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

Ens trobem immersos en moments de canvis importants. Ja han passat dos 
anys des de l’inici de la pandèmia causada pel virus SARS-COV-2, però enca-
ra cueja. Hem après a conviure amb restriccions i també amb les mascaretes, 
un fet que ens semblava molt estrany sobretot al principi, quan el nostre 
desconcert era total. Hem aprofitat aquelles finestres, entre onada i onada, 
per recuperar una mica la nostra normalitat i així hem celebrat tot allò que 
ens ha estat possible, respectant sempre la normativa vigent i les recoma-
nacions de les autoritats sanitàries, com ara vacunar-nos per mirar d’aturar 
la propagació de la malaltia. I així seguirem, fins que puguem donar per 
acabada la pandèmia, o bé com alguns ens diuen, s’hagi “gripalitzat”. Tot i 
això, la comunitat científica ens avisa que encara li queda corda, a la covid, i 
per tant, haurem de tenir paciència i actuar amb responsabilitat.

I com deia, més canvis convulsos. El dia 24 de febrer, per ordre del president 
Putin, les forces russes van atacar Ucraïna, cosa que retornava la guerra a 
Europa, un fet fins ara inimaginable. Cada dia veiem angoixats imatges de 
destrucció, dolor i patiment de la població civil ucraïnesa, que ha desper-
tat també una onada de solidaritat mai vista a Europa que inclou mesures 
governamentals de gran envergadura com, per exemple, que els ciutadans 
ucraïnesos puguin desplaçar-se per la UE amb la condició de ciutadans eu-
ropeus. A la Tallada, també hi hem contribuït en la mesura de les nostres 
possibilitats, algunes persones de manera individual però també des de 
l’àmbit municipal, ja que en nom del nostre municipi s’ha fet un donatiu 
de 1.000 euros a Creu Roja com a entitat que lidera l’acollida dels refu-
giats. Les associacions del municipi i l’Ajuntament també han organitzat la 
“Caminada per la Pau”, els beneficis de la qual s’han ingressat a Creu Roja.

Aquesta guerra de ben segur que ens afectarà a tots. Tothom és conscient 
de la pujada de preus d’alguns aliments, dels pinsos, dels fertilitzants, dels 
carburants, etc. Malgrat tot, però, a l’Ajuntament de la Tallada continuem 
amb el nostre treball estant al vostre servei i mirant de donar resposta a 
les necessitats que es presenten. En aquest butlletí, volem informar-vos 
del relleu que ha tingut lloc al consistori municipal. El nostre company 
Antoni Fernández Sandoval va renunciar a la regidoria abans de Nadal i 
ha estat substituït per na Míriam Pagès i Clavaguera. Des d’aquestes línies, 
volem agrair a l’Antoni la seva dedicació al nostre municipi i donar una 
càlida benvinguda a la Míriam.

En les pàgines que segueixen a aquesta salutació, trobareu el detall de les 
actuacions realitzades des del darrer butlletí, però com faig sempre, apro-
fito per dir-vos que seguim al vostre servei per a tot allò que us calgui. La 
nostra tasca principal és estar a la vostra disposició per ajudar-vos amb tot 
allò que puguem. L’Ajuntament és casa vostra, l’administració de km 0, de 
proximitat i, per això, no dubteu a contactar-nos sempre que us calgui. 

No vull acabar aquesta salutació sense dir-vos que anem avançant, enca-
ra que lentament, amb alguns projectes, com la Pèrgola de Marenyà, la 
rehabilitació del cementiri municipal, la construcció del parc de Tor i els 
canvis en l’enllumenat del pobles de Tor, Canet i Marenyà, que esperem 
que en el decurs d’aquest 2022 quedin acabats.

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

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

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

14 D’OCTUBRE DE 2021: 
http://www.ddgi.cat/municipis/LaTallada/PLE%20

EXTRAORDINARI%2014%20OCT%202021.mp3

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

ORDINÀRIA DEL PLE DE 30 DE SETEMBRE DE 2021.

Aprovada per 7 vots a favor.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:00 al 00:00:40.

2.0.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 

ESTATUTS DEL CONSORCI ALBA-TER.

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Con-

sorci Alba-Ter (amb la nova denominació Consorci del 

Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci 

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

el text que figura adjunt. 

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci 

Alba-Ter amb la nova denominació Consorci del Ter) 

als efectes de la informació pública conjunta de la 

modificació estatutària, el seguiment de la ratificació 

per la totalitat dels membres que l’integren, i la co-

municació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 

Locals. 

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui 

necessari l’alcaldessa de la Tallada d’Empordà, il·lma. 

Sra. M. Dolors Guàrdia Gasull, a signar tots i cada un 

dels documents necessaris per dur a terme els anteri-

ors acords.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:41 al 00:02:12.

3.0.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’INICI D’EXPEDIENT 

DE MODIFICACIÓ DEL POUM NÚM. 4 I SUSPENSIÓ DE 

LLICÈNCIES.

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer. Iniciar l’expedient per a adaptació de la norma-

tiva urbanística del sòl no urbanitzable vigent al nos-

tre municipi a les directrius referents al Pla Territorial 

Parcial de les Comarques Gironines, i d’altra normativa 

d’especial interès referent a energies renovables.

Segon. Suspendre cautelarment, i amb la finalitat 

d’estudiar la normativa, la tramitació de projectes 

d’actuacions específiques, plans especials urbanístics 

llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova 

planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable, relatives a 

l’àmbit del sòl no urbanitzable de la Tallada d’Empor-

dà en relació amb l’ordenació dels usos i instal·lacions 

de producció d’energia renovables (eòlica i fotovoltai-

ca) així com altres autoritzacions municipals connexes 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 14 d’octubre de 2021
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establertes per la legislació sectorial, incloent també 

la suspensió dels moviments de terres i tala d’arbres 

o masses boscoses i l’obertura de camins, vinculades 

a aquestes instal·lacions, durant el termini d’un any.

Tercer. Aprovar l’excepció de la suspensió de llicènci-

es i autoritzacions per a la instal·lació d’energia solar 

(tèrmica i fotovoltaica) per a autoconsum i els movi-

ments de terres per motius de reparació i/o manteni-

ment de camins, passos o lleres.

Quart. Publicar l’acord al BOP de Girona, a la seu 

electrònica de la pàgina web municipal i en el tau-

ler d’anuncis de l’ajuntament. El termini de suspen-

sió començarà a comptar l’endemà de la publicació 

d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona.

Cinquè. Fer constar que l’àmbit territorial de suspen-

sió correspon a tot el sòl no urbanitzable del terme 

municipal de la Tallada d’Empordà, d’acord amb el 

plànol de suspensió acompanyat en el document tèc-

nic que consta a l’expedient.

Sisè. Autoritzar l’alcaldessa perquè porti a terme tots 

aquells actes i gestions que siguin necessaris per a 

l’execució del present acord. 

Aprovat per 4 vots a favor i 3 abstencions.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:02:13 al 00:05:20.

4.0.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNI-

CIPAL, LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LES BASES 

D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2022.

El Ple adopta dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 

2022, format pel pressupost de l’Ajuntament, amb el 

detall que tot seguit s’especifica: 

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 22.000,00 €

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 €

Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de tre-

ball de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a 

l’any 2022, que consten com a Annex I a dins d’aquest 

expedient.

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost 

per a l’exercici 2022, que consten com a Annex II a 

dins d’aquest expedient.
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Quart. Exposar al públic aquest acord juntament amb 

la documentació que integra el projecte del Pressu-

post General de l’Ajuntament de la Tallada d’Empor-

dà per a l’exercici 2022, durant un termini de quinze 

dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació 

de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona i al tauler d’anuncis, per tal que 

les persones interessades el puguin examinar i presen-

tar-hi reclamacions davant del Ple.

Cinquè. Considerar definitivament aprovat el Pres-

supost General per a l’exercici 2022, sense necessitat 

d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposi-

ció pública no s’hi han presentat reclamacions.

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 00:05:21 al 00:16:17.

5.0.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 

LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2022.

El Ple adopta els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2022 i 

següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10, 

reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses explotadores 

de serveis de subministrament d’interès general, en 

concret afegint uns models de documents de tramita-

ció com a annexos a l’ordenança fiscal.

Segon. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2022 i 

següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 

15, reguladora de la taxa per la utilització de la pis-

cina 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 següent 

redactat: 

“3.A) PISCINA MUNICIPAL:

1. Temporada piscina estiu 

Entrades individuals diàries      TARIFA

Menors de 3 anys       Gratuïta

De 3 a 12 anys        Dia feiner 5,00 €

         Dia festiu 6,00 €

Adults (més de 13 anys)       Dia feiner 7,00 €

         Dia festiu 8,00 €

Entrada de matins (de 10 h a 14 h)      Cada dia  5,00 €

Entrada de tarda (a partir de les 15 h)     Cada dia  5,00 €

Entrada de tarda (a partir de les 18 h)1     Cada dia  3,00 €

Entrada activitats aquàtiques i acompanyants inscrits cursos natació – 1 hora2 Cada dia  1,00 €

Jubilats (més de 65 anys) o grau invalidesa >33%    Cada dia  3,50 €

Casals i entitats esportives       Cada dia  2,50 €
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Abonaments    

Abonament T10           60 €

Abonament T15           75 €

Abonament mensual (30 dies consecutius)    

Individual           90 €

Família (de 2 a 3 membres)          120 €

Familiar (a partir 4 membres)    150 €

Abonament de temporada    

Individual    110 €

Individual amb carnet de jubilat    100 €

Familiar (fins a 3 membres) + T10 de regal    165 €

Familiar (a partir del 4t membre) + T15 de regal    225 €

Cursets de natació i activitats (2 dies/setmana durant els mesos de juliol i agost)    

Curset natació abonats                     Per tot el curs 60 €

Curset natació abonats  Per setmana 15 €/setmana

Curset natació NO abonats                    Per tot el curs 70 €

Curset natació NO abonats                    Per setmana  20 €/setmana

Entrada acompanyants activitats aquàtiques2                  1 hora  1 €

1. En els casos que es participi a l’activitat d’aquagym es 

podrà accedir a les instal·lacions a partir de les 17.45 h.

2. Les entrades per a acompanyants a cursos de na·

tació donen dret a 1 hora de bany i ús de les instal·

lacions de la piscina municipal als acompanyants 

dels infants inscrits als cursos de natació. Es podrà 

accedir a la piscina 15 min abans de l’inici de l’activi·

tat i hauran d’abandonar les instal·lacions 15 minuts 

després d’acabar l’activitat en què estiguin inscrits.

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autori·

tat municipal responsable de vetllar pel compliment 

d’aquestes normes. En el cas que els usuaris d’una en·

trada d’acompanyant a inscrits a cursos de natació i/o 

els inscrits als cursos superin els límits temporals pre·

vistos al punt 2, podran optar per abonar la diferència 

amb el preu d’entrada de tarda, segons la franja horà·

ria en què es trobin, (4 € fins a les 18.00 h i 2 € a partir 

de les 18.00 h), o bé abandonar les instal·lacions.                             

BONIFICACIONS:

1. 10% de descompte en abonaments de temporada 

per a persones empadronades o que paguin algun tri-

but al municipi.

2. 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 inclosos.

Els abonaments són personals i intransferibles. Els 

abonaments familiars podran ser contractats única-

ment i exclusiva per a avis i nets o per a pares i fills. 

Caldrà acreditar el grau de parentesc.

El carnet de soci és gratuït. En cas de pèrdua o dany, 

el duplicat del carnet de soci tindrà un cost de 3 eu-

ros, excepte que se’n justifiqui amb la corresponent 

denúncia la sostracció.
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Caldrà abonar una fiança de 10 € per a l’alta en l’abo-

nament familiar i de 5 € en l’abonament individual. 

Les fiances es retornaran en el moment de la devolu-

ció dels carnets d’abonat.

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autori-

tat municipal responsable de vetllar pel compliment 

d’aquestes normes.”

Tercer. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2022 i 

següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19, 

reguladora dels preus del Casal d’Estiu, en concret en 

el redactat del punt 4 apartat 2), corresponent a les 

tarifes corresponents al servei de menjador del casal 

d’estiu, la qual 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 inscrits per oferir-lo: 6.”

Quart. Exposar al públic l’esmentat acord mitjan-

çant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Provín-

cia i en el tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament 

(web: www.latallada.cat), durant un termini de 

trenta dies, durant els quals els interessats podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 

que estimin oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense que s’hagin presentat re-

clamacions, l’acord adoptat restarà definitivament 

aprovat.

Cinquè. L’acord provisional elevat a definitiu més el 

text íntegre de les ordenances fiscals es publicaran al 

Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en 

vigor el dia 1 de gener de 2022.

Aprovat per 4 vots a favor i 3 abstencions.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:16:18 al 00:27:11.

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

16 DE DESEMBRE DE 2021: 
http://www.ddgi.cat/municipis/LaTallada/PLE%20

ORDINARI%2016%20DESEMBRE%202021.MP3

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 16 de desembre de 2021

1.0.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del 

Ple de data 14 d’octubre de 2021.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:00 al 00:00:29.
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2.0.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITI-

VA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA PÈRGOLA A 

MARENYÀ.

El Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament el Projecte construc-

tiu de la Pèrgola de Marenyà elaborat per Toni Re-

dorta Masaló i Anna Comas Casacuberta, arquitectes 

col·legiats núm. 37503/9 i 44.314/1, amb un pressupost 

de 127.151,87 euros (IVA inclòs), cent vint-i-set mil cent 

cinquanta-un euros amb vuitanta-set cèntims.

Segon. Publicar l’acord d’aprovació definitiva del pro-

jecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà al Butlletí 

Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, de 

conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals.

Tercer. Facultar l’alcaldessa-presidenta perquè resolgui 

mitjançant decret els actes de tràmit o acords i els recur-

sos administratius que escaiguin per al projecte aprovat.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:30 al 00:01:50.

3.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMI-

TACIÓ TERRITORIAL AMB VERGES.

El Ple considera correcte el contingut del document 

sorgit d’aquestes darreres operacions i, per unanimi-

tat, ACORDA: 

Primer. Aprovar l’Acta de delimitació dels termes mu-

nicipals de la Tallada d’Empordà i Verges, signada 

pels dos ajuntaments i el representant de la Generali-

tat de Catalunya el dia 24 de novembre de 2021. 

Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 

als efectes que correspongui.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:51 al 00:03:10.

4.0.- ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 

MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

LA TALLADA D’EMPORDÀ I EL CONSORCI DE LES VIES 

VERDES DE GIRONA.

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar el conveni, que literalment diu:

CONVENI DE FORMALITZACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

DE LA TALLADA D’EMPORDÀ PER A LA INCORPORA-

CIÓ COM A MEMBRE DEL CONSORCI DE LES VIES VER-

DES DE GIRONA 

I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 

CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA. repre-

sentada pel seu president, Sr. Eduard LIorà Cullet, 

segons acord aprovat per I’Assemblea General el dia 

3 de setembre de 2019 i facultat per aquest acte en 

virtut de l’acord adoptat per l’Assemblea General de 

data____________, assistit pel secretari, Sr. Jordi Bat-

llori i Nouvilas. 
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AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, repre-

sentat per________________, segons acord aprovat 

per_______________________ el dia___________________, 

assistit pel/per la secretari/ària, Sr/a__________________

_______________.

 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

Els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona 

a l’article 31 preveuen que a la incorporació dels nous 

membres s’ha de formalitzar un conveni d’adhesió. 

El municipi de la Tallada d’Empordà no disposa encara 

d’una infraestructura amb via verda per gestionar i, fins 

que no en disposi, les obligacions assumides pel que res-

pecta a la quota anual com a membre del Consorci serà 

aquella que s’hagi aprovat a l’Assemblea General del 

Consorci per als seus membres sense via verda. 

El Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, en 

sessió de data 22 de juliol de 2021, va aprovar l’acord 

d’adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

Als efectes de formalització de l’esmentat conveni, 

III. PACTEN 

Atès que el municipi de la Tallada d’Empordà no té 

en aquests moments infraestructura de via verda per 

gestionar i, fins que no en disposi, les obligacions 

assumides pel que respecta a la quota anual com a 

membre del Consorci serà aquella que s’hagi aprovat 

a l’Assemblea General del Consorci per als seus mem-

bres sense via verda. 

Els objectius del Consorci de les Vies Verdes de Girona, 

donat que el municipi no disposa actualment de via 

verda, serà la d’assessorament en la redacció dels pro-

jectes d’ampliació de la nova xarxa de via verda així 

com l’adaptació a via verda dels carrils bici existents. 

I també per a la recerca de finançament, tant per a 

la redacció com per a l’execució d’aquests, en prova 

de conformitat, les persones que l’atorguen signen 

aquest conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.

Segon. Facultar l’alcaldessa perquè en nom i repre-

sentació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots 

aquells documents que siguin necessaris per a l’efecti-

vitat del present acord.

Tercer. Donar trasllat del present acord juntament 

amb una còpia del conveni a la DGAL.

Quart. Publicar-lo al portal de transparència dins de la 

relació de convenis 2021.

Cinquè. Notificar-ho al Consorci de les Vies Verdes als 

efectes oportuns.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:03:11 al 00:04:32.

5.0.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE 

PMP, MOROSITAT I RECONEIXEMENT D’OBLIGACI-

ONS DEL 3R TRIMESTRE DE 2021.

Es dona compte al Ple dels informes sobre el PMP, mo-

rositat i reconeixement d’obligacions dels períodes 3r 

trimestre de 2021. El PMP és de 15,11 dies i no hi ha 

morositat.

El Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
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Únic. Donar-se per assabentat dels informes realit-

zats durant el 3r trimestre de 2021 per la Interven-

ció sobre morositat, PMP i reconeixement d’obli-

gacions.

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 00:04:33 al 00:05:08.

6.0.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’IN-

TERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE 

L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, RE-

GLA DE DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA, COR-

RESPONENT AL 1r, 2n i 3r TRIMESTRE DEL PRESSU-

POST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2021.

El Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 

Únic. Donar-se per assabentat dels informes realit-

zats durant el 1r, 2n i 3r trimestre de 2021 per la Inter-

venció sobre estat d’execució del pressupost.

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 00:05:09 al 00:05:43.

7.0.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL 

TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SO-

MESCOLA.CAT.

El Ple, per unanimitat, a proposta del grup Municipal 

Republicans Units adopta els següents ACORDS:

Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la ca-

pacitat dels centres educatius de prendre les decisions 

pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar 

la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat i 

que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes con-

sideracions educatives comporta una distorsió greu 

en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

Segon. Defensar el model d’escola catalana i la neces-

sitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del 

català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre 

perquè són els documents que recullen les decisions i 

les actuacions pedagògiques idònies per incidir en les 

processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la 

formació dels nostres infants i joves. 

Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema 

educatiu, un atac a la llengua fet des del desconeixe-

ment absolut de la realitat educativa catalana, que 

imposa percentatges d’hores lectives de llengües 

quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació 

educativa i de competències transversals. Un discurs 

anacrònic, que només busca perpetuar la situació de 

minorització del català per evitar que en el futur si-

gui la llengua de trobada de les noves generacions de 

catalans i catalanes, persones d’orígens diversos, amb 

bagatges lingüístics distints i enriquidors, comprome-

ses amb el present i el futur d’aquest país. 

Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat 

(https://somescola.cat) per refermar el suport al mo-

del lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió 

social que aquesta representa i, en particular a. 

• fer-se seva la crida al conjunt de la societat cata-

lana a mobilitzar-se per defensar el model educa-

tiu català i reforçar el treball conjunt per consoli-

dar-lo, protegir-lo i millorar-lo.



Núm. 30 ABRIL 2022 Butlletí d’Informació Municipal

12 La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

• contribuir a blindar institucionalment el consens 

existent, que cal reforçar amb el Pacte Nacional 

per la Llengua, i a demanar al govern espanyol 

que respecti els grans acords avalats per l’Estatut, 

la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’edu-

cació de Catalunya.

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es rea-

litza als centres educatius i a la professionalitat de 

tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i 

equips directius.

Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a 

terme des del Govern de la Generalitat i des del 

Parlament de Catalunya per tal de preservar els 

grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les 

lleis de política lingüística i d’educació de Cata-

lunya.

Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 

Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis 

per la Independència. 

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:05:44 al 00:07:03.

8.0.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL RE-

PUBLICANS UNITS A L’AJUNTAMENT DE LA TALLA-

DA D’EMPORDÀ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 

10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I 

ESTÈTICA.

El Ple de la corporació, per unanimitat, a proposta 

del GRUP Municipal Republicans Units adopta els se-

güents ACORDS:

Primer. Instar el govern espanyol a complir les PNL 

aprovades per a la restitució de l’IVA reduït del 10% 

al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja 

que d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests 

negocis.

Segon. Notificar aquest acord al govern espanyol, 

concretament, al seu president, a la ministra d’Hisen-

da i a la ministra de Treball i Economia Social.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:04 al 00:07:35.

9.0.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 

DONES.

El Ple de la corporació, a proposta del Grup Municipal 

Republicans Units, adopta els següents ACORDS:

Primer. Condemnar els feminicidis i totes les expressi-

ons de les violències masclistes manifestant el compro-

mís de treballar per fer del nostre municipi un espai 

lliure de violències masclistes, dissenyant instruments 

específics per a la prevenció i la sensibilització en igual-

tat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que 

atempta contra la vida i els drets de les dones.

Segon. Si existeixen instruments específics, revisar, 

avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció vigents 
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per adaptar-los a les noves realitats locals i que inclo-

guin totes les formes de violència masclista.

Tercer. Impulsar els recursos d’atenció́ i prevenció́ 

(com els SIE i els SIAD) i garantir l’habitatge de llo-

guer social.

Quart. Garantir la formació́ especialitzada en perspec-

tiva de gènere dels i les professionals que intervenen 

en els circuits de la violència masclista.

Cinquè. Manifestar el compromís per erradicar i ac-

tuar amb determinació contra qualsevol manifestació 

sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals 

i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

Sisè. Instar els organismes i institucions supramunici-

pals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la 

perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els 

infants en casos de violència masclista.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:36 al 00:07:56.

10.0.- COMUNICACIÓ AL PLE SOBRE LA RENÚNCIA AL 

CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONI FERNÀNDEZ 

SANDOVAL.

El Ple de la corporació adopta els següents ACORDS:

Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia al 

càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

pordà del Sr. Antoni Fernàndez Sandoval, que es fa 

efectiva en aquest acte, agraint-li els serveis prestats 

en l’exercici del seu càrrec, i valorant molt positiva-

ment tot el que ha aportat al municipi, als regidors i 

regidora, al personal de l’Ajuntament i als habitants 

d’aquest municipi.

Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral Central que 

expedeixi la credencial de regidora a la Sra. Míriam 

Pagès Clavaguera, que figura en el següent lloc a la 

candidatura Veïns de Canet, la Tallada, Marenyà i Tor 

(VCTMT), per tal que pugui prendre possessió del càr-

rec de regidora de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

pordà.

Tercer. Notificar aquest acord als regidors afectats.

Aprovat per 7 vots a favor.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:07:57 al 00:11:09.

11.0.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

No n’hi ha.

12.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

Es dona compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

dictades entre el dia 24 de setembre de 2021 i el 13 de 

desembre (del 2021DECR000220 al 2021DECR000278).

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 00:11:10 al 00:11:49.
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13.0.- DONAR COMPTE AL PLE D’UN ACORD DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTAT PER DELEGACIÓ 

DEL PLE.

Es dona compte al Ple del següent acord adoptat per 

la JUNTA DE GOVERN LOCAL en SESSIÓ EXTRAOR-

DINÀRIA-URGENT el dia 2 de desembre de 2021, que 

transcrit literalment diu:

Títol de l’acord:

“ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRA-

CTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EL CON-

TRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SER-

VEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB 

GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L’EFICI-

ÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL 

MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRI-

TERIS D’ADJUDICACIÓ.”

Pressupost de licitació: 130.722,98 €

Import IVA: 27.451,82 €

Total: 158.174,80 € IVA inclòs

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 00:11:50 al 00:13:39.

14.0.- INFORMACIONS D’ALCALDIA.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt es 

poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la ses-

sió, minut 00:13:40 al 00:20:49.

15.0.- PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:20:50 al 00:31:02.

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

20 DE GENER DE 2022: 
http://www.ddgi.cat/municipis/LaTallada/PLE%20

20%20GENER%2022%20EXTRAORDINARI%20PP%20
MIRIAM%20PAGES.MP3

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 20 de gener de 2022

1.0.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA 

DE LA SESSIÓ.

En aquest moment la Sra. Alcaldessa informa la res-

ta de membres del Consistori que, tal com disposen 

els articles 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i 79 del Re-

ial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 

i règim jurídic de les entitat locals, les sessions ex-

traordinàries urgents les convoca l’alcaldessa quan la 

urgència de l’assumpte a tractar no permet convocar 

la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de 

dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d’abril 

i que en aquest cas, s’ha d’incloure al primer punt 

de l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la 

urgència. 
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Els membres del consistori sí que donen la seva con-

formitat a la declaració d’urgència dels assumpte a 

tractar en aquest Ple, i per tant, el resultat de la vota-

ció és el següent: 

Aprovat per 6 vots a favor.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:00:00 al 00:01:45.

2.0.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA 

PER PART DE LA SRA. MÍRIAM PAGÈS CLAVAGUERA.

Vista la instància presentada pel regidor Antoni Fer-

nàndez Sandoval amb data 13 de desembre de 2021 

i registre d’entrada E2021002250, en la qual explica 

que per raó d’incompatibilitat amb el desenvolupa-

ment de les seves funcions vol deixar d’ocupar el càr-

rec de regidor que ocupa en aquest Ajuntament, i sol-

licita renunciar al nomenament de regidor de l’Àrea 

de Medi Ambient, Turisme, Participació, Comunicació 

i Promoció Econòmica i a la designació com a primer 

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

pordà i membre de la Junta de Govern Local.

Atès que el regidor forma part de la candidatura elec-

toral anomenada Veïns de Canet, la Tallada, Marenyà 

i Tor (VCTMT), segons la documentació de l’expedient 

d’eleccions municipals 2019.

Vist que en ordre descendent, segons la llista publica-

da al BOP de Girona número 82, de 29 d’abril de 2019, 

de la candidatura electoral anomenada Veïns de Ca-

net, la Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT), el Ple, reunit 

en sessió del dia 16 de desembre de 2021, va acordar 

acceptar la seva renúncia i sol·licitar a la Junta Electo-

ral Central, l’expedició de la corresponent credencial 

per tal que pogués prendre possessió del càrrec de 

regidora d’aquesta corporació la Sra. Míriam Pagès 

Clavaguera, en substitució del regidor, el Sr. Antoni 

Fernàndez Sandoval.

Vist que amb data 17 de gener de 2022 i registre d’en-

trada E2022000107 s’ha rebut la referida credencial de 

la Junta Electoral Central a favor de la Sra. Míriam 

Pagès Clavaguera.

Seguidament, la secretària nomena la Sra. Míriam Pa-

gès Clavaguera perquè, de conformitat amb el Reial 

decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula 

per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públi-

ques, prengui possessió del seu càrrec.

La regidora respon a la pregunta següent, llegida en 

veu alta per la secretària del Ple:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regi·

dor de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb 

lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

La Regidora respon a la fórmula de jurament o promesa:

 “Sí, ho prometo per imperatiu legal”. 

Acte seguit la regidora pren possessió del seu càrrec i 

queda adscrit al grup municipal de Veïns de Canet, la 

Tallada, Marenyà  i Tor (VCTMT).

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:46 al 00:07:58.
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ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 

31 DE MARÇ DE 2022: 
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-

Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view

Preacta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 31 de març de 2022

Nota: Acta pendent d’aprovació.

1.0.- ACORD APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:

El Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 

data 16 de desembre de 2021 i l’extraordinària urgent 

de 20 de gener de 2022.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:22 al 00:01:47.

2.0.- ACORD APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ 

DELS T.M. LA TALLADA D’EMPORDÀ I SERRA DE DARÓ.

El Ple per unanimitat, ACORDA: 

Primer. Aprovar l’Acta de delimitació dels termes 

municipals de la Tallada d’Empordà i Serra de Daró, 

signada pels dos ajuntaments i el representant de la 

Generalitat de Catalunya el dia 23 de febrer de 2022. 

Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 

als efectes que correspongui.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:01:48 al 00:03:11.

3.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE 

L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.

El Ple proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir 

l’Associació, i que figuren en Annex als presents acords.

Segon. Designar com a representant de l’Ajuntament 

a l’Assemblea General de l’associació a la Sra. Míriam 

Pagès Clavaguera.

Tercer. Facultar l’alcaldessa-presidenta de la Corpora-

ció perquè subscrigui tots els documents que siguin 

necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer 

efectius els acords precedents.

Quart. Remetre el certificat d’acord del Ple a través 

d’EACAT a l’Associació de Micropobles de Catalunya 

per comunicar l’aprovació dels presents acords.

Aprovat per 4 vots a favor i 3 abstencions. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:03:12 al 00:05:38.

4.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA VIA VERDA ENTRE TOR I LA TALLADA. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Estimar les al·legacions presentades per la 

Subdirecció General de Projectes i Expropiacions de 

la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que es 

desprèn de l’informe de Secretaria.

Segon. Estimar parcialment les al·legacions presenta-

des per una societat mercantil, d’acord amb l’informe 

emès en data 9 de març de 2022 pel tècnic assessor 

extern contractat per aquest Ajuntament.

Tercer. Aprovar definitivament el projecte constructiu 

de la via verda entre els nuclis urbans de Tor i La Ta-

llada d’Empordà amb un pressupost de cent noranta-

tres mil cent setanta-dos euros amb setanta-sis cèn-

tims (193.172,76 €) (IVA inclòs).

Quart. Aprovar definitivament la relació concreta i 

individualitzada dels propietaris, béns i drets que són 

necessaris ocupar per a l’execució de les obres del pro-

jecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans 

de Tor i la Tallada d’Empordà. 

Cinquè. Considerar declarada la necessitat d’ocupació i 

iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets 

afectats que consten en la relació esmentada en l’apar-

tat anterior o, si escau, sol·licitar les cessions, autoritza-

cions o mutacions demanials corresponents, a causa de 

l’execució del projecte constructiu de la via verda entre 

els nuclis urbans de Tor i la Tallada d’Empordà.

Sisè. Publicar l’acord d’aprovació definitiva del pro-

jecte constructiu esmentat i l’aprovació definitiva de 

la relació de propietaris, béns i drets al Butlletí Ofici-

al de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de la 

província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, de con-

formitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals, i l’article 21 de la Llei, de 16 de 

desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i l’article 

20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.

Setè. Ordenar la retenció de crèdit de la despesa de 

4.376,48 € en concepte de valoració de les expropiaci-

ons amb càrrec a l’aplicació pressupostària correspo-

nent del pressupost de l’exercici 2022.

Vuitè. Facultar l’alcaldessa-presidenta perquè resol-

gui mitjançant decret els actes de tràmit, convenis ex-

propiatoris o acords i els recursos administratius que 

s’escaiguin tant respecte al projecte aprovat com en 

el procediment d’expropiació forçosa, així com dele-

gar-li les atribucions pel que fa a la resolució de les 

rectificacions o modificacions de les relacions de pro-

pietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades 

per les incidències que puguin sorgir durant el replan-

teig o l’execució de les obres

Novè. Notificar individualment aquest acord als inte-

ressats que consten descrits en la relació de propieta-

ris, béns i drets afectats, al Departament de Carreteres 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana 

de l’Aigua, al Departament de Turisme de la Genera-

litat de Catalunya i al Consorci de Vies Verdes de les 

comarques Gironines. 

Aprovat per 6 vots a favor i una abstenció (absència 

justificada de la sala d’un regidor).

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:05:39 al 00:14:55.



Núm. 30 ABRIL 2022 Butlletí d’Informació Municipal

18 La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

5.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 

PER A L’ANY 2022.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Donar-se per assabentat del Decret d’aprova-

ció de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització 

de l’exercici 2022.

PERSONAL LABORAL:

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: E 

CATEGORIA LABORAL: PERSONAL DE NETEJA

VACANTS: 1

DATA D’ADSCRIPCIÓ: 04/10/2007

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: E 

CATEGORIA LABORAL: 

PERSONAL DE BRIGADA DE SERVEIS

VACANTS: 1

DATA D’ADSCRIPCIÓ: 03/07/2017

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 00:14:56 al 00:16:27.

6.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SUBVEN-

CIONS DE LA CORPORACIÓ.

L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, que té com a 

beneficiaris i línies d’actuació les següents:

Seran beneficiaris de les subvencions contingudes en 

aquest Pla estratègic de subvencions les persones, as·

sociacions o entitats que les rebin per a la realització 

d’activitats dirigides a la realització d’un projecte, acció, 

activitat, programa, quan aquest tingui per objecte fo·

mentar una activitat d’utilitat pública, interès social o de 

promoció d’una finalitat pública de competència local. 

Les línies d’actuació contingudes en aquest Pla estratègic 

de subvencions es desglossen en les següents vessants:

7. LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ 1: 

Activitats de caràcter social 

Org. 

1

1

1

1

1

1

1

1

Prog. 

337

231

231

925

925

231

321

323

Econ.

46100

46500

48003 

48000 

48001

48001 

48000 

48000

Import 

5.000,00 

3.600,00 

850,00 

1.000,00 

150,00

 

1.500,00 

1.200,00 

1.000,00 

Descripció 

CONVENI TÈCNIC JOVENTUT CCBE

CONVENI SERVEIS SOCIALS CCBE 

AJUT A CENTRE TRAMUNTANA

CONVENI CREU ROJA 

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ COST USUARIS 

(EN SERVEIS A JUBILATS)

AJUTS SOCIALS 

SUBVENCIONS MATERIAL ESCOLAR 

AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT ESCOLA. 
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8. LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ 2:  

Activitats de foment de la cultura i festes

9. LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ 3:  

Activitats de caràcter mediambiental

Org. 

1

1

1

1

1

1

1

1

Prog. 

338 

338

338

338

338

337

338

Econ.

48004

48006

48007

48009

48010

48000

48011

Import 

1.600,00 

300,00

300,00

1.650,00

1.650,00

2.200,00

3.300,00  

Descripció 

ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORG. COMISSIÓ DE REIS)

ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORG. CLUB LECTURA)

ASSOCIACIÓ CAMATORTA (ORG. CORAL DE LA TALLADA) 

ASSOCIACIÓ CAMATORTA 

(COM. FESTES MARENYÀ. ACT. CULT. MARENYÀ)

ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (ACTIVITATS CULTURALS A CANET)

CASAL DE TOR (ACTIVITATS CULTURALS A TOR)

SUBV. ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA

ACTIVITATS CULTURALS A LA TALLADA

Org. 

1

1

1

Prog. 

231

231

338

Econ.

48002

48000

48003

Descripció 

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

CARITAS ( CDA+SIE)

SINOFÓS. ACTIVITATS PER LA GENT GRAN

Import 

100,00

1.000,00

300,00

TOTAL Línia 1:  15.700,00

TOTAL Línia 2:  11.000,00

* Procediment d’atorgament: concurrència competitiva i concessió directa 

* Període de l’activitat: 2022 

* Avaluació: presentació de documentació justificativa

* Procediment d’atorgament: concessió directa 

* Període de l’activitat: 2022 

* Avaluació: presentació de documentació justificativa 

Org. 

1

1

1

1

1

Prog. 

920

920

925

925

136

Econ.

46500

46501

48003

48005

48000

Import 

4.000,00

720,68

500,00

600,00

1.000,00

Descripció 

CONVENI BRIGADA FORESTAL CONSELL COMARCAL

CONVENI RECOLLIDA ANIMALS

CONVENI CONSORCI DEL TER

CONVENI CONSORCI VIES VERDES

ADF EL PUIG SEGALAR (ACTUACIONS GESTIÓ FORESTAL)
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Org. 

1

1

Org. 

1

1

1

Prog. 

136

925

Prog. 

432

943

925

Econ.

48000

48002

Econ.

47200

46600

48004

Import 

4.159,52

700,00

Import 

400,00 

1.000,00

600,00

Descripció 

ADF EL PUIG SEGALAR (ACTUACIONS GESTIÓ FORESTAL) 

CONVENI JUNTA CENTRAL D’AIGÜES DEL BAIX TER

Descripció 

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

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

CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA

TOTAL Línia 3:  10.980,20

TOTAL Línia 4:  2.000,00

* Procediment d’atorgament: concessió directa 

* Període de l’activitat: 2022 

* Avaluació: presentació de documentació justificativa 

* Procediment d’atorgament: concessió directa 

* Període de l’activitat: 2022 

* Avaluació: presentació de documentació justificativa 

10. LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ 4: 

Activitats de caràcter mediambiental

TOTAL 4 LÍNIES: 39.680,20 €

Segon. Sotmetre’l a informació pública per termini 

de 20 dies hàbils, mitjançant inserció d’anunci al BOP 

de Girona i l’e-tauler, als efectes que els eventuals 

interessats puguin formular-hi al·legacions, transcor-

reguts els quals, si no s’hi formulen al·legacions, s’en-

tendrà el Pla aprovat definitivament sense necessitat 

d’adoptar un nou acord.

Tercer. Publicar el text íntegre del Pla estratègic de 

subvencions de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà 

al Butlletí oficial de la província de Girona, al web de 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i al Portal de 

Transparència.

Aprovat per 4 vots a favor i 3 abstencions.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:16:28 al 00:18:26.

7.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT 2/2022, 

D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A 

HABILITACIONS (CRÈDITS EXTRAORDINARIS) I SUPLE-

MENTS DE CRÈDITS.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels se-

güent ACORDS:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crè-

dits número 2/2022, en la modalitat d’habilitacions 
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(crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits, 

d’acord amb el detall següent:

SUPLEMENTS:

Partida

01/136/48000

01/164/62200

01/1531/60902

01/171/61904

Partida
01/920/46502

Nom

ADF EL PUIG SEGALAR

OBRA ADEQUACIÓ 

I REHABILITACIÓ DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL

VIA VERDA DE TOR A 

LA TALLADA

INTERVENCIÓ EN 

EL PARC INFANTIL 

I ENTORN DEL POBLE 

DE TOR

Nom
CONVENI PLA 
D’OCUPACIÓ

Import (€)

4.159,52

9.212,51

3.569,50

34.800,53

Import (€)
10.026,47

TOTAL SUPLEMENTS 51.742,06

TOTAL HABILITACIONS 10.026,47

TOTAL HABILITACIONS 
I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:  61.768,53 €

ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS:  61.768,53 €

HABILITACIONS (crèdits extraordinaris):

FINANÇAMENT:

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjan-

çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per 

quinze dies, durant els quals els interessats podran 

examinar-lo i presentar-hi reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si 

durant l’esmentat termini no es presenten reclamaci-

ons; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un 

mes per resoldre-les.

Aprovat per 4 vots a favor i 3 abstencions. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:18:27 al 00:22:18.

8.0.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE PMP, 

MOROSITAT I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS DEL 

4T TRIM DE 2021.

Es dona compte al Ple dels informes sobre el PMP, 

morositat i reconeixement d’obligacions dels períodes 

4rt trimestre de 2021. El PMP va ser de 8,99 dies i no 

hi ha morositat.

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 00:22:19 al 00:23:19.

9.0.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’INFORME EMÈS 

PER LA SINDICATURA DE COMPTES REFERIT AL COMP-

TE GENERAL DE L’EXERCICI 2020 DE LA CORPORACIÓ.

Es dona compte al Ple de l’informe.

El Ple es dona per assabentat de l’informe emès per la 

Sindicatura de Comptes i de la publicació del mateix 

al portal de transparència de la corporació.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:23:20 al 00:23:50.

10.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUA-

CIÓ DEL PRESSUPOST 2022 TRAMÈS A HISENDA.
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L’alcaldessa proposa al Ple de la corporació l’adopció 

del següent ACORD: 

Únic. Donar-se per assabentat de l’informe d’inter-

venció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’es-

tabilitat pressupostària i límit del deute del pressu-

post de l’exercici 2022 tramès al MINHAP.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:23:51 al 00:24:20.

11.0.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTER-

VENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OB-

JECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE 

DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT 

AL 4T TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE 

L’EXERCICI 2021.

L’alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció 

del següent ACORD: 

Únic. Donar-se per assabentat de l’informe emès el 4t 

trimestre de 2021 per la Intervenció sobre estat d’exe-

cució del pressupost.

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 00:24:21 al 00:24:56.

12.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CON-

TROL FINANCER DE L’EXERCICI 2022 ELABORAT PER 

LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA 

D’EMPORDÀ.

L’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Únic. Donar-se per assabentat del Pla anual de con-

trol financer de l’exercici 2022 el text del qual consta 

a l’expedient administratiu.

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 00:24:57 al 00:25:20.

13.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM 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 REGULADO-

RA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021.

L’alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció 

del següent ACORD:

Únic. Donar-se per assabentat de l’informe resum anual 

de la Tallada d’Empordà emès per part de la Intervenció 

general en data 29 de març de 2022, 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 

2021, el contingut del qual s’annexa a aquest acord.

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 00:25:21 al 00:25:51. 
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14.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMÈS 

PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

LA TALLADA, RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTA-

DES PER L’ALCALDESSA DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀ-

RIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI ESCAU, A 

L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENE-

RALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALI-

ES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES D’OMIS-

SIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS 

DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES 

BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2021.

L’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:

Primer. El Ple es dona per assabentat de l’informe.

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 00:25:52 al 00:26:49. 

15.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, RE-

GULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

L’alcaldessa proposa al Ple d’aquesta Entitat, d’acord 

amb el que es preveu en l’article 22.2.e) de la Llei 

7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim 

local, prèvia deliberació i per majoria simple del nom-

bre legal de membres de la Corporació, l’adopció del 

següent ACORD:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de 

l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’In-

crement del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 

en els termes en què figura en l’expedient amb la re-

dacció que consta com a annex.

Segon. Exposar al públic l’anterior Acord mitjançant 

anunci que s’haurà d’inserir en el tauler d’anuncis 

municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a 

comptar del següent al de publicació d’aquest anunci 

en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar 

les al·legacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la 

seu electrònica d’aquest Ajuntament:

https://www.seu-e.cat/ca/web/latalladademporda

Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin 

reclamacions a l’expedient, en el termini anterior-

ment indicat, que l’Acord és definitiu, sobre la base 

de l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.

Quart. Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure els do-

cuments relacionats amb aquest assumpte.

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 00:26:50 al 00:36:20. 

16.0.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS NÚM. 2_2022. NO-

MENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORA-

CIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN DE LA 

COMPETÈNCIA DEL PLE.
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord pel que fa a 

representants al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal, 

Associació de Municipis de Catalunya (ACM), Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC), Associació de Municipis 

per la independència (AMI), Consorci del Ter, ADF el Puig 

Segalar, Consell Escolar Institut Escola de Verges, IRTA-

Mas Badia, Junta Central d’Aigües del Baix Ter, Associació 

de Micropobles de Catalunya, Consorci de les Vies Verdes.

Es notifica aquest acord als regidors/es nomenats i es 

comunicarà aquest acord als òrgans esmentats, i se’n 

difondrà el contingut, de conformitat amb el principi 

de transparència, mitjançant la seva publicació actua-

litzada i permanent a la seu electrònica municipal, en 

compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de de-

sembre, de transparència, accés a la informació i bon 

govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de trans-

parència, accés a la informació pública i bon govern.

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 00:36:21 al 00:38:15. 

17.0.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LES MESURES 

CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà per la situació d’exclusió financera 

en què es troba la gent gran del nostre país i bona 

part del nostre territori.

Segon. Denunciar la gestió feta per part de les en-

titats financeres que, malgrat tenir beneficis i en al-

guns casos ajuts del sector públic, no han incorporat 

a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió 

financera tant de persones com de territoris. Aquesta 

exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats 

financers i obviar la responsabilitat social corporativa 

envers els seus clients i el territori on viuen. 

Tercer. Instar les diferents institucions i administraci-

ons amb competències en l’àmbit financer, a actuar 

de manera immediata per revertir la situació impul-

sant mesures tant en l’àmbit legislatiu com en el de la 

gestió per revertir la situació. 

Quart. Instar el Govern de l’Estat a vetllar per al com-

pliment per part de les entitats financeres tant del 

Reial decret llei 1/2021, de protecció dels consumidors 

i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat 

social i econòmica, com del Protocol estratègic per 

reforçar el compromís social i sostenible de la Ban-

ca, signat el passat 21 de febrer. L’objectiu és refor-

çar l’atenció a la gent gran, especialment de manera 

presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els 

serveis bancaris a les necessitats de la gent gran. 

Cinquè. Donar suport a la iniciativa del Govern de la 

Generalitat, que ha presentat una Proposició de Llei 

per garantir el servei de caixer automàtic en els munici-

pis en risc d’exclusió financera. Aquesta garantia s’hau-

rà de fer, tal com es descriu en el text de la proposta, 

a càrrec de les entitats financeres mateixes de manera 

voluntària o per mitjà de la creació d’un fons que hau-

ran de dotar les entitats mateixes. En cap cas, aquest 

servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.

Sisè. Instar els partits polítics amb representació 

al Congrés dels Diputats que presentin, tramitin i 

aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern 

de la Generalitat.
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Setè. Comunicar aquests acords al Parlament de Ca-

talunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels 

Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran 

de Catalunya.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:38:16 al 00:43:35. 

18.0.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

18.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRAN-

GES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS, DE LES 

PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES DEL TERME 

MUNICIPAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, PINU.

L’Alcaldia-Presidència de la Corporació proposa al Ple 

de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar inicialment el Projecte executiu per a 

l’obertura i el manteniment de les franges perimetrals 

de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes 

del municipi de la Tallada d’Empordà, redactat pel 

tècnic Jordi Vigué Ruaix, de l’empresa Vigué Subirà, 

de data 1 de març de 2022 i finançat per la Diputació 

de Girona. 

Segon. Exposar al públic el projecte durant el termini 

de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Provín-

cia de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en el taulell d’anuncis de la Corporació, 

i a l’e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament, 

www.latallada.cat, per tal que qualsevol persona in-

teressada pugui examinar-lo i formular-hi al·legacions 

i/o reclamacions, de conformitat amb el que estableix 

l’article 37 del ROAS. 

Tercer. Demanar informe i autorització a l’Agència 

Catalana de l’Aigua si el projecte conté actuacions 

que afecten el domini públic hidràulic i/o la seva zona 

de servitud, de conformitat amb el que estableixen els 

articles 7 i 9 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel 

qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràu-

lic, que desenvolupa els títols preliminars I, IV, V, VI i 

VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 

Quart. Notificar aquest acord a les persones afectades 

per l’ocupació de les seves parcel·les incloses en l’An-

nex II i III (parcel·les interiors, zones verdes i vies de 

servei), excepte en aquells on els treballs ja han estat 

executats, de conformitat amb el que estableixen els 

articles 31 i 37 del ROAS. 

Cinquè. Fer constar que en cas de no haver-hi al-

legacions, aquesta aprovació inicial s’elevarà a definiti-

va sense necessitat de nou acord, quedant així mateix 

modificat el Plànol de delimitació de les urbanitzaci-

ons, les edificacions i les instal·lacions afectades per 

la Llei 5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en 

sessió celebrada en data 5 de maig de 2005, pel que fa 

als polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord 

amb el projecte executiu d’obertura i manteniment de 

les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les 

interiors i zones verdes del municipi de la Tallada d’Em-

pordà, el qual presenta un major ajust i detall.

Aprovat per 7 vots a favor. 

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:43:36 al 00:54:08. 
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19.0.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AL-

CALDIA DICTADES ENTRE EL 14 DE DESEMBRE DE 2021 

I EL 27 DE MARÇ DE 2022 (DEL DECR2021000279 AL 

DECR2022000065).

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 00:54:09 al 00:55:00. 

20.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDA-

CIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021. 

El resultat pressupostari ajustat corresponent a 

l’exercici 2021 ha estat de 115.857,76 € de superàvit. El 

romanent de tresoreria total ascendeix a 459.303,64 

€, el qual està compost per 72.666,15 € de saldos 

de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 

386.637,49 € és romanent de tresoreria per a despe-

ses generals.

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, po-

dem afirmar que s’ha obtingut un romanent de tre-

soreria POSITIU. 

Al romanent de tresoreria per a despeses generals 

s’haurà de restar els romanents de crèdit compro-

mesos que hauran d’incorporar-se, per import de 

119.904,57 €, i queda un romanent de tresoreria ajus-

tat de 266.732,92 euros.

Pel que fa al càlcul de la regla de despesa, es desprèn 

el COMPLIMENT en la liquidació de l’exercici 2021 de 

la regla de despesa i a l’estabilitat pressupostària.

L’Alcaldia proposa al Ple els següents acords:

Primer. Donar-se per assabentat del Decret de liquida-

ció del pressupost de l’exercici 2021.

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 00:55:01 al 00:57:13. 

21.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE MODIFICA-

CIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL NÚM. 1/2022.

Es dona compte al Ple del següent Decret d’Alcaldia:

“DECRET 2022DECR000020, de 30 de gener de 2022, de 

modificació del cartipàs municipal 1/2022”, que fa refe·

rència als nomenaments a la Junta de Govern, Consell 

de Govern i tinents d’Alcaldia arran de la incorporació 

de la nova regidora, Míriam Pagès Clavaguera.

Així, es nomena el Sr. Amandi Manuel Alonso Pujol 

membre de la Junta de Govern local, que queda pre-

sidida per l’alcaldessa i en són membres Josep Ferrer 

Vilavella i Amandi Manuel Alonso. També, Josep fer-

rer Vilavella passa a ser el primer tinent d’Alcaldia i 

Amandi Manuel Alonso Pujol, el segon tinent d’Al-

caldia. 

Una altra modificació del cartipàs és designar la re-

gidora Míriam Pagès Claveguera com a regidora de 

Medi Ambient, Participació ciutadana, Turisme, Co-

municació i Promoció econòmica.

Pel que fa al Consell de Govern, també queda modifi-

cat i ara està presidit per l’alcaldessa i en són membres 

Josep Ferrer Vilavella, Amandi Manuel Alonso Pujol i 

Míriam Pagès.
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El Ple adopta el següent acord:

Primer. Donar-se per assabentat del decret 2022DECR

000020, de modificació del cartipàs municipal núm. 

1/2022.

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 00:57:14 al 00:58:52. 

22.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ 

DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER ALS 

ANYS 2023-2025.

Es dona compte al Ple del Decret núm. 2022DECR

000054, signat el 9 de març de 2022, d’aprovació del 

pla pressupostari a mig termini 2023-2025.

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 00:58:53 al 00:59:56. 

23.0.- INFORMACIONS D’ALCALDIA.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 00:59:57 al 01:25:22. 

24.0.- PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt 

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

sessió, minut 01:25:23 al 02:05:23. 

R E G I D O R I E S
SOCIAL

En aquest apartat, volem recordar-vos que la nostra treballadora social, Sílvia Mas (639 028 243), 
us atendrà tant al vostre domicili com a l’ajuntament en cas que ho necessiteu o tingueu alguna 
consulta per adreçar-li.

COMMEMORACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE

L’Ajuntament de la Tallada es va sumar, el dia 25 de novembre, 

al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 

Dones. Aquesta és una xacra social que no podem permetre, que 

hem d’eliminar de la nostra societat igual que tota altra forma de 

violència. Els conflictes es resolen mitjançant el diàleg i no per la 

imposició violenta, ja sigui física i/o psicològica.

TELÈFON D’ATENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 016 / 900 900 120
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AJUTS ESCOLARS

L’Ajuntament de la Tallada ha resolt ja els ajuts per a 

material escolar pel curs 2021-2022 per a les famílies 

que tenen fills/filles entre 0 i 16 anys. L’import de cada 

ajut és de 30 euros.

CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ

MARATÓ DE TV3

Aquest any, a la Tallada es va organitzar una activitat 

amb el lema “Caminem per la Marató” que es va aca-

bar amb un bon esmorzar. Amb aquesta activitat es 

van recollir 1.096,30 € per a la Marató 2021, dedicada 

a la salut mental.

Des de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

pordà es va voler compartir amb tots els 

veïns i veïnes del municipi la declaració 

institucional del 8 de Març, Dia Interna-

cional de les Dones, que posa sobre la 

taula la urgència de garantir els drets de 

les dones i fer-ho ara. El dia 8 de març és 

dicació de les desigualtats, tot eliminant 

algunes conductes hostils com ara l’as-

setjament sexual, la violència i la discri-

minació contra les dones.

Encara que ens costi de creure, en ple se-

gle XXI, aquesta reivindicació és encara 

una jornada de reivindicació per a la lluita pels drets, 

la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia. Sim-

bolitza l’esperit crític que ens ha de conduir a l’erra-

molt vigent i hem de fer que cada dia sigui un 8M. 

Està en les mans de tots i cadascun de nosaltres acon-

seguir-ho.
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CRISI HUMANITÀRIA A UCRAÏNA

Per a totes aquelles persones que 

vulguin col·laborar o ajudar els re-

fugiats de la guerra d’Ucraïna, us 

fem avinent la informació que ha 

difós el Govern de Catalunya, en 

la línia que estableixen la majoria 

d’organitzacions internacionals, en 

què es destaca que la forma més 

efectiva de canalitzar l’ajuda és 

fent aportacions econòmiques a 

les entitats que ja treballen sobre 

el terreny.

Us adjuntem un enllaç de la pàgi-

na web on podreu trobar un re-

En aquest punt també us infor-

mem que com a Ajuntament i, 

per tant, en nom de tots, s’ha fet 

un ingrés de 1.000 € a Creu Roja 

per contribuir a l’ajuda humani-

tària tan necessària a Ucraïna. 

També volem agrair la contribu-

ció de totes aquelles persones 

que de manera individual heu 

endegat alguna iniciativa o heu 

participat en el berenar del Sino-

fós o en la Caminada per la Pau, 

celebrada el dia 27 de març i en 

la qual es van ingressar 920 eu-

ros. Comptant que les despeses 

cull de les ONG catalanes i organismes multilaterals 

que donen resposta a la crisi humanitària a Ucraïna: 

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/
que-fem/accio-humanitaria/ucraina/

Al nostre municipi, el dia 1 de març, també ens vam 

aplegar alguns veïns i veïnes per denunciar l’atac or-

denat pel president Putin contra Ucraïna, i així ens 

sumàvem a la condemna unànime del municipalisme 

català. 

han estat de 223,60 €, l’ingrés net que s’ha fet a 

Creu Roja serà de 696,40 €. Aquesta activitat, la Ca-

minada per la Pau, ha estat coorganitzada per to-

tes les entitats municipals i l’Ajuntament, cosa que 

demostra la nostra unió i solidaritat amb el poble 

ucraïnès.
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TALLER DE PRIMERS AUXILIS

L’any 2021 es va fer un primer taller dedicat a fami-

liaritzar-nos amb l’ús del desfibril·lador. Aquest any, 

hem volgut continuar la formació amb un taller de 

TALLER DE DEFENSA PERSONAL

Dijous 17 de març es va iniciar un taller de defensa personal to-

talment gratuït per als participants que consta de 10 sessions, en 

què es combina teoria i pràctica, amb l’objectiu de proporcionar 

als assistents diferents tècniques de defensa personal davant de 

possibles agressions físiques o verbals. Aquest taller està cofi-

nançat pel Pacto de Estado (1081,72 €).

primers auxilis dedicat als principis de la reanimació 

cardiopulmonar. El taller es va realitzar el divendres 

11 de març i els participants van tenir l’oportunitat de 

poder practicar el PAS, l’RCP, etc. 

El taller ha tingut molt bona acceptació i els assistents 

n’han demanat un altre, aquesta vegada dedicat a so-

lucionar petits accidents domèstics i cures. Així que es 

pugui programar, en farem difusió.
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TARIFA SOCIAL DEL CÀNON DE L’AIGUA

FESTA DE LA GENT GRAN

Ara que el preu de l’energia i els combustibles estan pels 

núvols, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha llançat per 

mitjà de la Conselleria d’Acció Climàtica una campanya 

per difondre la tarifa social del cànon de l’aigua. Aquesta 

campanya porta el nom d’“Aigualtat” (‘aigua’ i ‘igual-

tat’). A aquestes ajudes s’hi poden acollir les llars en què 

tots els membres estan a l’atur, si es rep una pensió míni-

ma contributiva o si s’està en risc de quedar-se sense casa 

(o d’exclusió residencial, segons l’anunci de la campanya).

La bonificació és del 100% del cànon sempre que no se 

superi el consum de 9 metres cúbics al mes, i del 50% si 

se sobrepassa. 

La subvenció es pot sol·licitar al telèfon 012, de ma-

nera presencial a l’Agència Catalana de l’Aigua o a 

través de l’enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua.

Podeu veure l’anunci de la campanya a través del se-

güent enllaç:  https://www.youtube.com/watch?v=P_
cO88AvtRE

Si necessiteu ajuda per fer-ne la sol·licitud, adre-

ceu-vos a l’ajuntament, que us ajudarem. Recordeu 

que hi tenim a la vostra disposició el punt d’auto-

servei. 

Informació relativa al cànon de l’aigua

El 14 de març de 2022, vam rebre resposta a la 

consulta vinculant V05502-22, en què la Direc-

ció General de Tributs de l’Estat conclou que 

el cànon de l’aigua no està subjecte a l’impost 

sobre el valor afegit (IVA). En l’esmentada 

resposta s’assenyala, de manera expressa, que 

aquesta conclusió comporta, a partir d’aques-

ta data, un canvi de criteri respecte del que 

mantenia la mateixa Direcció General de Tri-

buts, entre d’altres, en la consulta vinculant 

de 27 de febrer de 2020, número V0497-20. 

Per aquesta raó, a partir del 

15 de març l’Agència Cata-

lana de l’Aigua no aplicarà 

l’IVA a les liquidacions ni au-

toliquidacions del cànon de 

l’aigua, de manera que tan 

sols s’haurà d’ingressar el cànon que s’ha con-

signat a les vostres factures d’aigua. En conse-

qüència, la factura que generava la vostra auto-

liquidació no contindrà IVA per tractar-se d’una 

operació no subjecta a l’impost. 

Després de dos anys sense poder celebrar 

aquesta festa d’homenatge a la gent gran, si 

no hi ha cap imprevist, aquest any la celebra-

rem el dia 4 de juny. I ho farem amb un format 

nou, en forma d’excursió amb dinar inclòs. Així 

que ho tinguem tot lligat us en farem arribar 

tota la informació.
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CULTURA i JOVENTUT

La pandèmia de la covid·19 ha continuat marcant la vida cultural, d’oci i lleure d’aquests 
últims mesos. Tanmateix, l’activitat cultural i juvenil al municipi no s’ha aturat, però s’han 
canviat algunes de les activitats per poder complir amb totes les normatives de seguretat i 

se n’han ideat de noves que han tingut molt bona rebuda entre el veïnat.

CASAL DE NADAL

POSTALS I ORNAMENTACIÓ DE NADAL

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

seguir realitzar amb èxit el Casal de Nadal, en el qual els nens 

i nenes del municipi van poder gaudir aquests dies de festa de 

nombroses activitats.

Gràcies a tot l’equip de monitores i a la directora, per haver-ho 

fet possible!

Amb l’objectiu d’animar, per segon 

any consecutiu, el Nadal, l’Àrea de 

Cultura i Joventut va idear dues 

propostes: les postals de Nadal i 

l’ornamentació nadalenca.

Amb la primera proposta, orienta-

da al públic infantil i juvenil, van 

sortir creacions precioses que seran 

utilitzades aquest proper Nadal 

com a felicitació municipal. L’any 

2021 ho vam fer així i va ser una 

proposta que va tenir molt bona 

acollida. Aquest any repetirem! 

Moltes gràcies a tots els nenes i ne-

nes que ens les han fetes arribar!

La proposta d’ornamentació na-

dalenca també va tenir molt bona 

acollida i es va tornar a obrir a tot-

hom del municipi. Els participants 

entraven en el sorteig d’una pane-

ra de productes alimentaris de pro-

ximitat valorada en 150 €. 
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CAGA TIÓ I ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT

Des d’aquí felicitem les guanyadores, Olga Oliver Tar-

rats i Tura Marquès Oliver, i agraïm a totes les persones 

que amb la seva participació van contribuir a canviar 

l’aspecte del municipi i fomentar l’esperit nadalenc du-

rant les festes de Nadal.

Fent honor a les nostres tradicions, el dia 19 de desem-

bre, a la plaça de l’1 d’Octubre de 2017, es va fer Cagar 

el Tió. Ja se sap el que diu la cançó:

“Tió, tió, si no cagues et donarem un cop de bastó”. 
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I així va ser, els nens i nenes van fer cagar el tió com a 

primera festa de Nadal. Agraïm a la Comissió de Reis 

l’organització de la xocolatada el dia del Caga Tió en 

benefici de la Marató 2021. Es van recollir 81,60 €, di-

ners que es van sumar als de la Caminada.

Els Reis Mags d’Orient van poder arribar a la Tallada 

d’Empordà, primer passant per Tor, a la placeta del 

Racó del Cal Marxant i, seguidament, a la Tallada, on 

aquest any s’estrenava emplaçament, al camp d’es-

ports Mossèn Llorenç. Malgrat la forta tramuntana, 

aquest any hem recuperat la salutació als Reis Mags, i 

tots els nens i nenes van rebre un regal.

Som conscients que l’organització d’un esdeveniment 

com la cavalcada de Reis així com el Caga Tió porten 

molta feina, i és per això que volem agrair la magnífi-

ca tasca realitzada per la Comissió de Reis, que ens ha 

permès, un any més, poder gaudir d’una nit màgica!
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DISSENYA EL TEU PROPI VIDEOJOC

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

re per als joves, el dimecres 15 de desembre es va 

dur a terme el taller online “Dissenya el teu propi 

videojoc”. Aquest taller forma part de la progra-

mació de tallers online mancomunats que es fan 

des de les àrees de Joventut dels municipis d’Al-

bons, Forallac, Mont-ras, Pals, Vall-llobrega, l’EMD 

de l’Estartit, juntament amb la Tallada d’Empordà. 

L’objectiu d’aquests tallers és oferir als joves recur-

sos culturals específics de gran qualitat. 

El fet de plantejar els tallers de manera telemàtica 

permet fer-ho arribar a un major nombre de joves 

de diferents poblacions de petites dimensions, ja 

que si es fes presencialment a cada municipi seria 

difícil poder assumir-ne el cost. 

En aquest taller hi van participar 9 joves de dife-

rents municipis.

TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA

El diumenge 6 de març va tenir lloc a L’Emporda-

net la 5a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava, 

amb la presentació de l’ampolla de cava brut na-

ture de la cava Rosmas i la placa commemorativa 

de la trobada.

La trobada va ser un èxit i hi va haver una elevada 

assistència. Moltíssimes gràcies als organitzadors per 

fer-ho a la Tallada!
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ORIENTACIÓ ACADÈMICA PER A JOVES

El dia 31 de març va tenir lloc una sessió d’orientació 

acadèmica per a joves de 3r i 4t d’ESO que no tinguin 

clar l’itinerari professional i acadèmic que volen se-

guir. Va ser a càrrec de la referent d’ocupació juvenil 

del Baix Empordà i va tenir per objectiu que els joves 

disposessin de major informació sobre què volen estu-

diar i també de quines són les seves habilitats i compe-

tències perquè puguin fer una més bona “tria”. 

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL ITINERA 2022

El divendres 4 de març, el nostre municipi va acollir 

la presentació del Festival Itinera 2022 de l’Alt i el 

Baix Empordà. En la presentació hi van assistir re-

presentants dels Ajuntaments de diversos pobles de 

l’Empordà, representants de l’Associació de Micro-

pobles de Catalunya, el director del festival i veïns i 

veïnes del nostre municipi.

Com a cloenda de la presentació, el quartet 

JazzTast va oferir un petit concert que va tenir 

molt d’èxit.
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CASAL DE SETMANA SANTA

ACTIVITAT “ANTROPÒLEGS AL MONTGRÍ”

De l’11 al 14 d’abril s’ha fet el CASAL DE SETMANA SANTA a L’Empor-

danet per a nens i nenes de P3 a 6è de Primària. Com sempre, es tracta 

d’un Casal per gaudir d’aquests dies tot oferint a les famílies aquest 

servei.

El dilluns 11 d’abril s’ha dut a terme l’activitat fa-

miliar “Antropòlegs al Montgrí”, organitzada pel 

Museu de Suport Territorial del Baix Ter-Museu 

de la Mediterrània a la zona de la plaça del Castell 

(davant de l’església de Santa Maria de la Tallada). 

Es tracta d’una activitat pensada per a famílies per 

dinamitzar les vacances escolars i està dedicada a 

descobrir com treballen els arqueòlegs i els antropò-

legs a partir de les restes humanes que troben a les 

excavacions, de manera que es podrà aprendre com 

es fan les interpretacions arqueològiques segons la 

manera com es troben els ossos o els elements de 

l’aixovar (collarets, eines, joies, monedes, etc.).
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El temps passa de pressa, i aquest any 

celebrarem el 10è aniversari del Club de 

Lectura. Durant aquest temps, s’han lle-

git i comentat 105 llibres i ens han acom-

panyat 27 autors.

La celebració es farà el dia 24 d’abril, al 

matí, a L’Empordanet i, si tot va bé, es 

Com tots els projectes que tenen èxit, sempre hi 

ha una persona que exerceix un lideratge inqües-

tionable. En aquest cas, la persona que de manera 

voluntària, desinteressada i entusiasta l’ha liderat 

des de l’inici és la Margarita Vidal. Per això, des 

d’aquestes línies i des de l’Ajuntament, volem ex-

pressar a la Margarita el nostre agraïment. El Club 

de Lectura és molt més que cultura al nostre mu-

CAMP DE TREBALL A L’AERÒDROM AMB ÍGNIA 

VISITA ALUMNES DE L’ESCOLA DE VERGES 

El proper estiu, estrenarem una activitat nova: aco-

llirem el Camp de Treball organitzat per l’Associa-

ció Ígnia a l’aeròdrom republicà de Canet. Es tracta 

d’un treball que realitzaran 24 joves de 14 a 17 anys, 

del 16 al 27 de juliol. És una activitat compartida 

entre l’Ajuntament de la Tallada i el de Torroella 

de Montgrí. Aquests joves realitzaran un treball de 

neteja dels búnquers de l’aeròdrom alhora que re-

colliran informació (mitjançant entrevistes) relacio-

nades amb aquesta temàtica. El dia 28 de juliol, es 

farà la presentació del treball realitzat al Museu de 

la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

CELEBRACIÓ DEL 10È ANIVERSARI DEL CLUB DE LECTURA

PROPERES ACTIVITATS

El divendres 8 d’abril vam rebre la visita 

dels alumnes de l’escola i de l’institut de 

Verges. Una vegada més ens han mos-

trat el seu interès per conèixer el nostre 

municipi i gaudir de les nostres instal-

lacions. Ens plau que sigui així i els espe-

rem tantes vegades com vulguin venir.

Aquest estiu tornarem a comptar amb la 4a edició del 

projecte d’ocupació juvenil “Brigada Jove”, gràcies al 

qual 3 joves d’entre 16 i 20 anys podran gaudir d’una 

experiència laboral en què es combina l’aprenentatge 

d’habilitats i competències transversals amb el desen-

volupament de tasques en un entorn laboral proper.

farà una exposició dels llibres que s’han llegit i la lectura 

d’alguns fragments. Es comptarà també amb la presèn-

cia d’alguns autors.

nicipi, és una activitat social que ha gaudit i gaudeix de 

l’assistència de molts veïns i veïnes. Felicitats per la feina 

feta, per l’aniversari i per molts anys més!
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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:

Míriam Pagès, nova regidora

Esquenes d’ase a Tor

Com tots deveu haver com-

provat, el dia 9 de desembre 

de l’any passat, el Servei Ter-

ritorial de Carreteres va pro-

cedir a modificar les esquenes 

d’ase situades a la C31A a Tor 

després de diverses peticions 

realitzades per part de l’Ajun-

tament. 

Perquè conegueu millor la Míriam 

Pagès, podem dir-vos que és filla 

de la Tallada i treballa de profes-

sora de secundària. S’ha incor-

porat com a regidora de Medi 

ambient, Participació ciutadana, 

Comunicació, Turisme i Promoció 

econòmica. 

La nostra companya Ia regidora 

Isabel Juncosa, el dia 20 de gener, 

dia de la incorporació de la Míri-

am, va subratllar que des del 1990 

fins a la legislatura actual de 2019-

2023 les regidores a Catalunya 

han passat a ser de 1.056 a 3.578, 

Així, d’aquesta manera, a l’Ajuntament de 

la Tallada, les dones som quasi el 50% del 

consistori.

per tant, la Míriam era la regidora número 3.579. 

També va puntualitzar que l’alcaldessa pertany al 

grup de les 217 alcaldesses que hi ha a Catalunya. 
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Presentació del Museu de Suport Territorial del Baix Ter

El dijous 11 de novembre va tenir lloc al Museu de 

la Mediterrània l’acte de presentació del Museu 

de Suport Territorial del Baix Ter, al qual van assis-

tir el regidor Amandi Manuel Alonso i l’alcaldessa, 

Maria Dolors Guàrdia.

La dimensió territorial del Museu de la Mediter-

rània és una característica pròpia del museu des 

de la seva fundació com a Museu del Montgrí i el 

Baix Ter. Gràcies a les relacions de confiança que 

ha anat establint al llarg dels anys i a molt de tre-

ball de proximitat amb els municipis de l’entorn, 

actualment el Museu de la Mediterrània depassa 

els límits municipals de Torroella de Montgrí. Ara, 

gràcies al Pla de Museus 2030, es disposa d’una 

eina estratègica de foment i suport del patrimoni i 

la riquesa cultural, el Museu de Suport Territorial.

El municipi de la Tallada col·labora amb el Museu 

per dotar-lo d’aquesta característica pròpia de la 

descentralització de Torroella i donar-li el caire 

de territorialitat. El Museu col·labora amb el mu-

nicipi de la Tallada amb diverses activitats, entre 

les quals es pot destacar la difusió de l’aeròdrom 

republicà de Canet, l’organització d’un camp de 

treball per a l’estiu 2022 relacionat amb l’aerò-

drom, o el fet de proporcionar alguns espectacles 

com el de la Palmira Jaquetti.

Hem acollit el IX 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 de 

secundària, estudiants universitaris, investigadors professionals, investiga-

dors amateurs, estudiosos locals, particulars, cobles i músics, entitats) que 

realitzen recerques, investigacions, treballs, projectes multidisciplinaris al 

territori. És una jornada que vol promoure el contacte entre aquests pro-

fessionals i fomentar recerques, investigacions, treballs i projectes trans-

versals al territori, però és una activitat oberta a tothom que ho desitgi.

El novembre passat, vam acollir el IX Fòrum de recerca del Baix Ter, que 

va tenir lloc el dissabte 20 de novembre a L’Empordanet i que va tenir la 

presència d’uns 50 assistents. 
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Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia 
(Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, PAESC)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Entre les ponències que s’hi van presentar volem des-

tacar “L’impacte de la fructicultura actual al Baix Ter”, 

a càrrec del nostre veí i enginyer agrònom Joan Maria 

Pareta Rubau. En Joan Maria ens va presentar tot un 

seguit d’avenços tecnològics fruit de la recerca i la inno-

vació en aquesta àrea i que en permeten l’optimització. 

Agraïm al Museu de la Mediterrània aquesta iniciativa i 

l’oportunitat que ens han brindat de ser-hi presents. En 

el següent enllaç hi trobareu el vídeo de la jornada que 

ens han fet arribar des del Museu.

https://www.youtube.com/watch?v=4ajtzIlx-io

El PAESC és un document estratègic de planificació 

energètica i climàtica local. Conté les accions que cada 

municipi 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 

terme. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure me-

sures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

El PAESC inclou:

Un inventari base de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle del municipi per fer el seguiment 

de l’efectivitat de les accions de mitigació. 

Un Pla de transició energètica local que recull els 

objectius associats a la mitigació, especialment els 

centrats en la part energètica, i a la transició justa. 

En aquest pla es plantegen mesures per assolir una 

reducció d’emissions de mínim el 55% per a l’any 2030 

i el compromís de fer-ne actualitzacions periòdiques 

per avançar cap a la neutralitat climàtica al 2050, i 

actuacions per fer front a la vulnerabilitat energètica 

i promoure una transició justa.

Una Avaluació de riscos i vulnerabilitats climàti-

ques a escala supramunicipal.

Un Pla d’acció local d’adaptació al canvi climà-

tic amb perspectiva supramunicipal. Des de la Di-

putació de Girona s’estan redactant els Plans supra-

municipals d’adaptació al canvi climàtic. Els Plans 

d’adaptació canviaran d’escala i passen d’una escala 

d’anàlisi local a una escala d’anàlisi supramunicipal, 

amb accions locals. Els plans d’adaptació contenen 

fitxes resum de cada municipi on se n’indiquen les 

vulnerabilitats. Els plans plategen accions a diferents 

escales de treball (supramunicipal i municipals) i els 

municipis assumeixen aquelles que consideren més 

oportunes. 
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Durant l’estiu passat, des de l’Ajuntament, hem fet 

la revisió de les propostes que ens han fet des de la 

Diputació per al nostre municipi. En aquests moments 

estem a l’espera de rebre el document definitiu que 

s’emmarca en la Unitat de Paisatge de l’Empordanet.

En el marc d’aquest procés, el dia 18 de gener es va 

dur a terme el taller telemàtic “Carregueu-vos d’ener-

gia i decidiu el futur del vostre territori” i en què hi 

va haver 36 participants (de la Unitat de Paisatge de 

l’Empordanet). Amb aquest taller es van fer tot un 

seguit de propostes d’accions aportades pels partici-

pants que es van publicar al portal Decidim (https://
paesc-decidim.ddgi.cat/processes/empordanet), 
que va estar obert fins al 19 de febrer per donar su-

port a les iniciatives proposades al taller. En l’enllaç 

anterior hi trobareu l’esborrany del PAESC, la presen-

tació del taller participatiu i l’acta del taller. També, 

les propostes ciutadanes aportades. 

Per als que vulgueu més informació respecte del PA-

ESC, us facilitem un vídeo que explica en què consis-

teix. https://youtu.be/SkycGsXJDYU

Avantprojecte d’ordenació del territori al municipi de la Tallada 
pel que fa a energies renovables

L’Ajuntament de la Tallada va orga-

nitzar el dia 25 de març a les 19.00 

hores a la sala de Plens de l’Ajun-

tament a la presentació de l’avant-

projecte d’ordenació del territori 

del municipi de la Tallada d’Empor-

dà pel que fa a energies renovables.

El Decret llei 16/2019, de 26 de no-

vembre, de mesures urgents per a 

l’emergència climàtica i l’impuls a 

les energies renovables, i el Decret 

llei 24/2021, d’acceleració del des-

plegament de les energies renova-

afrontar aquests nous reptes mitjançant el diàleg en-

tre totes les forces polítiques i els representants de la 

societat civil per consensuar un nou model energètic 

català renovable, net, descentralitzat, democràtic i 

sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Euro-

pea en matèria d’energia. Així, l’objectiu, per als pro-

pers anys, és que la planificació territorial dels muni-

cipis ha de ser coherent amb l’aprofitament energètic 

dels recursos naturals d’energies renovables per acon-

seguir veritablement un sistema elèctric fonamentat 

totalment en les energies netes.

bles distribuïdes i participades, s’orienten a posar en 

marxa instruments per donar resposta a l’emergència 

climàtica. L’acció dels poders públics per afrontar el 

canvi climàtic s’ha de desenvolupar mitjançant títols 

competencials que al·ludeixen a matèries com l’habi-

tatge, l’urbanisme, la mobilitat o els sectors industri-

als, que es veuran afectats d’una manera o altra.

En aquest sentit, el Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica (PNTE) constitueix el nou marc de desen-

volupament de la política d’emergència catalana per 
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Visita dels Museus de Suport Territorial de Catalunya al municipi de la Tallada

Per assolir l’objectiu plantejat cal fomentar la partici-

pació de la ciutadania, les empreses i les administraci-

ons locals en els projectes energètics que s’implantin 

en el territori, incrementant, per part de les adminis-

tracions, els incentius i prioritzant les polítiques i els 

recursos públics destinats a la transició cap a un mo-

del energètic descentralitzat, cent per cent renovable, 

desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions 

de gasos amb efecte hivernacle, que redueixi la vul-

nerabilitat de l’actual sistema energètic i garanteixi el 

dret a l’accés a l’energia com a bé comú.

Per tot això, l’Ajuntament de la Tallada ha estat tre-

ballant en la redacció d’un avantprojecte urbanístic 

basat en la sostenibilitat i les energies renovables. 

D’aquesta manera ens avancem al Plater (Pla territo-

rial), que des de la Conselleria ens demanaran aviat. 

La situació és que, des del Govern de la Generalitat, 

es trasllada als municipis la responsabilitat d’ordenar 

en el seu territori les zones d’instal·lació d’energies 

renovables. Amb l’avantprojecte redactat, la sessió va 

constar d’una introducció/contextualització de la pro-

blemàtica per part del tècnic responsable de l’Oficina 

de Transició Energètica situada al Consell Comarcal 

del Baix Empordà i una exposició per part d’un tècnic 

especialitzat en temes urbanístics, tot plegat moderat 

per la tècnica de participació ciutadana del Consell 

Comarcal del Baix Empordà.

El divendres 8 d’abril vam acollir la trobada de mu-

seus de suport territorial entre els quals hi ha el del 

Baix Ter/museu de la Mediterrània. 

El grup va ser rebut per l’alcaldessa i el regidor d’urba-

nisme a l’Espai Canet perquè després de la benvinguda 

es va realitzar una visita a l’aeròdrom 318 de Canet.

Fruit de les converses mantingudes entre l’alcaldessa i alguns veïns i veïnes del municipi, és a dir, de la 

participació ciutadana directa en temes del municipi, se’ns va expressar que alguns carrers estaven bruts. 

És per això que s’està duent a terme la neteja dels carrers del municipi. 

Agraïm a totes aquelles persones que, de manera proactiva, ens fan arribar observacions, queixes o sugge-

riments. Amb la participació de tothom, podem millorar el nostre municipi.

Neteja dels carrers
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Donació d’una pineda 
de la família Surrell

Renovació del càrrec de jutge/jutgessa 
de pau substitut/substituta

Ens plau comunicar-vos que la família Surrell, la Maria 

Assumpció i en Joan, han fet donació d’una pineda 

(zona de Sant Grau, de 10.673 m2) a l’Ajuntament de 

la Tallada. Els estem molt agraïts!

Properament s’iniciarà el procés administratiu per re-

novar el càrrec de jutge/jutgessa de pau. Es publicarà 

al BOP i a partir d’aquí les persones interessades po-

dran formalitzar la seva candidatura.

ARRANJAMENTS I PETITES MILLORES

Millora de la connectivitat al local 
de L’Empordanet

Manteniment a La Caseta

Pintura de les bigues exteriors de 
l’Espai Canet i d’una paret exterior

Recentment, s’ha instal·lat un repetidor T-P LINK 

per disposar de xarxa wifi dins la sala polivalent 

de L’Empordanet.

A La Caseta també convenia fer-hi una mica de 

manteniment. Així, s’han canviat les cortines de la 

cuina, s’ha substituït el sòcol de fusta, que havia 

quedat bufat, per un d’obra, i el marc de la porta 

d’entrada també ha estat substituït. Queda pen-

dent repassar la pintura interior de La Caseta.

Pel que fa a l’exterior, concretament a la zona en-

jardinada, s’ha arreglat el sistema de reg i prope-

rament es substituirà la gespa.

Les bigues de fusta requerien ser pintades per fer-

ne el manteniment. Aprofitant l’ocasió, es va pintar 

també una paret exterior que estava molt bruta. 

També s’ha pintat la tanca de l’Empordanet.
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Substitució del vidre de 
la parada d’autobús a la Tallada

Substitució de la cartellera 
del consultori

Fa unes setmanes, el vidre de la parada d’autobús 

escolar de la Tallada va aparèixer trencat. Ja s’ha 

substituït.

La cartellera del consultori havia quedat molt 

envellida i per aquest motiu s’ha procedit a 

substituir-la. Properament també se’n substitu-

irà una a Canet, una a la Tallada (zona de la 

Botiga Ca la Dolors) i se’n posaran dues de no-

ves a Tor.

En el cas de Tor, una cartellera serà per substi-

tuir la que hi ha a la plaça de la Font, que està 

molt envellida, i una altra es col·locarà al carrer 

Major. La cartellera que hi ha a la plaça del Racó 

del Marxant quedarà per a ús del Casal de Tor, 

per a aquelles notícies/informacions que els to-

rencs i torenques hi vulguin penjar.
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Instal.lació d’una càmera de vídeo 
i micròfons a la sala de plens

TELÈFON D’ATENCIÓ A LES TRUCADES D’URGÈNCIA

Ens ha costat una mica, però finalment hem iden-

tificat un sistema de videoconferència que dispo-

sa de les prestacions necessàries per poder dur a 

terme retransmissions online ja siguin de reuni-

ons, de conferències o bé dels diversos actes que 

es puguin dur a terme al nostre ajuntament. 

Aquesta inversió es finançarà amb una subvenció 

de noves tecnologies de la Diputació de Girona.

Us volem informar que, per a qualsevol tipus 

d’urgència i/o emergència, cal que tru-

queu al 112. El Centre d’Atenció i 

Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya centralitza 

totes les trucades urgents 

per tal que qualsevol per-

sona pugui sol·licitar els 

serveis públics d’emer-

gències sanitàries, ex-

tinció d’incendis i salva-

ment, seguretat ciutadana 

i protecció civil quan es trobi 

en una situació d’emergèn-

cia: accidents, incendis, robatoris, 

agressions, violència masclista, rescats o 

catàstrofes.

Dona resposta immediata les 24 hores del dia els 

365 dies de l’any. És un servei públic d’accés uni-

versal, gratuït i permanent per a totes les perso-

nes des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil.

Quan el 112 rep una trucada d’un ciu-

tadà o ciutadana, posa en mar-

xa tot un procés per poder 

atendre-la. Localitza la 

incidència en un mapa 

gràcies a una apli-

cació informàtica, 

classifica la truca-

da segons el tipus 

d’incident i avisa el 

servei més adequat: 

ambulància per a 

emergències mèdiques, 

Mossos d’Esquadra per a 

seguretat, Bombers per a ex-

tinció d’incendis i altres incidènci-

es de salvament.

Per tant, penseu sempre que davant qualsevol 

urgència i/o emergència, heu de trucar al 112. És 

el nou protocol que ha establert el Departament 

d’Interior.

Instal.lació de bústies 
per a disseminats

A la zona de Mas Thomas i Turell de Tor es va de-

tectar que hi feien falta bústies per al correu. Per 

això, s’hi posaran així que arribin. 

Anàlogament, a Canet, el punt per a bústies dels 

disseminats es troba en molt mal estat i per això 

també es substituirà fent-ne una actualització, és 

a dir, només es posaran bústies per a aquelles per-

sones o empreses que no estiguin al nucli urbà.
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URBANISME

Com ja us avançàvem en l’anterior butlletí, a la Regidoria d’Urbanisme, 
aquest any 2022 se li ha girat molta feina. 

ATERMENAMENT ENTRE ELS MUNICIPIS 
DE LA TALLADA I DE SERRA DE DARÓ

En el butlletí anterior us informàvem que havíem fet 

l’atermenament amb els municipis de les Olives, Bell-

caire, Fontanilles, Ullà i Serra. En aquest us volem dir 

que s’ha hagut de tornar a fer l’atermenament amb 

Serra per un error de procediment aliè a l’Ajunta-

ment de la Tallada. També s’ha fet l’atermenament 

amb Verges. Així doncs, donem per finalitzat aquest 

procés.

Amb tots els municipis esmentats, gairebé feia cent 

anys que no es revisaven les delimitacions entre els 

termes municipals. Per aquest motiu, en representa-

ció de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General 

de l’administració local i l’Institut Cartogràfic i Geo-

lògic 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 limi-

tem. Esperem no trigar cent anys més a revisar les de-

limitacions revisades entre el 2021 i el 2022!

CONNEXIÓ DELS POBLES DEL MUNICIPI 
DE LA TALLADA AL COL.LECTOR 

Finalment, els pobles de la Tallada, Marenyà i Tor ja 

estan connectats al col·lector general que porta les ai-

gües brutes a l’EDAR d’Albons.

Queda només pendent la connexió del poble de Ca-

net. Aquest tram del col·lector ja ha estat acceptat pel 

Consorci Costa Brava, que és l’ens que en fa la gestió. 

Disposem ja del núm. CUPS per part d’ENDESA per a 

la instal·lació del comptador, de manera que cada dia 

ja som més a prop també de finalitzar aquesta part.

Val a dir que s’ha trigat més de deu anys des de l’inici 

de les obres a finalitzar-les!

ARRANJAMENT DEL VORAL DE TOR

S’ha acabat l’arranjament del voral de Tor de la zona 

del Ginestar fins a la baixada al C/ Major.

Properament es senyalitzarà la zona de la plaça de 

la Font a Tor amb senyals de límit de velocitat addi-

cionals a la senyalització que hi ha actualment. S’ha 

detectat que hi ha vehicles que hi circulen a gran ve-

locitat i és una zona on el límit està establert en 20 

km/h. És important destacar que, en aquesta placeta, 

hi ha la zona on els nens i nenes pugen i baixen de 

l’autocar escolar i, per tant, cal vigilar la velocitat amb 

què hi circulem.

SENYALS D’ATENCIÓ A LA VELOCITAT 
A LA PLAÇA DE LA FONT DE TOR
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OBRES PER COMENÇAR

En aquests moments, s’han iniciat els procediments 

administratius que han de portar-nos a la materia-

lització dels següents projectes: 

S’ha adjudicat a ETRA BONAL el contracte mixt 

de subministrament, obra i serveis de gestió 

energètica i manteniment amb garantia total, 

inclosa la millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat exterior del municipi de la Talla-

da d’Empordà, per valor de 109.656,46 euros, 

i tindrà una durada de 5 anys. Inclou una part 

d’inversió (renovació de l’enllumenat i quadres 

elèctrics) i una de manteniment.

Pèrgola de Marenyà. En aquests moments s’es-

tan seguint els passos que pertoquen dins del 

procediment de contractació de l’obra.

Parc de Tor i Rehabilitació i millora del cemen-

tiri municipal. Transcorregut el període d’ex-

posició pública de l’aprovació inicial de la me-

mòria valorada sense que s’hi hagin presentat 

al·legacions, ara cal procedir a la publicació de 

l’aprovació definitiva. Tot seguit s’iniciarà l’ex-

pedient de contractació de l’obra.

Via verda que ha d’unir els pobles de la Tallada 

i Tor. S’han resolt les al·legacions i s’ha aprovat 

definitivament per Ple el projecte. Ara caldrà 

iniciar el procés de contractació de l’obra.

Sanejament de la zona compresa entre el c/ Ma-

jor, Tramuntana, Jaume Lloveras. Una vegada re-

alitzat el projecte executiu, el cost d’aquesta obra 

és de 460.000 euros + IVA. En el moment de rea-

litzar la sol·licitud de la subvenció al PUOSC 2020-

2024, se’n va redactar una memòria valorada. 

La resolució del PUOSC ens va atorgar per a aquest 

projecte el valor màxim possible, 250.000 €. 

Durant aquest temps, s’ha realitzat l’estudi topo-

gràfic on s’executarà l’obra per poder redactar 

el projecte executiu i es va detectar que calien 

unes obres addicionals (o una modificació de la 

memòria inicial) per garantir el bon funciona-

ment de la xarxa de clavegueram i plujanes que 

es construirà. 

Per dur a terme l’obra caldrà buscar finança-

ment per cobrir la diferència entre la subvenció 

atorgada i el cost final. Cal recordar també que 

aquesta obra la tenim adjudicada per realit-

zar-se al 2024 (segons el calendari PUOSC), però 

tenim la intenció de començar-la així que sigui 

possible, donat que és una obra molt necessària.

A banda d’aquestes obres també tenim la intenció 

de millorar la zona del pícnic de la piscina, amb la 

instal·lació de sistema de reg i sembra de gram per 

disposar d’un espai més acollidor i que alhora pugui 

actuar com a refugi climàtic a l’estiu quan les tempe-

ratures són altes. 

També es procedirà a fer un escenari permanent a 

la zona de darrere de l’església de Santa Maria a la 

Tallada, al Camp d’esports Mossèn Llorenç.

Els processos administratius corresponents són 

llargs, ja que el primer que cal fer és disposar dels 

projectes executius, fer l’aprovació inicial del pro-

jecte executiu, sotmetre’ls a exposició pública, re-

soldre les al·legacions en cas que n’hi hagi, fer-ne 

l’aprovació definitiva i una vegada aprovats, licitar 

l’obra, adjudicar-la a l’empresa que hagi guanyat la 

licitació i, finalment, fer l’obra!
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Primers resultats pel que fa a la gestió del reciclatge de la prova pilot realitzada a Canet

Neteja de les pinedes de l’Ajuntament

Ara que ja fa gairebé un any que el Consell Comarcal 

del Baix Empordà (CCBE) duu a terme la gestió de totes 

les fraccions de residus domèstics al municipi de la Talla-

da, estem en disposició de mostrar-vos els resultats del 

projecte pilot engegat a Canet. El projecte ha consistit 

a tancar el punt de recollida dels residus i que els veïns 

i veïnes hi accedissin amb targeta. D’aquesta manera es 

disposa d’informació per comparar la quantitat de re-

buig i d’orgànica, que sembla que són les fraccions que 

s’utilitzen com a índex de la gestió del reciclatge.

D’acord amb la informació facilitada pel CCBE, si es 

compara Canet amb la resta de pobles del municipi, 

es veu com en el tancat es recicla molt més, amb una 

proporció de 50/50 entre rebuig/orgànica davant del 

70/30 de la resta de municipi.

 

Orgànica (tm)

Rebuig (tm)

Total

Orgànica (%)

Rebuig (%)

Canet

4.265,09

4.139,82

8.404,91

51%

49%

Municipi de la Tallada sense Canet

26.472,20

67.653,60

94.125,79

28%

72%

Total municipi

30.737,29

71.793,42

102.530,71

30%

70%

Per tant, sembla que la gestió dels residus domèstics 
mitjançant el tancament dels punts de recollida millora el reciclatge.

Com ja és habitual, l’Ajuntament de la Tallada va 

contractar el servei durant 3 setmanes d’una briga-

da forestal itinerant del CCBE destinada a tasques 

forestals.

 

De mica en mica, anirem netejant parcel·les propi-

etat de l’Ajuntament i així esperem animar altres 

propietaris a sumar-se a la iniciativa. Hem de ser 

conscients que a mesura que anem augmentant la 

superfície de parcel·les netes contribuïm a disminuir 

el risc d’incendi forestal.
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Projecte d’obertura de franges perimetrals

La Tallada d’Empordà, municipi d’alt risc d’incendi forestal

Per contextualitzar aquest projecte és convenient 

recordar que el Ple de l’Ajuntament de la Tallada va 

aprovar l’11 de novembre de 2015 el plànol de delimita-

ció de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions 

afectades per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció 

dels incendis forestals en les urbanitzacions sense con-

tinuïtat immediata amb la trama urbana, que incorpo-

ra l’informe en què es determinen les fases d’execució 

dels treballs que cal efectuar per complir allò establert 

en l’art. 4.3 del Decret 123/2005. Es va mantenir una 

reunió amb tots els veïns afectats per informar-los 

d’aquest plànol de delimitació i el van poder consultar.

Es va demanar a la Diputació, en data 28 de juliol de 

2021, l’assistència tècnica en matèria de gestió forestal 

i prevenció d’incendis (línia 3) per a la redacció del 

projecte executiu per a l’obertura i/o manteniment 

de les franges perimetrals de protecció per prevenir 

incendis en nuclis urbans i urbanitzacions. Se’ns va 

aprovar en data 15 d’octubre de 2021, ens vam reunir 

amb l’empresa redactora del projecte (Vigué-Subirà 

SCPP) el dia 11 de febrer de 2022 i en data 30 de març 

Recentment, els municipis de la Tallada i Vila-

damat han passat a ser classificats d’alt risc 

d’incendi i, per tant, l’ADF Puig Segalar 

podrà sol·licitar ajuts de la Generalitat 

per executar-hi treballs de prevenció 

d’incendis com es feia fins ara amb 

Garrigoles i Ventalló.

L’ADF té previst, amb l’ajut 

sol·licitat a la Generalitat, 

dur a terme tasques de prevenció al municipi 

de Ventalló. Es duran a terme uns treballs a la 

vam rebre el projecte executiu que modifica el plànol 

de delimitació de les urbanitzacions aprovat per Ple 

l’11 de novembre de 2015 pel que fa a les zones urba-

nes, atès que presenta un major ajust i detall.

El projecte s’ha aprovat inicialment per Ple el dia 31 

de març. En aquests moments es troba en exposició 

pública i s’ha posat en coneixement de la Diputació 

de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Una vegada acabada l’exposició pública i resoltes les 

possibles al·legacions en farem l’aprovació definitiva 

també per Ple i llavors serà el moment de posar en 

calendari les actuacions de neteja forestal explicitades 

en el projecte. Arribats a aquest punt sol·licitarem a 

la Diputació de Girona, a través de la línia 5 del Pla 

de serveis d’assistència en matèria de gestió forestal i 

prevenció d’incendis, la direcció d’obra i la coordina-

ció de seguretat i salut, que ens resultarà així gratuïta. 

El municipi haurà d’assumir el cost de l’obertura de les 

franges (uns 15.000 €) en primera instància, tot i que 

també sol·licitarem una subvenció a la Generalitat per 

poder sufragar aquest cost.

zona nord de la muntanya del Puig Segalar 

per obrir dues àrees segures i una de com-

plementària així com l’arranjament dels 

camins que hi conflueixen. Els pressu-

post és de 24.043,44 euros. L’ADF no 

disposa d’aquests fons i és per això 

que els municipis que en formem 

part farem una subvenció no 

retornable calculada en fun-

ció del quocient de superfície 

forestal de cadascun. En el cas de la Tallada, 

l’import serà de 4.159,52 euros.
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Acollim una jornada de treball de l’ADF el Puig Segalar

Participem en un taller de cocreació per a la mobilitat del Baix Empordà

El dia 2 d’abril va tenir lloc l’as-

semblea general ordinària de 

l’ADF Puig Segalar i una jornada 

de treball conjunta dels voluntaris 

i membres de l’ADF i de l’escamot 

Greta Thunberg al municipi de la 

Tallada. En el marc d’aquesta es 

va fer una demostració de treball 

amb una podadora d’altura com la 

que l’Ajuntament de la Tallada ha 

comprat per a l’escamot i que en 

breu l’hi serà lliurada. Com no pot 

ser d’altra manera, la jornada es va 

cloure amb un dinar per recuperar 

forces.

Agraïm als membres de l’ADF i als 

voluntaris de la Greta el treball 

que estan duent a terme per pre-

venir els incendis forestals. 

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha dut a ter-

me un taller de cocreació amb l’objectiu de definir 

un discurs unitari sobre quin ha de ser el model de 

mobilitat sostenible del Baix Empordà a l’Horitzó 

2030. El taller s’ha estructurat en 3 sessions de 3 h 

cadascuna. En la primera sessió es va treballar la 

visió de futur, en la segona es va definir el full de 

ruta i en la tercera es van establir possibles pro-

jectes pilot.

En el cas de la Tallada, hi ha participat l’alcaldessa 

a petició de la cap de l’Àrea del CCBE.
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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) I MOROSITAT

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 públic 

que el període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajun-

tament de la Tallada d’Empordà durant el quart trimes-

tre de l’exercici 2021 ha estat de 9 dies i no té morositat.

L’Ajuntament compleix amb el termini legal de paga-

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

factura.

SUBVENCIONS ATORGADES

SUBV. INVERSIONS EN CEMENTIRIS 2021

Subvencions per a inversions municipals 

en cementiris 2021  43.191,46 €

AGRICULTURA

Inventari de camins

Els inventaris municipals de camins són l’instrument 

fonamental per a la defensa dels camins públics. Per 

aquest motiu, l’Ajuntament de la Tallada l’està duent 

a terme amb l’objectiu primordial d’aclarir la titula-

ritat (pública o privada) dels camins que integren la 

xarxa viària del municipi, però també en el marc de 

projectes de desenvolupament local, principalment 

en l’àmbit del senderisme. Els inventaris són eines in-

dispensables per poder exercir les competències admi-

nistratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit 

de la mobilitat i serveis viaris rurals i també específi-

cament per poder desenvolupar les potestats i poder 

complir amb les obligacions que estableixen les lleis 

en aquest àmbit.

En aquests moments, tenim la proposta de l’inventari 

que estem avaluant. Una vegada l’hàgim poguda revi-

sar, concretarem una reunió per fer-ne una exposició i 

un procés de participació perquè tothom hi pugui dir 

la seva. Ens acompanyarà el dia d’aquesta reunió el 

tècnic que ha redactat la proposta. Us informarem de 

seguida que la puguem dur a terme.

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Fons de cooperació econòmica 36.795,65 €

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Fons per a actuacions en camins 1.100,00 €

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Fons per a despeses de Secretaria 
Intervenció    10.000,00 €

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Fons per a despeses culturals 6.493,35 €

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Fons per a noves tecnologies 740,67 €
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PERÍODES DE PAGAMENT 2022 

Els padrons corresponents a la primera cobrança al 

municipi de la Tallada seran:

DE L’1 D’ABRIL AL 31 DE MAIG DE 2022: 

impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes 

habitatges i locals, cementiris, impost sobre béns 

immobles de característiques especials.

DE L’1 DE JULIOL AL 30 DE SETEMBRE DE 2022: 

impost sobre béns immobles urbans i rústics, 

impost sobre activitats 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 atendre aquests pagaments, adreceu-vos a ser-

veis socials (639 028 243) perquè de manera conjunta 

amb l’Àrea Social s’estudiarà la millor solució. No us 

preocupeu.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

El resultat pressupostari ajustat corresponent a 

l’exercici 2021 ha estat de 115.857,76 €. El romanent 

de tresoreria total ascendeix a 459.303,64 €, el qual 

està compost per 72.666,15 € de saldos de dubtós co-

brament. La diferència POSITIVA de 386.637,49 € és 

romanent de tresoreria per a despeses generals. En 

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

afirmar que s’ha obtingut un romanent de tresoreria 

POSITIU. Al romanent de tresoreria per a despeses 

generals caldrà restar-li els romanents de crèdit com-

promesos que s’hauran d’incorporar per import de 

119.904,57€, de manera que el romanent de tresore-

ria 2021 ajustat serà de 266.732,92 €.

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 2021 de la regla de des-

pesa. També s’ajusta al compliment del principi de 

l’estabilitat pressupostària. 

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

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

endeutament.

SUBVENCIONS SOL.LICITADES I PENDENTS 
DE RESOLUCIÓ

El nostre compromís per millorar les nostres instal-

lacions i aconseguir-ne de noves és ferm i des del 

primer dia hi hem treballat intensament. És per 

això que des d’aquest apartat us fem avinents les 

noves propostes que des de la publicació del darrer 

butlletí s’han presentat a diferents convocatòries 

competitives de subvencions. Encara no sabem si 

seran o no aprovades. Dependrà de la puntuació 

que obtinguin. Ens agradaria que ens les aproves-

sin, però si no és així la feina feta no és en va, ja 

que s’aprofitarà l’any vinent per tornar-les a de-

manar si s’obren convocatòries noves. Entre aques-

tes es destaquen:

a) Sala Activa’t.

Volem condicionar la sala del primer pis de l’ajun-

tament per poder dur a terme activitats físiques de 

promoció de la salut. És per això que s’ha demanat 

als serveis tècnics d’arquitectura de l’Ajuntament 

que elaboressin una proposta que es basa a fer 

un accés independent al despatx que hi ha en un 

lateral de la sala i el condicionament d’aquesta. 

El pressupost d’aquesta inversió és d’uns 12.000 

euros. S’ha presentat a la Diputació de Girona a 

l’Àrea d’Esports per a la millora d’equipaments es-

portius.
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b) Plaques solars L’Empordanet 

Se n’ha presentat la sol·licitud a Diputació de Giro-

na a la línia 5 del Pla a l’Acció. L’any passat ens van 

redactar el projecte executiu i aquest any presen-

tem la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació 

de les plaques. Pressupost d’uns 27.500 euros.

c) DUS 5000

S’ha presentat una sol·licitud al programa d’aju-

des per a inversions en projectes singulars locals 

d’energia neta en municipis de repte demogràfic 

(PROGRAMA DUS 5000) en el marc del programa 

de regeneració i repte demogràfic del pla de recu-

peració, transformació i resiliència. 

El programa consta de 5 mesures diferents i el nos-

tre projecte proposava actuacions en 4 de les 5 me-

sures, per tant, es considera un projecte integral i 

com a tal pot optar a ser finançant al 100% (calia 

com a mínim presentar projectes en 3 mesures).

El pressupost sol·licitat és d’1.976.734,24 euros, des-

glossats en:

Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum 

energètic en edificis i infraestructures públiques: 

218.993, 15 euros (canvi finestres L’Empordanet 

(envolupant tèrmica) i substitució de la calefacció 

per un sistema d’aerotèrmia).

Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica 

renovable per autoconsum: 400.857,88 euros 

(camp solar: L’Empordanet, Espai Canet, 

ajuntament, totes les construccions municipals).

Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, 

enllumenat eficient i intel·ligent, smart rural i TIC: 

777.870,81 euros.

Mesura 5. Mobilitat sostenible: 579.012 euros.

d) Millora del consultori local.

Concorrerem a una subvenció destinada a l’ajuda 

a la rehabilitació d’edificis destinats a usos públics 

(programa Pirep). Prové de fons europeus i ha estat 

convocada pel Gobierno de España. Estem preparant 

el projecte per rehabilitar el consultori, el local de la 

perruqueria i fer unes obertures a L’Empordanet. 

ESTIMATS VEÏNS DE CANET, MARENYÀ , TOR I LA TALLADA:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

C om aneu d’ànims? Som conscients del desgast 

que patim tots nosaltres producte de viure ja 

dins una crisi energètica, climàtica, sanitària 

i socioeconòmica, però no ens ho podem mirar com 

si fóssim espectadors, ens ha tocat viure-ho i de tots 

nosaltres depèn que ens en sortim!!  

A Republicans Units fa molt temps que tenim fixat 

l’horitzó, fem una oposició en positiu aportant idees, 

mocions i propostes, alhora tenim debat crític i contun-

dent, quan escau, amb els companys regidors a govern. 

Els nostres objectius principals per al municipi de la Talla-

da d’Empordà sempre han tingut un seguit de prioritats: 
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JORDI COLOMÉ, portaveu Republicans Units
ISABEL JONCOSA, regidora 

JOAQUIM M. ZURIAGA, regidor

1. Assolir el benestar comunitari: amb una gestió del 

bé públic amb participació ciutadana, sí; però que 

vagi més enllà de com la fem ara, dirigida per uns 

pocs, on a l’hora de la veritat s’ha decidit unilateral-

ment un projecte, portat a Ple i votat, per després, 

i malauradament tampoc sempre, consultar petits 

canvis a la ciutadania, en lloc d’assolir una democra-

tització plena de les decisions en forma de “coope-

ració ciutadana”. 

2. Racionalització de l’ús de les subvencions: les sub-

vencions, com bé sabem, són diners públics, i potser 

hauríem de replantejar-nos si les accions que fem 

amb elles són prioritàries per al benestar de la gent 

en aquests moments de crisi total. Cal endeutar-nos 

en aquests moments amb obres faraòniques? I les 

polítiques contra la pobresa energètica? I les líni-

es econòmiques per promocionar la producció dels 

nostres productes de proximitat? I les ajudes a les 

empreses del municipi? I la promoció d’iniciatives de 

proximitat? 

En definitiva, fer més política social i cuidar-nos de la 

nostra gent, és el que ara més que mai necessitem del 

nostre Ajuntament.

Dit això, què copsem de les necessitats del nostre 

poble? 

RU no s’oblida, i de fet n’és conscient, que tots nosal-

tres formen part d’un petit espai que l’Administració 

anomena “micropoble”. I a més amb una geografia 

àmplia i variada per a cadascun dels nostres pobles. 

Un riu que és l’orgull de Canet, la Tallada amb la seva 

plana sempre altiva, una església romànica única a 

Marenyà, i un petit llogaret dalt d’un turó on divisar 

la terra clara de la tramuntana, Tor. Tot això i més, és 

el que RU veu en tots vosaltres. Però sense oblidar que 

formem part d’una geografia més àmplia, on l’Ajun-

tament i tots nosaltres junts, hem de ser capaços de 

Seguiu-nos al canal de Telegram: 
https://t.me/RepublicansU

Contacteu-nos: 
republicansunits@latallada.cat

decidir el nostre futur més proper, interactuant amb 

els poblets més pròxims per cercar polítiques extra-

municipals, de forma mancomunada i consensuada, 

encerclant el bon veïnatge que tots necessitem.

A títol d’exemple, podríem citar diverses accions, que 

de segur haurem de saber valorar i donar-hi forma, 

com ara: 

a) Polítiques d’igualtat de gènere.

b) Polítiques de sostenibilitat energètica.

c) Polítiques d’enfortiment de la nostra llengua i 

cultura.

d) Polítiques d’habitatge perquè els nostres joves 

puguin viure en el municipi.

e) Acció de presa conjunta de decisions 

(Consell del Poble, regidor de proximitat...).

I totes aquelles altres que ja resten tatuades en el 

nostre tarannà polític sota les paraules universals de 

LLIBERTAT, IGUALTAT, FRATERNITAT.

A Republicans Units volem anar més enllà i per això 

hem de ser molts més els que hi estiguem decidits.  

Visca la Tallada!

Visca Catalunya Lliure!!

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