb les 

mesures adients i després de consultar-ho amb la nos-

tra metgessa de família). L’evolució de la COVID-19 

marcarà l’adaptació d’aquesta activitat. 

És per això que s’han organitzat les Tardes de la Gent 

Gran amb tallers lúdics els dilluns a la tarda i tallers 

per al manteniment de la memòria i de psicomotrici-

tat els dimecres. Recordeu que l’horari és a partir de 

les 16.00 h a La Caseta. És obert a tothom però cal ins-

cripció, que es pot fer a La Caseta o bé a l’ajuntament.

Animeu-vos i apunteu-vos-hi!
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XERRADES PROGRAMA EDUCACIÓ SANITÀRIA 

Un any més, s’han programat les xerrades que impar-

teix el Col·legi de Farmacèutics destinades a millorar 

el grau de coneixement d’alguns aspectes relacionats 

amb la nostra salut. En concret, aquest any es duran a 

terme durant el mes d’octubre/novembre les següents:

Què cal saber de les vacunes contra la COVID-19

Què cal saber de la incontinència urinària

SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE VERGES 
PER A DESPESA CORRENT DE 

L’INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ 

L’Ajuntament de Verges ha expressat que no té sufi-

cient capacitat econòmica per cobrir les despeses de 

manteniment de l’escola a causa de l’envelliment de 

l’edifici. De manera semblant a l’exercici 2021, el pres-

supost municipal per a l’any vinent inclou una partida 

de 1.000 euros per a aquesta finalitat. 

PLA D’IGUALTAT 
DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA  

El Ple de l’Ajuntament de la Tallada, el dia 22 de juliol 

del 2021, va aprovar el Pla intern d’igualtat 2021-2024.

El Pla, que s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els 

grups municipals, dona compliment a la normativa vi-

gent que requereix que les administracions públiques 

garanteixin la igualtat efectiva en l’àmbit laboral de 

les administracions públiques i adoptin mesures diri-

gides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre 

dones i homes. És un mecanisme adreçat a garantir 

que el funcionament intern es basa en la igualtat 

d’oportunitats, es combat qualsevol discriminació i 

es propicien comportaments i maneres de fer basats 

en el respecte mutu entre dones i homes en tots els 

àmbits de l’Ajuntament, de manera que es previngui i 

s’afronti l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El Pla constitueix el full de ruta en aquesta matèria 

per als propers anys. Prioritza els àmbits fonamentals 

d’intervenció i fixa els objectius i els resultats concrets 

a assolir en matèria d’igualtat de tracte i d’oportuni-

tats entre dones i homes i d’eliminació de qualsevol 

discriminació per raó de sexe. També defineix les me-

sures i accions que s’han d’adoptar per assolir-los.

El Pla té com a objectiu general garantir la igualtat 

efectiva entre homes i dones de l’Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà.
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PISCINA I CURS DE NATACIÓ PER A INFANTS 

Sabem que la piscina és un lloc 
d’esbarjo i de gaudi els mesos calorosos 
d’estiu. Per això ens esforcem a poder 

oferir aquest servei. 

Aquest any, també amb la restricció d’ocupació del 

70%, la piscina ha estat oberta del 24 de juny fins al 31 

d’agost. Ens plau informar-vos que malgrat les restric-

cions i limitacions, el resultat econòmic de la piscina i 

La Guingueta ha estat de 2.698,31 € de superàvit.

També, després de la pausa forçada per la COVID al 

2020, s’ha tornat a oferir el curs de natació per a infants. 

Els participants han estat molt contents i les famílies 

n’han fet una molt bona valoració.
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CULTURA i JOVENTUT

L’activitat duta a terme en aquesta àrea s’ha vist afectada per la COVID-19. 
Malgrat tot, i amb totes les precaucions necessàries (mans, mascareta 

i distància), s’han promogut les activitats tot donant suport a les associacions 
i entitats municipals i s’han emprès projectes adreçats a joves. 

Entre les activitats dutes a terme es destaquen:

SANT JORDI

Un any més, hem celebrat Sant Jordi gràcies a l’esforç 

de la Margarita Vidal i de tots els participants del Club 

de Lectura, que ens varen fer recomanacions de lli-

bres, lectures, poemes, etc. via el Telegram de l’Ajun-

tament. Per això us diem: moltes gràcies!

Amb aquesta participació, la festa de Sant Jordi de-

mostra que té una salut envejable al nostre municipi.

REVETLLA DE SANT JOAN

El dia 23 de juny a 

les 19.00 h va arribar 

la Flama del Canigó 

a la Tallada i a les 

20.30 h es va fer l’en-

cesa de la foguera, 

aquest any per part 

dels Joans més gran 

i més jove que hi 

havia entre els assis-

tents, i així s’iniciava 

la temporada d’es-

tiu. Ja sabeu que als catalans ens atrau el misteri del 

foc i cada any iniciem l’estiu amb aquesta celebració, 

la de la nit del solstici d’estiu.
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“MULLA’T” A LA TALLADA

L’Ajuntament de la Tallada participa en totes les acti-

vitats solidàries que se li proposen. Així doncs, una ve-

gada més, es va celebrar el dia 11 de juliol el “Mulla’t” 

FESTES MAJORS

L’estiu és temps de festes majors, però aquest any, 

llevat de la Festa de la Tallada i de Tor, la resta s’han 

ajornat perquè la situació pandèmica va empitjorar 

notablement. Agraïm a les comissions l’esforç per 

organitzar les festes i també per respectar en tot 

moment la normativa vigent, tot i que sabem que 

moltes vegades és complicat i comporta sacrificis.

També vam celebrar la festa de Santa Maria el 

15 d’agost a la Tallada, amb la Missa de Festa Major 

acompanyada pel Cor Parroquial i amb la ja tradi-

cional Cantada d’Havaneres amb Mar d’Amunt a la 

zona del pícnic de la piscina. Això sí, sense la sar-

dinada, per complir amb les mesures de precaució 

establertes (prohibició de menjar i beure en espais 

públics).

JAZZ A CANET

Com ja sabeu, de manera alternativa, el concert 

de jazz es celebra un any a Marenyà i un any a 

Canet. Aquest any 2021 es va fer a Canet la nit 

del divendres 24 de juliol, amb Jordi Sans & The 

Souls. Una nit amb melodies de pel·lícula a la 

plaça de l’Espai Canet amb més de 90 assistents. 

en benefici de l’esclerosi 

múltiple amb l’objectiu 

d’acompanyar les perso-

nes que la pateixen i des-

tinar els fons recollits a la 

recerca d’aquesta malal-

tia. Durant tot l’estiu se 

n’ha venut marxandat-

ge a la piscina i en total 

s’han recollit 487,50 €.
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CASAL D’ESTIU

La situació de COVID ens ha fet plan-

tejar un estiu semblant al de l’any 

passat, en què ha calgut seguir tots 

els protocols establerts per Protec-

ció Civil per garantir la seguretat de 

tots els participants i dirigents com, 

per exemple, la desinfecció diària de 

tots els espais i del material que s’han 

utilitzat al Casal. Amb molta il·lusió i 

ganes, els infants i joves de P3 a 6è, 

organitzats en grups de convivència 

de com a màxim 10 persones, han tin-

gut Casal des del dia 28 de juny fins al 10 de setembre. 

Aquest Casal ha treballat molt realitzant activitats a 

l’aire lliure, en contacte amb la natura, la música, la 

descoberta de l’entorn, etc. S’han acollit 60 partici-

pants, s’ha gaudit de diverses activitats lúdiques com 

ara la piscina, excursions i tallers, i 

per primera vegada s’han organitzat 

les colònies d’estiu, que han estat un 

èxit!

L’Ajuntament de la Tallada ha rega-

lat als nens i nenes que han assistit al 

nostre casal una gorra de l’Associació 

de Familiars i Amics dels Nens Oncolò-

gics de Catalunya (AFANOC) per col-

laborar en la seva causa. 

L’exercici econòmic del Casal s’ha tancat amb un dè-

ficit de 540,85 €, que ha assumit l’Ajuntament de la 

Tallada. Pensem que ens cal fer-ho ja que és un servei 

que l’Ajuntament ofereix a les famílies del municipi.

L’Ajuntament vol agrair la tasca que ha dut a terme 

tot l’equip del Casal, els premonitors, monitors i la di-

rectora, Eva Trilla, que han treballat de valent perquè 

el Casal fos un èxit. Volem agrair també la confiança 

de les famílies que han portat els seus fills i filles al 

Casal i també els correus d’agraïment que hem rebut. 

Això ens encoratja a seguir endavant i començar ja a 

treballar en el Casal de Nadal.
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TARDES JOVES

VISITES GUIADES

FESTIVAL ITINERA

El dimecres 7 de juliol es va iniciar el primer taller de les Tardes Joves que s’han 

dut a terme a la Tallada aquest estiu fins a l’1 de setembre. Les tardes s’han de-

dicat als següents tallers: una tarda de raquetes, una bicicletada, una gimcana 

en busca dels tresors amagats al poble, un taller de bicicletes, la nit d’estels i la 

tarda de cinema.

El dia 14 d’agost es va realitzar una visita guiada 

a l’església de Marenyà i a la zona d’intramurs de 

la Tallada. És una visita que s’emmarca en les que 

realitza el Consell Comarcal del Baix Empordà de 

rutes del romànic.

El dissabte 18 d’agost es va dur a terme la visita 

guiada a l’aeròdrom republicà 318 a càrrec de l’his-

toriador Aleix Guàrdia. La sortida va consistir en 

un recorregut per les restes de l’aeròdrom 318, un 

dels més ben conservats de la zona de Girona. 

Aquest any al municipi de la Tallada hem pogut gau-

dir del festival de música Itinera, que és un nou pro-

jecte creat entre l’Associació de Micropobles de Cata-

lunya i Aktive. Els objectius del festival són donar a co-

nèixer els micropobles i els seus encants acompanyats 

Riomar a Tor. Ha estat una iniciativa 

molt ben acollida al nostre munici-

pi, en la qual hi ha hagut més de 90 

assistents a cadascun dels concerts.

Aprofitem aquestes línies per feli-

citar els organitzadors del festival, 

que ha estat guardonat amb el pre-

mi Impulsa Cultura.

de música de qualitat en petit format. En total s’han 

dut a terme tres concerts: un de blues el dia 16 de 

juliol a la Tallada amb el grup Hop’s Duo, un de jazz 

amb Joana Casanova & Jan Domènech a la plaça de 

l’església de Marenyà, i un de bossa nova amb Mirla 
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Durant el recorregut es van reviu-

re testimonis dels aviadors que un 

dia van ser en aquest camp d’avi-

ació. També es van visitar el taller 

i refugis antiaeris, elements propis 

d’un aeròdrom de campanya de la 

Guerra Civil Espanyola.

Ambdues iniciatives van tenir una 

nombrosa assistència, de manera 

que procurarem tornar-les a orga-

nitzar l’any vinent.

FESTA DE SANT GALDERIC

El dia 17 d’octubre vam celebrar la festa que 

homenatja el patró dels pagesos catalans, 

Sant Galderic, i que és alhora el dia de la 

nostra festa municipal. Aquest any, la ce-

lebració ha consistit en la missa, acompa-

nyada musicalment pel Cor Parroquial de la 

Tallada, dirigida per la Rosa Amorós, que 

en acabar ens van oferir un concert. Moltes 

gràcies, Rosa!

A la tarda, es va representar l’obra de teatre Palmira al Baix 

Ter, que és un espectacle teatral-musical basat en els dietaris 

de recerca de Palmira Jaquetti, una folklorista que va tre-

pitjar el nostre territori per fer un recopilatori de cançons 

populars que avis i àvies cantaven habitualment. Va ser a la 

Tallada, Canet i Tor, entre altres pobles del voltant, i aquesta 

experiència que ella va documentar als seus dietaris ara s’ha 

convertit en l’espectacle Palmira al Baix Ter.
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XERRADA DESTINADA A PARES I MARES 
PER PARLAR DEL FUTUR PERSONAL I PROFESSIONAL 

DELS SEUS FILLS I FILLES

EMPORDANET A ESCENA

CASAL DE NADAL

Donat que el temps passa de pressa i no ens 

podem encantar, ja s’està treballant per poder 

oferir Casal per Nadal. Com sempre, es respec-

tarà la normativa COVID vigent. A continuació 

us facilitem la informació relativa a aquesta 

activitat.

El dia 19 d’octubre va te-

nir lloc la xerrada a càrrec 

del catedràtic i orienta-

dor acadèmic i professio-

nal Miquel Solé i Sanabra 

en què es van proporcio-

nar consells pràctics per 

acompanyar els joves i 

els seus pares en aquesta 

etapa. Des d’aquest apar-

tat volem agrair al nostre veí Miquel Solé que ens ofe-

rís de manera desinteressada aquesta formació.

El dia 31 d’octubre va tenir lloc la funció Nymio, 

de la companyia Zero en Conducta, a L’Empor-

danet, en el marc del programa Empordanet a 

Escena. Nymio és un espectacle íntim en què els 

dits prenen gran protagonisme, sense oblidar 

altres llenguatges com el mim i la dansa. Espe-

rem que gaudíssiu de l’obra de teatre familiar i 

esperem poder continuar amb aquest programa 

l’any vinent.
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FÒRUM DE RECERCA DEL BAIX TER

S’informa de la propera organització juntament 

amb el Museu de la Mediterrània del IX Fòrum 

de Recerca del Baix Ter el dia 20 de novembre. El 

Fòrum de Recerca del Baix Ter és una jornada per 

difondre recerques, investigacions, treballs referits 

al territori del Baix Ter i per conèixer projectes re-

lacionats amb aquesta àrea geogràfica. En aquest 

sentit, és un punt de trobada de diversos col·lectius 

(estudiants d’ensenyament secundari, estudiants 

universitaris, investigadors professionals, investiga-

dors amateurs, estudiosos locals, particulars, cobles 

i músics, entitats) que realitzen recerques, investi-

gacions, treballs, projectes multidisciplinaris al ter-

ritori. És una jornada que vol promoure el contacte 

entre aquests professionals i fomentar recerques, 

investigacions, treballs, projectes transversals al 

territori, però és una activitat oberta a tothom que 

ho desitgi.

PREMI DE NOVEL·LA

L’Ajuntament de la Tallada ha signat un conveni amb 

el Consell Comarcal del Baix Empordà de col·laboració 

en l’organització i desenvolupament del Premi Em-

pordà de Novel·la per al període 2021-2024. En el 

marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà té la voluntat i l’interès de participar en 

l’organització i desenvolupament del Premi Empordà 

de Novel·la, i per això ens hem compromès a:

a) Col·laborar i participar en l’organització de 

l’acte de lliurament del premi o presentació del 

llibre guanyador, si escau. 

b) Organitzar altres esdeveniments relacionats 

amb el premi al municipi de la Tallada, si escau. 

c) Donar la màxima difusió del premi al seu 

municipi. 

I si ets jove i vols dir-hi la teva, recorda que tens 
a la teva disposició el WhatsApp del 609 027 708
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COMUNICACIÓ

Com sempre, des d’aquesta secció del butlletí, us fem avinents una sèrie d’informacions 
que creiem que és important que us arribin. Recordem una vegada més que teniu a la 
vostra disposició el telèfon del regidor de guàrdia (672 17 93 38) per servir-vos des de la 
proximitat i per resoldre tan de pressa com sigui possible les necessitats que se us presentin 
o per avisar-nos de qualsevol incident que detecteu. Recordeu que és un telèfon que és 
actiu 365 dies l’any i 24 h al dia i que el teniu sempre a la vostra disposició.

Entitat de registre col·laboradora de CATCert on es pot sol·licitar l’idCAT

Pel que fa al servei idCat digital, volem dir-vos que és un nou servei d’expedició gratuïta de certificats 

digitals idCAT. Si no disposeu de certificat digital idCAT el podeu aconseguir gratuïtament a l’Ajuntament 

de la Tallada. El procediment per obtenir el certificat idCAT consta de tres passos:

Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu 

a www.idcat.cat.

Anar presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de la Tallada, 

que és una entitat de registre col·laboradora de CATCert.

Instal·lar el certificat 

a l’ordinador.

Com sempre, si teniu algun dubte abans de la tramitació del certificat, podeu trucar a l’ajuntament i se us 

facilitarà la informació que necessiteu. 

Trobada amb els veïns i veïnes de Marenyà per concretar els detalls 
de la propera construcció de l’edifici municipal “La Pèrgola”

El passat mes d’abril, es van dur a 

terme un parell de reunions entre 

l’Ajuntament de la Tallada i els 

veïns i veïnes de Marenyà per pre-

sentar el projecte de “La Pèrgola”, 

que serà un nou equipament muni-

cipal. En el decurs de les reunions 

es varen recollir i incorporar els 

suggeriments realitzats al projecte, 

es va elaborar el projecte executiu 

i aquest s’ha portat ja a aprovació 

inicial al Ple municipal. En aquests 

moments es troba en període d’ex-

posició pública però esperem po-

der-ne fer l’aprovació definitiva 

abans de finalitzar l’any 2021. L’any 

2022 serà l’any de la licitació i de la 

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

En el butlletí anterior us informàvem que, 

amb la voluntat de facilitar els tràmits per via 

electrònica amb l’administració, ja sigui per 

a la presentació d’instàncies o bé per relacio-

nar-se amb altres administracions, s’habilitaria 

a l’ajuntament un punt d’autoservei de tràmits 

electrònics. Doncs bé, ara ens plau dir-vos que 

aquest punt ja és operatiu i que el personal de 

l’ajuntament us ajudarà i acompanyarà en la 

tramitació electrònica d’allò que necessiteu. 

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

Manifest de suport al President 
Carles Puigdemont

Una vegada més la COVID-19 ha modificat la nostra tradició de pujar agerma-

nats els pobles d’Albons, Verges, la Tallada, Garrigoles, les Olives i Viladamat 

el dia 11 de setembre al Puig Segalar. Aquest any, hi vam pujar tots aquells 

que així ho vam desitjar, però encara no ha estat possible fer el nostre es-

morzar de pa amb xocolata. 

El dia 24 de setembre, a la plaça de l’1 d’Octubre de 

2017, els veïns i veïnes del municipi ens vam aplegar per 

donar suport al president Puigdemont arran de la seva 

detenció a l’illa de Sardenya. 

Amb aquest acte, els assistents vam voler expressar el 

nostre ferm rebuig a la seva detenció amb una lectura 

pública del manifest proposat per l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques (ACM).

Esperem que l’any vinent ja pu-

guem fer-ho! A la baixada, ens 

vam trobar a la plaça de l’1 d’Octu-

bre, on es va llegir el Manifest de 

la Diada i es va cantar Els Segadors.
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Commemoració de l’1 d’Octubre a la Tallada amb l’esperit del 3 d’octubre

Finalització del col·lector: entrada 
en funcionament de les estacions 
de bombament de Tor i la Tallada 

Allargament del període de 
justificació de les subvencions 

a les entitats municipals

Amb l’objectiu de commemorar l’1 d’octubre, aquest 

dia va tenir lloc a la plaça de l’1 d’Octubre de 2017 un 

acte institucional commemoratiu on ens vam aplegar 

veïns i veïnes del municipi i la Molt Honorable Presi-

denta del Parlament de Catalunya, la Sra. Laura Borràs.

L’alcaldessa va adreçar unes paraules als assistents i 

tot seguit va cedir la paraula a la presidenta Borràs. 

Durant l’acte vam estar acompanyats pels grallers. Ells 

mateixos, en acabar, van acompanyar amb les gralles el 

Cant dels Segadors. Per a la commemoració es va pre-

parar un recull de fotografies del 3 d’octubre de 2017 a 

la Tallada i també un vídeo.

El Consorci d’Aigües Costa Brava ha comuni-

cat a l’Ajuntament de la Tallada que s’ha fet la 

comprovació de les estacions de bombament 

de la Tallada i Tor i ambdues funcionen. Res-

ta pendent fer la posada a punt de l’estació de 

Canet. Us en mantindrem informats a mesura 

que l’Ajuntament disposi de més informació. 

A veure si ben aviat tot el col·lector pot entrar 

ja en funcionament. 

L’ordenança municipal de subvencions permet esten-

dre el període de justificació de les que s’atorguen a 

les entitats municipals fins a un màxim de la meitat 

del que correspon al seu període d’execució (en el 

nostre cas és d’un any i per això s’ha estès 6 mesos). 

En el context de la pandèmia, la majoria d’entitats 

no han pogut dur a terme les activitats que de mane-

ra habitual realitzen. Amb aquesta extensió podran 

executar despesa fins a final de juny de 2022.

La presidenta Borràs ens va fer obsequi d’una senyera 

numerada, que tenim al despatx d’Alcaldia i que po-

deu venir a veure sempre que vulgueu.
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Fil directe amb l’alcaldessa

Marxa nòrdica i dinamització de parcs de salut

Trobada amb els veïns i veïnes de Tor

El dia 17 de juny va entrar en funcionament el servei 

del “Fil Directe” amb l’alcaldessa. A través d’aquest 

espai de participació ciutadana, tothom qui ho vulgui 

podrà comunicar-se directament amb l’alcaldessa. Per 

accedir-hi només cal que entreu al lloc web de l’Ajun-

tament de la Tallada: 

www.latallada.cat/promocio-fixe/ajudem-nos/

I ompliu el formulari mitjançant el qual podeu dema-

nar informació, formular una queixa, un suggeriment 

o un agraïment.

Us animem a fer servir aquest nou canal de comunica-

ció que pretén apropar-vos més al nostre Ajuntament.

Divendres 15 d’octubre va tenir lloc al Casal de Tor la 

presentació per part de l’Ajuntament als veïns i veï-

nes d’aquest poble de la proposta de millora del nou 

parc infantil. Malgrat la reticència inicial d’algun veí a 

la possibilitat de tancar parcialment el c/ del Pou per 

garantir la seguretat de la mainada quan hi juguin, es 

va consensuar una solució bona per a tothom i el pro-

jecte ja té llum verda per tirar endavant. Des del Casal 

de Tor es centralitzaran possibles punts de millora que 

s’enviaran tan aviat com sigui possible a l’Ajuntament 

per poder començar ben aviat la rehabilitació i millora 

d’aquest espai que ha de ser per al gaudi de tots els 

veïns i veïnes, ja siguin petits o grans.

A partir del divendres 22 d’octubre Urban Salut fina-

litza el contracte que tenia subscrit amb Dipsalut per 

realitzar les sessions d’activitat física en parcs de sa-

lut i xarxes d’itineraris saludables del nostre municipi. 

Des d’aquestes línies agraïm a l’empresa la qualitat 

del servei prestat i desitgem no perdre el contacte 

amb el seu equip.

A partir del dilluns 25 d’octubre, el 

servei s’ha adjudicat a Estela Gómez 

(www.itinerarisiparcsdesalut.cat/ca/

parcs-i-xarxes/l/la-tallada-dempor-

da-1088.html), que ha guanyat la 

licitació d’enguany al Baix Empordà 

i que realitzarà el servei durant els 

propers quatre anys. Estem conven-

çuts que també ens agradarà molt.
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ECONOMIA

La nostra premissa és administrar els recursos disponibles amb responsabilitat i estar 
sempre atents a totes les convocatòries que ens permetin captar els recursos necessaris 
per millorar la vida quotidiana de les persones que viuen al municipi de la Tallada.

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

Les modificacions de les ordenances fiscals fan refe-

rència a:

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 10, regu-

ladora de la taxa per l’aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses explo-

tadores de serveis de subministrament d’inte-

rès general, en concret afegint uns models de 

ENTRADES INDIVIDUALS (import per dia)
Menors de 3 anys
De 3 a 12 anys

Adults (més de 13 anys)

Entrada de matins (de 10 h a 14 h)
Entrada de tarda (a partir de les 15 h)
Entrada de tarda (a partir de les 18 h) 1

Entrada activitats aquàtiques i acompanyants inscrits cursos natació – 1 hora 2

Jubilats (més de 65 anys) o grau invalidesa >33%
Casals i entitats esportives 

ABONAMENTS
Abonament T10
Abonament T15

ABONAMENT MENSUAL (30 dies consecutius)
Individual
Familiar (fins a 3 membres)
Familiar (a partir del 4t membre)

ABONAMENT DE TEMPORADA
Individual
Individual amb carnet de jubilat

documents de tramitació com a annexos a l’or-

denança fiscal.

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, regu-

ladora de la taxa per la utilització de la piscina 

municipal, instal·lacions municipals i el material 

de titularitat municipal, en concret en el redactat 

del punt 3 apartat A), corresponent a les tarifes 

d’entrada a la piscina municipal, la qual queda 

amb el redactat següent: 

TARIFA
Gratuïta
Dia feiner 5,00 €
Dia festiu 6,00 €
Dia feiner 7,00 €
Dia festiu 8,00 €
Tots els dies 5,00 €
 5,00 €
 3,00 €
 1,00 €
 3,50 €
 2,50 €
   

  60 €
  75 €
   

  90 €
  120 €
  150 €
   

  110 €
  100 €
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Familiar (fins a 3 membres) + T10 de regal
Familiar (a partir del 4t membre) + T15 de regal

CURSETS DE NATACIÓ I ACTIVITATS 
(2 dies/setmana durant els mesos de juliol i agost)
Curset natació abonats 
Curset natació abonats 
Curset natació NO abonats
Curset natació NO abonats
Entrada acompanyants activitats aquàtiques 2

  165 €
  225 €

  
 

Per tot el curs 60 €
Per setmana 15 €/setmana
Per tot el curs 70 €
Per setmana 20 €/setmana
1 hora 1 €

BONIFICACIONS:

10% de descompte en abonaments de temporada per 

a persones empadronades o que paguin algun tribut 

al municipi.

Un cop aplicat el primer descompte, sobre la base re-

sultant, tindran un 10% de descompte addicional tots 

els abonaments contractats des del dia de l’obertura 

fins al primer dilluns del mes de juliol, ambdós inclo-

sos.

— Modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, regula-

dora dels preus del Casal d’Estiu, en concret en el re-

dactat del punt 4 apartat 2), corresponent a les tarifes 

corresponents al servei de menjador del casal d’estiu, 

que queda amb el següent redactat: 

Article 4.2) TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI DE 

MENJADOR DEL CASAL D´ESTIU:

Preu 2 hores de monitoratge + àpat càtering per dia 

alumnes fixos: 11 € (6 € en l’opció carmanyola).

Preu 2 hores de monitoratge + àpat càtering per dia 

alumnes esporàdics: 13 € (8 € en l’opció carmanyola).

S’entendrà com a assistència fixa aquella que sigui 

com a mínim d’una setmana de manera continuada.

El servei es podrà oferir sempre que existeixi un mí-

nim de 6 inscrits per oferir el servei. 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) 

El període mitjà de pagament (PMP) en les entitats lo-

cals es defineix com els dies que ha de trigar de mitja-

na una administració a pagar als seus proveïdors, una 

dada que és fonamental per a la gestió de la tresoreria 

municipal. El pagament no pot superar els 60 dies. En 

el cas de la Tallada, aquest PMP ha estat el següent:

TRIMESTRE  PMP
1r 2021  11,59 dies

2n 2021  19,59 dies

3r 2021   15,11 dies

Compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2020 

El compte general de l’Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2020 reflecteix les dades econòmiques del 

tancament de l’exercici pressupostari del 2020, i són 

les següents:

El patrimoni de l’Ajuntament segons el balanç 

de situació és de 5.716.327,06 €

Els deutors pendents de cobrament 

a fi d’exercici ascendeixen a 69.712,96 €
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Els creditors pendents de pagament 

a fi d’exercici ascendeixen a 38.953,00 €

El deute de l’Ajuntament amb les entitats 

financeres és de 0,00€

El resultat pressupostari ajustat de 

l’exercici 2020 és de 1.672,47€

El romanent de tresoreria a final de l’exercici 

és de 298.009,43 €
 

La situació econòmica real de l’Ajuntament és la que 

reflecteix el romanent de tresoreria, que posa de 

manifest els fons líquids més els drets pendents de 

cobrament menys les obligacions pendents de paga-

ment. Així, el romanent de tresoreria al tancament de 

l’exercici 2020 a l’Ajuntament de la Tallada va ser de 

298.009,43 €.

PRESSUPOST 2022 

Com toca per l’època de l’any, us facilitem el pressu-

post municipal per l’any 2022 que es va aprovar inici-

alment pel Ple de la corporació el dia 14 d’octubre i 

que actualment està en període d’exposició pública 

per poder-lo aprovar definitivament després d’aquest 

període.

La confecció del pressupost municipal s’ha  dut a ter-

me 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 hisendes locals, i l’article 18.4 del RD 500/90. El 

pressupost s’ha aprovat inicialment.

El pressupost general de la corporació ascendeix a:

Estat d’ingressos: 1.528.528,22 €

Estat de despeses: 1.528.528,22 €

Juntament amb el pressupost general s’aproven les 

bases d’execució, que contenen les disposicions ne-

cessàries per a una adequada gestió pressupostària i 

la plantilla de personal.

A continuació es presenta per capítols el pressupost 

de despeses i el d’ingressos.

PRESSUPOST DE DESPESES 

CAP. I – Despeses de personal: 266.420,02 €

CAP. II – Despeses en béns corrents i serveis: 
426.481,69 €

CAP. III – Despeses financeres: 3.600,00 €

CAP. IV – Transferències corrents: 36.220,68 €

CAP. V – Fons de contingències: 0,00 €

CAP. VI – Inversions: 795.805,83 €

CAP. VII – Transferències de capital: 0,00

TOTAL: 1.528.528,22 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

CAP. I – Impostos directes: 277.597,50 €

CAP. II – Impostos indirectes: 2.000,00 €

CAP. III – Taxes i altres ingressos: 227.860,00 €

CAP. IV – Transferències corrents: 252.300,81 €

CAP. V – Ingressos patrimonials: 10.696,00 €

CAP. VI – Alineació d’inversions reals: 0,00 €

CAP. VII – Transferències de capital: 103.910,46 €

CAP. VIII – Actius financers: 0,00 €

CAP. IX – Passius financers: 634.163,45 €

TOTAL: 1.528.528,22 €
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PRESSUPOST DE DESPESES 2022

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

920/15200

920/16000

920/16200

CAPÍTOL II

920/20000

920/20600

920/20300

920/21301

171/21000

1531/21000

160/21000

1610/21000

165/21000

920/21000

312/21200

330/21200

337/21200

2022

12.040,00

16.071,44

10.823,90

9.174,56

3.018,28

19.963,44

39.241,16

21.596,88

3.096,66

9.609,28

7.223,00

5.439,74

2.876,32

4.709,62

6.591,20

30.892,41

63.052,13

1.000,00

266.420,02

500,00

718,74

4.100,00

2.193,12

2.000,00

17.138,70

2.500,00

23.500,00

11.463,25

20.000,00

1.500,00

300,00

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 FUNCIONARIS

ALTRES COMPLEMENTS

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL NETEJA

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL – BRIGADA 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES BRIGADA JOVE

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

GRATIFICACIONS 

ALTRES RENDIMENTS PERSONAL LABORAL

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

RENTiNG IMPRESSORA 

RENTING TALLAGESPA

MANTENIMENT DEA. DESFIBRIL·LADORS CANET, MARENYÀ I TOR

JARDINERIA

MANTENIMENT VIA PÚBLICA 

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

CONSERVACIÓ CONSULTORI

CONSERVACIÓ LA CASETA

CONSERVACIÓ ESPAI CANET
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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

920/22104

1610/22110

920/22110

1610/22111

1610/22112

1610/22113

312/22200

920/22200

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

VESTUARI BRIGADA

XARXA AIGUA – ENERGIA ELÈCTRICA ETAP LA TALLADA

PRODUCTES DE NETEJA

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

6.000,00

10.000,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

1.500,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

4.500,00

2.000,00

100,00

450,00

450,00

600,00

450,00

2.000,00

4.000,00

100,00

3.000,00

1.100,00

1.000,00

4.000,00

3.200,00

600,00

1.400,00

3.200,00

250,00

2.100,00

400,00

1.500,00

600,00

350,00

1.500,00

600,00

2.200,00

4.200,00

1.000,00

300,00

5.200,00
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920/22201

920/22203

920/22400

161/22501

161/22501

920/22601

920/22603

920/22602

920/22604

920/22606

338/22609

338/22609

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

920/22710

920/22711

932/22708

920/22799

311/22799

311/22710

231/22799

920/22707

920/22699

920/23100

920/23300

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

DINAR FESTA GENT GRAN

DINAR FESTA SANT GALDERIC

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

REDACCIÓ INVENTARI PATRIMONIAL 

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

LOCOMOCIÓ

ALTRES INDEMNITZACIONS – ÒRGANS COL·LEGIATS

TOTAL CAPÍTOL II – DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

150,00

2.500,00

9.000,00

4.000,00

43.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

1.400,00

2.200,00

1.000,00

2.000,00

500,00

600,00

1.000,00

23.000,00

8.500,00

15.903,00

18.000,00

2.000,00

15.000,00

10.000,00

2.000,00

22.000,00

3.000,00

5.900,00

1.500,00

10.509,82

8.655,06

100,00

900,00

21.900,00

426.481,69
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CAPÍTOL III

011/35900

011/35900

011/35900

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

925/48005

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 GESTIÓ SUBMINISTRE AIGUA

DESPESES FINANCERES SERVEI PISCINA I GUINGUETA

DESPESES FINANCERES SERVEI CASAL

DESPESES FINANCERES 

TOTAL  CAPÍTOL III – DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

SERVEIS SOCIALS

CENTRE TRAMUNTANA

CONVENI BRIGADA FORESTAL CONSELL COMARCAL 

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

CONVENI CONSORCI VIES VERDES

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ SINOFÓS – ACTIVITATS GENT GRAN

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORGANITZACIÓ COMISSIÓ DE REIS)

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORGANITZACIÓ CLUB LECTURA)

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORGANITZACIÓ CORAL DE LA TALLADA) 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CAMATORTA (COM. FESTES I ACT. CULT. MARENYÀ)

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (ACTIVITATS CULTURALS A CANET)

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (ACTIVITATS CULTURALS A TOR)

ADF EL PUIG SEGALAR (ACTUACIONS GESTIÓ FORESTAL)

CÀRITAS (CDA+SIE)

AJUTS SOCIALS

FUNDACIO ESCLEROSI MÚLTIPLE 

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR 

AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT EDIFICI IE FRANCESC CAMBÓ

SUBV. ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA (ACT. CULT. A LA TALLADA)

TOTAL CAPÍTOL IV – TRANSFERÈNCIES  CORRENTS

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS 

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

1.200,00

500,00

250,00

1.650,00

3.600,00

5.000,00

3.600,00

850,00

4.000,00

720,68

1.000,00

400,00

1.000,00

150,00

700,00

500,00

600,00

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

1.500,00

100,00

1.200,00

1.000,00

3.300,00

36.220,68

732.722,39

732.722,39
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CAPÍTOL VI

920/60900

459/61902

459/61903

165/61903

1531/60902

164/62200

INVERSIONS

INVERSIONS GENERALS

PUOSC – LÍNIA INVERSIÓ – REGENERACIÓ URBANA I DE SERVEIS BÀSICS 

AL NUCLI ANTIC DE LA TALLADA

PUOSC – MUNICIPIS PETITS – PÈRGOLA MARENYÀ 

PUOSC – MUNICIPIS PETITS – ENLLUMENAT

VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

OBRA ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

TOTAL CAPÍTOL VI – INVERSIONS

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

10.000,00 

380.990,69 

127.151,87 

36.500,00 

193.172,76 

47.990,51 

795.805,83

795.805,83

1.528.528,22

0,00

1.528.528,22

B.OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS

TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2022

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

IMPOSTOS DIRECTES

IBI RÚSTICA

IBI URBANA

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

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

2021

46.539,54

167.349,54

48.108,42

600,00

15.000,00

277.597,50 

22.000,00

22.000,00

62.000,00

6.850,00

48.200,00

43.000,00

1.335,00
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32100

32200

32300

32500

33200

33300

33500

33900

33901

34901

34903

34910

34911

34912

34913

34907

34908

39100

39211

39300

39301

39900

39905

CAPÍTOL IV

42000

42020

45000

45001

45080

45082

45083

46100

46101

46102

46103

46104

46105

46106

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

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 

QUOTES CASAL

QUOTES MENJADOR CASAL

QUOTES EXCURSIONS I ACAMPADES CASAL

QUOTES DINAR FESTA GENT GRAN

QUOTES DINAR FESTA SANT GALDERIC

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

TRANSFERÈNCIES 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

4.900,00

500,00

1.000,00

500,00

2.000,00

6.500,00

50,00

600,00

6.000,00

18.000,00

13.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

25,00

400,00

100,00

2.000,00

500,00

100,00

300,00

1.500,00

227.860,00  

86.225,04

700,00

43.799,00

40.733,59

650,00

1.700,00

9.299,07

1.100,00

6.500,00

6.000,00

100,00

3.500,00

600,00

36.800,00
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TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

DIPUTACIÓ – NOVES TECNOLOGIES

DIPUTACIÓ – VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

DIPUTACIÓ – OBRA ADEQÜACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL

TOTAL CAPÍTOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

PRÉSTEC PONT – PUOSC MUNICIPIS PETITS – PÈRGOLA MARENYÀ I ENLLUMENAT

PRÉSTEC PONT – PUOSC LÍNIA INVERSIONS

PRÉSTEC – PUOSC LÍNIA INVERSIONS

PRÉSTEC – VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA

TOTAL CAPÍTOL IX 

719,00

60.000,00

43.191,46

103.910,46

103.910,46

894.364,77

120.000,00

250.000,00

130.990,69

133.172,76

634.163,45

CAPITOL VII

76103

76109

76110

CAPITOL IX

91300

91301

91302

91303

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.528.528,22

46107

46108

46109

46111

CAPÍTOL V

52000

54101

54100

55900

DIPSALUT– PROMOCIÓ SALUT PM07

DIPSALUT – DESPESES CORRENTS CONSULTORI MÈDIC

DIPSALUT – SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL

DIPUTACIÓ – SUBV. ARXIU

TOTAL CAPÍTOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

INTERESSOS DE DIPÒSIT

INGRESSOS LLOGUER APARCAMENT AUTOCARAVANES

LLOGUERS DIVERSOS AJUNTAMENT

CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

TOTAL CAPÍTOL V – INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

9.500,00

1.794,11

1.800,00

1.500,00

252.300,81  

10,00

1.200,00

1.500,00

7.986,00

10.696,00

790.454,31

Subvencions 

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Co-

operació Econòmica i Cultural 2021 (Exp. 131/2021 i 

132/2021), ha aprovat la concessió de les següents sub-

vencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

A2. OPERACIONS DE CAPITAL

Despesa en manteniment de via pública, 
enllumenat públic i abastament aigua: 36.795,65 €

Actuacions en camins: 1.100,00 €

Cooperació cultural: 6.493,35 €

Noves tecnologies: 740,67 €
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Programa de suport econòmic a les actuacions per a 

la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10). 

Expedient 2021000137. Import concedit: 3.528,59 €; 

import sol·licitat: 3.995,70 €.

Programa de suport econòmic per al servei de socorris-

me a la piscina municipal (Pt15). Expedient 2021/1435/

X020202.  Import concedit: 1.734,06 €.

Finançament de les despeses derivades del funcio-

nament ordinari del consultori local (SAC) (Pm13). 

Expedient 2021/1672 (X2021000317). Import concedit: 

3.742,64 €; import sol·licitat: 4.000 €.

De part d’aquest organisme també rebem subvenci-

ons en espècie com ara:

Pt01. Programa de suport a la gestió i control de la sa-
lubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmis-
sió de legionel·losi.

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa 
dels abastaments d’aigua de consum humà.

Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat 
de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió 
municipal.

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats 
de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus).

SUBVENCIONS GENCAT

Jutjat de Pau: 650 €. S’atorga als ajuntaments dels 

municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el 

mòdul econòmic corresponent per al funcionament 

d’aquests òrgans judicials durant l’any 2021.

Compensacions econòmiques a favor dels ajunta-

ments perquè abonin retribucions a determinats càr-

recs electes locals. Aquesta convocatòria ha atorgat 

9.299,07 € a l’Ajuntament de la Tallada destinats al 

pagament del salari de l’alcaldessa.

La Diputació de Girona, en el marc de subvencions 

per a inversions municipals en cementiris, ha atorgat 

a l’Ajuntament de la Tallada una subvenció per valor 

de 43.191,46 €, que representa el 90% del cost del 

projecte. Es tracta d’una subvenció en règim de con-

currència competitiva per finançar la rehabilitació i 

millora del cementiri. 

També, respecte del programa de suport i actua-

cions en matèria forestal i de prevenció d’incendis 

forestals 2021, la Diputació de Girona ha atorgat a 

l’Ajuntament de la Tallada una subvenció de 1.912,50 

euros per a la realització d’un estudi de localització i 

atermenament de les parcel·les propietat de l’Ajun-

tament.

La Diputació de Girona havia concedit a l’Ajunta-

ment de la Tallada una subvenció de 60.000 € per 

a la via verda entre la Tallada i Tor que corresponia 

al 50% del cost proposat en la memòria valorada 

d’aquest projecte. Donat que el cost final, una ve-

gada realitzat el projecte executiu, és d’aproxima-

dament 200.000 euros, l’alcaldessa es va reunir amb 

el president de la Diputació i aquest ha accedit a 

augmentar la subvenció de 60.000 € a 100.000 € per 

executar al 2022.

SUBVENCIONS DIPSALUT

Programa de suport econòmic per a la realització d’ac-

tivitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: 

X2021000172, projecte “A la Tallada d’Empordà ens 

activem per a la millora de les condicions i els estils 

de vida”. Import concedit: 7.411,73 €; import sol·licitat: 

10.350 €.

Finançament de les despeses d’inversió i equipa-

ment del consultori local (SACI) (Pm13). Expedient 

2021000171. Import concedit: 422,69 €; import sol-

licitat: 680,95 €.
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URBANISME

L’àrea d’urbanisme ha estat molt activa aquest any i, si tot va bé, ho estarà molt 
durant l’any 2022. Com sempre, a més de les obres noves que es realitzen des 
d’aquesta àrea, es vetlla per mantenir en correcte estat els edificis municipals, la via 
pública i els serveis i instal·lacions municipals. Des del darrer butlletí, les principals 
actuacions dutes ha terme han estat: 

Realització dels atermenaments amb els muni-

cipis de les Olives, Bellcaire, Fontanilles, Ullà, Serra. 

Properament es farà amb Verges. Amb tots els muni-

cipis esmentats, gairebé feia cent anys que no es re-

visaven les delimitacions entre els termes municipals. 

Per aquest motiu, en representació de la Generalitat 

de Catalunya, la Direcció General de l’Administració 

Local i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

han dut una anàlisi tècnica de la línia de delimitació 

entre els termes municipals de la Tallada i cadascun 

dels municipis amb els quals limitem. Esperem no tri-

gar cent anys més a revisar les delimitacions revisades 

aquest 2021!

Aprovació inicial per Ple del projecte de “La Pèr-

gola” de Marenyà corresponent a la línia de petits 

municipis del PUOSC.

Pintada dels límits laterals de les carreters locals 

del municipi per millorar-ne la seguretat, i també 

s’han retolat els límits de velocitat segons la normati-

va vigent. Inversió de 5.938,57 €.

Aprovació inicial per Ple del projecte de via verda 

entre la Tallada i Tor.

Canvi de les finestres del consultori per millorar la 

sostenibilitat energètica dels edificis municipals, una 

actuació més que s’emmarca en l’alineament de l’Ajun-

tament de la Tallada amb el Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible de l’ONU. Inversió de 9.209,43 €.
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Acabament de les voreres del la zona de carrer 

Tramuntana i carrer dels Masos. Inversió d’11.918,50 €.

Substitució del cordat de la tanca de l’Espai Canet 

amb l’esperit de mantenir les instal·lacions municipals 

en bon estat de conservació. Inversió de 343,34 €.

Canvi de les plaques 

de les portes d’entrada 

de la deixalleria i del 

tancat d’escombraries 

de Canet per millorar-ne 

el sistema electrònic. In-

versió de 677,60 €.

Neteja dels recs de desguàs de la zona de la Ta-

llada (C-31A), que havia de dur a terme l’ACA però 

que no ha fet i ho ha assumit l’Ajuntament i com a 

continuació d’aquest treball el Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat ha netejat la part corresponent als 

ponts. Deixem així a punt aquestes infraestructures 

per si s’esdevenen pluges importants aquesta tardor-

hivern. Inversió de 3.267 €.

Properament, es duran a terme les següents actuacions:

Millora del voral de la C-31A, a Tor des de la zona 

del Ginestar fins al baixant que dona al c/ Major (PK ini-

cial: 360,00; PK final: 360,565). Inversió de 4.779,50 €.

Millores en el cementiri municipal. Serà una inver-

sió de 43.191,46 € que es realitzarà l’any 2022. 

Millora del parc de Tor, amb una inversió de 

55.000 €.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

En aquesta àrea us informem de:

REVISIONS ITV VEHICLES AGRÍCOLES I CICLOMOTORS

El dia 17 de novembre, una unitat mòbil de la Inspec-

ció Tècnica de Vehicles efectuarà les revisions ITV als 

Amb l’ajut de gàbies 

trampes (i molta paci-

ència), es capturen tant 

vehicles agrícoles 

(tractors i remolcs) 

i ciclomotors. Les 

revisions es faran 

davant del local de 

L’Empordanet de 

les 9 a les 14 hores. 

Us recordem que 

els usuaris d’aquest 

tipus de vehicles 

han de reservar hora prèviament a través del web 

www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 492 912.

INVENTARI DE CAMINS I DE FINQUES 
DE LA MUNTANYA

D’acord amb el que s’ha comentat en l’apartat de sub-

vencions de la Diputació de Girona, aquesta ha concedit 

1.912,50 € a l’Ajuntament de la Tallada per dur a terme 

un estudi de localització i atermenament de les parcel-

les propietat de l’Ajuntament en el marc del Pla de Ges-

tió Forestal.

FORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ GATA

El mes d’agost passat es va crear la nova associació pro-

tectora de gats de carrer de la Tallada d’Empordà, ano-

menada GATA. L’associació ha dut a terme una cam-

panya d’esterilització al municipi mitjançant el mètode 

CER, que és un acrònim que resumeix les tres fases de 

l’estabilització de les poblacions de colònies felines: C 

de Captura, E d’esterilització i R de retorn.

els mascles com les femelles i es traslladen de seguida a 

la consulta de VilaVet, on la veterinària Llúcia Martínez 

procedeix a fer-ne una revisió sanitària, desparasitació i 

operació. Els gats intervinguts queden identificats amb 

una marca a l’orella per evitar tornar a ser capturats. 

Així mateix, queden registrats a la base de dades de 

GATA. Després d’unes hores d’observació per controlar 

la recuperació dels animals, primer amb la supervisió de 

la veterinària i després a casa de voluntaris de GATA, els 

gats són retornats a la seva colònia d’origen.

El finançament d’aquesta actuació l’any 2021 ha estat 

de 1.000 €, aportats per part de l’Ajuntament de la Ta-

llada. De cara a l’any 2021, s’ha aprovat una subvenció 

de 1.500 € amb aquesta mateixa finalitat.

Agraïm a l’associació i als seus voluntaris la magnífica 

tasca que estan realitzant.

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 
I EL CLIMA (PAESC)

El PAESC és un document estratègic de planificació 

energètica i climàtica local. Conté les accions que cada 

ens local ha de dur a terme per superar els objectius 

establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de 

la reducció del 55% de les emissions de CO2 al seu ter-

me. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures 

d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

El PAESC ha de recollir els documents estratègics i es-

tudis fets al municipi com ara: l’Agenda 21 / Auditoria 

ambiental, plans de mobilitat local, plans directors i 

d’adequació de l’enllumenat públic, PAES, etc. És a dir, 

s’integra en la planificació estratègica local.
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En aquests moments, a 

l’Ajuntament treballem en 

l’elaboració d’aquest do-

En aquests tallers es presentaran i debatran les accions 

supramunicipals clau incloses en els PAESC, i es farà un 

recull de propostes de la ciutadania. La data del taller 

participatiu de la unitat de paisatge Empordanet, se-

gons se’ns ha comunicat, serà el dia 18 de gener de 

2022 de 18.00 a 20.00 h. A mesura que coneguem més 

detalls d’aquest procés us els farem arribar. És molt im-

portant que hi col·labori el màxim de veïns i veïnes que 

sigui possible perquè ja sabeu que amb el canvi climà-

tic ens hi juguem molt.

PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS

En data 18 d’octubre, la Diputació de Girona ens ha 

concedit l’assistència tècnica en matèria de gestió fo-

restal i prevenció d’incendis. Aquesta assistència con-

sistirà en la redacció de manera gratuïta del projecte 

executiu per a l’obertura i/o manteniment de les fran-

ges perimetrals de protecció per prevenir incendis en 

nuclis urbans i urbanitzacions, segons el que s’estableix 

a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 

dels incendis forestals, i les seves modificacions.

Un pas més per avançar en el tema de franges de pro-

tecció d’incendis!

Hem canviat de proveïdor del servei 
de recollida d’escombraries. Des de l’1 

Ens hem adherit a la 
setmana sense fum.
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de maig, 
el Consell 
Comarcal del 
Baix Empordà 
gestiona 
de manera 
unificada 
totes les 
fraccions del 
municipi de 
la Tallada.

Continuem 
participant en 
les reunions de 
la Junta Central 
d’Aigües del Baix 
Ter i l’alcaldessa, 
Maria Dolors 
Guàrdia, ha format 
part del Jurat del 
III Premi Jordi 
Montaner.

cument, que inclou tant mesures de mitigació com 

d’adaptació al canvi climàtic. El procés d’elaboració 

d’aquest document és una mica llarg i també laboriós 

i el fem de la mà de la Diputació de Girona. Té un 

abast supramunicipal, a més de municipal, i el nostre 

municipi pertany a la unitat de paisatge Empordanet.

La primera fase del projecte consisteix en la diagnosi 

del nostre municipi pel que fa a emissions generades i 

sobre la seva vulnerabilitat. Amb aquesta informació, 

l’empresa Ecoserveis, que és la responsable de dur a 

terme la diagnosi, ha elaborat una proposta d’accions 

individualitzades per a cada municipi i també a esca-

la supramunicipal. Durant les darreres setmanes hem 

avaluat aquesta proposta i s’ha esmenat per adap-

tar-la a la realitat del municipi de la Tallada. Tot se-

guit, Ecoserveis prepararà el document amb les esme-

nes proposades, que retornarà a l’Ajuntament abans 

d’iniciar el procés de participació ciutadana.

Per a cada unitat del paisatge tindrà lloc un taller par-

ticipatiu virtual obert a la ciutadania anomenat “Car-

rega’t d’energia i decideix el futur del teu territori”. 
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UN SOL POBLE!! 

B envinguts veïns i veïnes. Tal dia 

com avui, l’1 d’octubre de 2017, 

Catalunya va organitzar una de 

les votacions més importants de la seva 

història. A la Tallada d’Empordà, com 

arreu de Catalunya, la gent va sortir 

al carrer per exercir el seu dret a vot. 

Aquell dia volíem tornar a ser lliures en 

una nació plena mitjançant la demo-

cràcia. La nostra voluntat, en aquest 

sentit, continua ferma com una roca i la 

il·lusió segueix encesa en el nostre cor 

com la flama d’aquestes torxes. la gent gran, piqueu-me a mi, coi!!”. Per impedir 

que tiressin la porta a terra a cops de mall, uns ve-

ïns valents van muntar una barricada a la porta de 

l’Ajuntament, ajudant-se fins i tot dels peus i bra-

ços per frenar l’envestida. Es va resistir tot el que es 

va poder; si una cosa la història ens ha ensenyat, és 

que el poble de Catalunya sap resistir amb força. Ni 

el Conde Duque de Olivares, ni Felip V, ni Francisco 

Franco ni Felip VI ha pogut amb ell. Malgrat tots els 

cops rebuts al llarg dels segles, Catalunya sempre 

ha resistit!

També recordo que un dels nostres veïns va inten-

tar dialogar amb les forces d’ocupació, aconseguint 

una sortida segura de l’Ajuntament per a la gent 

gran, els nens i fins i tot els nadons que hi havia dins. 

És una bona prova que el diàleg pot ser útil, però 

“quan convé cal segar cadenes”, com diu el nostre 

himne nacional. Que ho tinguin present els polítics 

catalans que participen en la taula de diàleg amb 

l’Estat espanyol. Ni un pas enrere, amnistia i auto-

determinació!

El passat 1 d’octubre Republicans Units va organitzar la 1a Marxa de Torxes. Us agraïm la 
vostra assistència, empordanesos. Fins l’any que ve!! A continuació us deixem el discurs 

que el nostre portaveu, en Jordi Colomé, va llegir com a cloenda de l’acte:

Republicans Units vol retre homenatge a tots vos-

altres. Aquell dia Canet, Marenyà, Tor i la Tallada 

van ser un sol poble més que mai. Un poble unit, 

que amb seny i discreció va saber organitzar el Refe-

rèndum. Encara recordo les papallones a l’estómac i 

l’ambient de clandestinitat que es respirava els dies 

abans de la votació. Tots vam acceptar l’encàrrec 

amb responsabilitat. Ens vam comprometre a fer-ho 

i sabíem el que s’havia de fer. I ara us dic que ho vam 

fer, sí, i si cal ho tornarem a fer! Perquè la gent no 

ha abaixat mai els braços.

Quan els veïns dels pobles i els companys que vigila-

ven en aquesta rotonda van avisar-nos de l’arribada 

de la Guàrdia Civil, no ens ho creiem. Com podia ser 

que els partidaris de l’“A por ellos” haguessin triat 

un poble tan petit com el nostre? Ens va sorpren-

dre, la veritat, però ràpidament ens vam organitzar. 

A fora de l’Ajuntament la gent va plantar-se a terra 

formant files de cebes i a dins es prenia la decisió de 

prioritzar el vot, malgrat el sabotatge 

dels hackers espanyols contra el siste-

ma informàtic. La idea era que quants 

més votessin, millor, i després ja ama-

garíem l’urna.

La Guàrdia Civil va arribar a la plaça, 

ara la plaça 1 d’Octubre, ni tan sols 

la gent gran o les embarassades van 

aturar-los. Indiscriminadament es van 

obrir pas a cops de porra. Des de dins 

sentíem la gent cridant “No piqueu 
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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

es van bloquejar les sortides i la gent es llançava a 

terra per esgarrapar minuts com fos. L’objectiu era 

que els pobles veïns tinguessin temps per votar i or-

ganitzar-se davant l’amenaça. El Baix Empordà el dia 

3 d’octubre va saber reconèixer aquest sacrifici en la 

gran manifestació de la Tallada. Gràcies, empordane-

sos, per donar-nos escalf aquell dia i per venir avui! 

En els moments importants sabem unir-nos com un 

sol braç i alçar el puny!

Sense voler-ho, els veïns i veïnes de la Tallada es van 

convertir en uns herois i unes heroïnes. L’1 d’octubre 

de 2017 el món sencer va meravellar-se davant l’acti-

tud del poble català. Per contra, no va entendre per 

què la policia utilitzava la força per impedir-nos votar 

en llibertat sobre el nostre futur, sobre allò que volí-

em ser. L’opinió pública internacional va criticar amb 

unanimitat l’actuació antidemocràtica del govern es-

panyol i això, sens dubte, va ser una gran victòria! El 

preu que alguns van pagar a canvi va ser molt car. Per 

aquest motiu volem recordar en aquest acte tots els 

que van patir ferides greus aquell dia i els que poste-

riorment van haver d’anar a l’exili o van ser injusta-

ment represaliats.

Honestament penso que avui és el dia de tots i 

que hauríeu ser vosaltres qui expliquéssiu la vivèn-

cia d’aquell dia històric en el faristol. Per concloure 

aquest acte, vull que sapigueu que nosaltres sempre 

estarem al vostre costat, com vosaltres vau estar sense 

por al costat nostre, lluitant per una mateixa causa: 

la independència de Catalunya. La lluita i la fermesa 

ens farà lliures!

I com deia el gran Miquel Martí i Pol: “Sobretot no 

oblidis que el teu temps és aquest temps que t’ha 

tocat viure, no un altre, i no en desertis, orgullós o 

covard, quant et sentis cridat a prendre part, com 

tothom, en la lluita, car el teu lloc només tu pots om-

plir-lo”.

Visca Catalunya Lliure!!

Potser la ràbia que ens 

robessin l’urna, la nos-

tra urna, amb els nos-

tres vots, ens va donar 

la força necessària per 

expulsar del poble l’esca-

mot de la Guàrdia Civil. 

Fins aquesta rotonda, la 

gent va acompanyar-los 

al crit de “fora les forces 

d’ocupació, aneu-vos-en 

a casa vostra!”. Amb 

les nostres furgonetes 

https://t.me/RepublicansU
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