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Amb el suport de:

S E RV E I S

I

T E LÈ F O NS

AJUNTAMENT

ALTRES SERVEIS

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

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

Fax .............................................................................. 972 78 02 38
Correu Ajuntament...................................... ajuntament@latallada.cat
Regidor de guàrdia....................................................... 672 179 338
Pàgina web.............................................................. www.latallada.cat
Horari d’hivern de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).........................
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dijous de 9 a 18 h

RECOLLIDA DE DEIXALLES

SALUT

SERSALL
Contenidors no selectius.........................................dilluns i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes (dos cops a l’estiu)
HORARI DE LA DEIXALLERIA DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
De l’1 d’octubre al 31 de maig: de 8 a 20 h
De l’1 de juny al 30 de setembre: de 8 a 21 h
Cal recollir la targeta d’accés a l’ajuntament

Consultoris
La Tallada (dijous de 16 a 19 h)................................... 972 78 05 60
Verges (dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 h)....................
Pediatria (dilluns de 9 a 13 h)........................... 972 78 04 94
Jafre (dimecres de 9 a 13 h)......................................... 972 76 82 25
CAP de Torroella........................................................... 972 76 11 01

Consell Comarcal del Baix Empordà

Hospital de Palamós..................................................... 972 60 01 60

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

Hospital Josep Trueta.................................................... 972 94 02 00
Manteniment estètic de peus i mans....... 676 294 290 i 972 78 03 70

Farmàcies
Verges......................................................................... 972 78 00 34
Bellcaire....................................................................... 972 78 84 71
Albons......................................................................... 972 76 51 06

SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Emergències en general.............................................................. 112
Línia d’atenció contra la violència masclista........... 016 / 900 900 120
ADF (dimarts de 10 a 12 h).........................................618 83 57 74

ASSISTÈNCIA SOCIAL

TRANSPORT

Tècnica de l’Àrea Social (demaneu hora prèvia trucant al 639 028 243

RENFE Informació......................................................... 902 24 02 02
SARFA Informació......................................................... 902 30 20 25
972 30 12 93
TAXI ............................................................................ 619 76 81 45

dm, dc i dv de 8 a 15 h). Vindrà a la Tallada els dimarts (cada 15 dies)
Consell Comarcal del Baix Empordà (Àrea Serveis Socials)..... 972 64 23 10
Transport sociosanitari a l’Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell............ 972 30 09 92
Comprar el tiquet a l’ajuntament, la botiga o a L’Empordanet
Preu anada i tornada 10 euros
Servei no urgent d’ambulàncies.................................... 972 41 04 10

EDUCACIÓ
Institut Escola F. Cambó i Batlle - Verges........................ 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges................................................ 972 78 05 82
IES Montgrí................................................................... 972 75 92 42

PROVEÏDORS D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
FECSA - ENDESA Avaries............................................... 800 76 07 06
AVARIES SUBMINISTRE AIGUA ........................................ 671 33 44 32
GAS NATURAL - NATURGY.............................................. 900 10 02 51
Urgències............................................................... 900 75 07 50
Lectura comptadors................................................ 900 77 07 70
GAS BUTÀ..................................................................... 972 20 29 00
Repartiment els dimarts al matí.
És preferible realitzar comanda prèviament.
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A L C A LD I A
Benvolguts veïns i veïnes,
Després d’un llarg i calorós estiu, hem entrat a la tardor amb l’esperança que la climatologia ens sigui favorable pel que fa a pluviometria. És
important que així sigui per evitar restriccions de cara a futures temporades i que la disponibilitat d’aigua no condicioni, per exemple, els
conreus de l’any vinent.
Com tots heu pogut comprovar, durant la temporada d’estiu-tardor
s’han realitzat les activitats amb tota la normalitat, per primera vegada
des de l’inici de la Covid-19, el març del 2020. Així, hem celebrat Sant

Serveis i telèfons.............. 2
Salutació......................... 3
Resum d’actes.................. 4
Social.................... 16
Cultura i Joventut... 21

Joan, les festes majors, els concerts del festival Itinera, la festa de la Mare
de Déu d’Agost, el Casal d’estiu i la temporada de piscina, l’11 de Setembre, l’1 d’Octubre, Sant Galderic, la castanyada, etc. Tot plegat, un any
farcit d’activitats lúdiques i culturals que ens ha fet oblidar la pandèmia,
tot i que amb l’arribada de la tardor hem de tornar a estar-hi atents.
Des del darrer butlletí, com a novetats, també em plau informar-vos que
s’han pogut iniciar alguns dels projectes que teníem previstos, com la
renovació i millora de l’enllumenat dels pobles de Tor, Canet i Marenyà,
així com les obres de construcció de “la Pèrgola” de Marenyà. En les pàgines interiors d’aquest butlletí trobareu una informació més detallada
de les principals actuacions realitzades i en curs.
Aplicant criteris de transparència i essent proactius a l’hora de donar-vos
a conèixer la gestió econòmica que realitzem dels recursos públics, tam-

REGIDORIES

bé us presentem el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2023,

Comunicació......... 30

que està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en els quals es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de
les Nacions Unides, i per tant, és social, cultural i equilibrat.

Economia.............. 38
Urbanisme............ 47
Agricultura i

Medi ambient....... 51
Republicans Units......... 55

Tot i que enfilem ja els darrers mesos de legislatura, seguim treballant
amb la mateixa intensitat com ho hem fet des de l’inici i amb les mateixes ganes, estant sempre al vostre servei des de la proximitat. Però ja
sabeu que des d’aquesta primera plana sempre m’agrada parlar-vos de
l’Ajuntament com la Casa de la Vila, la casa de tots. I per això insisteixo
que contacteu amb nosaltres per a qualsevol necessitat o preocupació
que tingueu.
Una forta abraçada, molta força i salut a tothom!
Ben vostra,
Maria Dolors Guàrdia Gasull
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RESUM D’ACTES

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

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 21 de juliol de 2022
ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
21 DE JULIOL DE 2022:
http://www.ddgi.cat/municipis/LaTallada/PLE%20
ORDINARI%2021%20JULIOL%2022.MP3

Segon. Comunicar aquesta resolució al Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.
Aprovat per 6 vots a favor.
INTERVENCIONS:

S’excusa la presència: Joaquim Maria Zuriaga Baixauli,

Les intervencions relacionades amb aquest punt

regidor.

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

1.0. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 31

3.0. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INFORME

DE MARÇ DE 2022.

TÈCNIC PER TAL DE TRAMITAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTE-

El Ple, per unanimitat, adopta els següents acords:

RÈS LOCAL DELS ELEMENTS DE L’AERÒDROM REPUBLICÀ DE CANET DE LA TALLADA (LA TALLADA D’EMPOR-

Primer. Posposar l’aprovació de l’acta de la sessió ordi-

DÀ) I SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX

nària del Ple de data 31 de març de 2022 per al proper

EMPORDÀ PERQUÈ EN FACI LA DECLARACIÓ DE BCIL.

Ple que es faci.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Aprovat per 6 vots a favor.
INTERVENCIONS:

Primer. Iniciar l’expedient per a la declaració dels ele-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

ments de l’Aeròdrom 318, camp d’aviació republicà

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

construït de forma temporal en els darrers compassos
de la Guerra Civil Espanyola, de Canet de la Tallada

2.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE

(municipi de la Tallada d’Empordà) com a Bé Cultural

FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023.

d’Interès Local (BCIL), i la seva inclusió en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
Segon. Aprovar l’informe elaborat pel tècnic, el Sr.

acord:

Carles Revilla Vila, del Museu de Suport Territorial –
Primer. Proposar, en concepte de festes laborals de

Baix Ter, per tal de poder tramitar l’expedient admi-

caràcter local per l’any 2023, els següents dies:

nistratiu per declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
“els elements de l’aeròdrom republicà de Canet de la

• 6 d’abril (Dijous Sant) i 13 d’octubre.
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Tercer. Obrir un període d’informació pública de

Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

trenta dies, mitjançant publicació al BOPG i a l’etauler de la seu electrònica de l’Ajuntament, per tal que

Aprovat per 6 vots a favor.

durant aquest termini es pugui examinar l’expedient
i presentar-hi les al·legacions que es considerin con-

INTERVENCIONS:

venients.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

Quart. Donar tràmit d’audiència als titulars o posseï-

sessió, minut 00:14:07 al 00:16:29.

dors del bé de la incoació de l’expedient.
5.0. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL
Cinquè. Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Em-

DEL PROJECTE “IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA DE

pordà la declaració de Bé Cultural d’Interès Local, en

COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME MUNICIPAL

base a la conclusió de l’informe elaborat pel Museu

DE LA TALLADA D’EMPORDÀ”.

de Suport Territorial - Baix Ter: “INFORME TÈCNIC PER
A LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LO-

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

CAL DELS ELEMENTS DE L’AERÒDROM REPUBLICÀ DE
CANET DE LA TALLADA (LA TALLADA D’EMPORDÀ)”,

Primer. Aprovar inicialment el Projecte “IMPLANTA-

així com de les possibles al·legacions presentades.

CIÓ DE TELELECTURA DE COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME MUNICIPAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat pels enginyers Bartomeu Torrens Ferrer

Aprovat per 6 vots a favor.

i Joaquim Julià Ferrer, de l’empresa Enginyeria BTF
INTERVENCIONS:

2016, SL, amb un pressupost de 109.901,14 euros (IVA

Les intervencions relacionades amb aquest punt

inclòs) - CENT NOU MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB

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

CATORZE CÈNTIMS.

sessió, minut 00:01:48 al 00:14:06.
Segon. Declarar la utilitat pública de l’execució del
4.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ

projecte d’obra municipal ordinària abans indicat.

DEL CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Tercer. Sotmetre el projecte esmentat a informació

EN MATÈRIA DE SANCIONS.

pública pel període de trenta dies mitjançant anunci
Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels se-

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el

güents acords:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament www.latallada.

Primer. Prorrogar la vigència del conveni de col·

cat, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el

laboració subscrit entre el Servei Català de Trànsit i

projecte.

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per in-

Quart. Caldrà publicar l’aprovació definitiva, en com-

fraccions a normes de circulació en vies urbanes, per

pliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament

un període addicional de quatre anys a partir del dia

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per

26 d’octubre de 2022 i fins al dia 26 d’octubre de 2026.

Decret 179/95, de 13 de juny, al Butlletí Oficial de la

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat i

Quart. Caldrà publicar l’aprovació definitiva, en com-

al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

pliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per

Cinquè. Facultar l’alcaldessa per a l’execució dels actes

Decret 179/95, de 13 de juny, al Butlletí Oficial de la

que siguin necessaris per a la tramitació de la proposta.

Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Aprovat per 6 vots a favor.
Cinquè. Facultar l’alcaldessa per a l’execució dels actes
que siguin necessaris per a la tramitació de la proposta.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

Aprovat per 6 vots a favor.

sessió, minut 00:16:30 al 00:19:37.
INTERVENCIONS:
6.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJEC-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

TE “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE

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

SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTA-

sessió, minut 00:19:38 al 00:22:00.

NA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – T. M. LA
TALLADA D’EMPORDÀ”

7.0. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I

Primer. Aprovar definitivament el compte general

PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, MAJOR, JAU-

corresponent a l’exercici 2021, amb la seva documen-

ME LLOVERAS I MARIA – T. M. LA TALLADA D’EMPOR-

tació bàsica, complementària i annexos, amb un re-

DÀ”, elaborat per l’enginyer Xavier Frigola i Mercader,

sultat pressupostari ajustat de 115.857,76 euros i un

de l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L., amb

romanent de tresoreria per a despeses generals de

un pressupost de 578.494,54 euros (IVA inclòs) - CINC-

386.637,49 euros.

CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTAQUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació,
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2021,

Segon. Declarar la utilitat pública de l’execució del

a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que de-

projecte d’obra municipal ordinària abans indicat.

terminen els articles mencionats en la part expositiva.

Tercer. Sotmetre el projecte esmentat a informació pú-

Aprovat per 6 vots a favor.

blica pel període de trenta dies mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Ofi-

INTERVENCIONS:

cial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anun-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

cis i al web de l’Ajuntament www.latallada.cat, als

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

efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.

sessió, minut 00:22:01 al 00:23:09.
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8.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

HABILITACIONS (crèdits extraordinaris):

DE CRÈDIT 3/2022. EXP. X2022000554, PER HABILITA-

PARTIDA

CIONS (CRÈDITS EXTRAORDINARIS) I SUPLEMENTS DE

NOM

01/459/60000 ADQUISICIÓ TERRENY

CRÈDITS.

IMPORT

9.000,00

TOTAL HABILITACIONS 9.000,00

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

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS
DE CRÈDITS: 109.326,10

güent acords:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits

FINANÇAMENT:

número 3/2022, en la modalitat d’habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits, d’acord
amb el detall següent:

ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS: 109.326,10

SUPLEMENTS:
PARTIDA

NOM

IMPORT

02/342/21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

10.200,00

01/1623/22700

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)

8.000,00

06/1621/22700

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

1.096,10

06/1621/22101

379. ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER CEMENTIRI

1.710,00

14/165/22100

381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

4.500,00

17/165/22100

388. ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

9.700,00

27/1610/21000

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

13.410,00

27/1610/22112

001. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA POU AIGUA LA TALLADA

6.300,00

27/1610/22706

XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES

2.700,00

04/330/21200

CONSERVACIÓ LA CASETA

01/920/21000

REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES

01/920/22100

389. ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

4.000,00

01/920/22203

SERVEIS INFORMÀTICS

4.500,00

01/920/22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

05/920/22100

571. ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA

3.500,00

11/165/22100

378. ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ

5.000,00

27/1610/22111

239. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA ETAP DE CANET

3.600,00

01/171/21000

JARDINERIA

650,00

02/342/21201

FUNCIONAMENT LA GUINGUETA BAR

750,00

27/1610/22113

201. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA DIPÒSIT AIGUA MARENYÀ
TOTAL SUPLEMENTS

700,00
10.000,00

10.000,00

10,00
100.326,10
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjan-

10.0. PROPOSTA AL PLE DE NOMENAMENT DE LA

çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per

JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DEL MUNICIPI DE LA

quinze dies, durant els quals els interessats podran

TALLADA D’EMPORDÀ.

examinar-lo i presentar-hi reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un

Primer. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Su-

mes per resoldre-les.

perior de Justícia de Catalunya el nomenament per al
càrrec de jutgessa de pau substituta de la Sra. Caterina Vilamitjana Pujol, amb domicili a la Tallada d’Em-

Aprovat per 4 vots a favor.

pordà, c/. ****, i DNI núm. 403****0T.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

Segon. Remetre certificat del present acord a la Se-

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

cretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia

sessió, minut 00:23:09 al 00:28:20.

de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat, adjuntant còpia del currículum de la Sra. Vila-

9.0. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE RE-

mitjana, còpia del seu DNI i fotocòpia del BOP en

SOLUCIÓ DE LA DISCREPÀNCIA SOBRE LA INSUFICI-

el qual s’ha publicat l’edicte de convocatòria de la

ÈNCIA DE CRÈDIT, EN RELACIÓ AMB LES FACTURES

plaça.

EN FASE OPA DE L’EXPEDIENT X2022000557.
Tercer. Notificar el present acord a la Sra. Vilamitjana
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció

per al seu coneixement.

del següent acord:
Aprovat per 6 vots a favor.
Primer. Resoldre la discrepància entre l’òrgan interventor i la Junta de Govern Local, com a òrgan de ges-

INTERVENCIONS:

tió, en el sentit d’aixecar el reparament atès que les

Les intervencions relacionades amb aquest punt

despeses resulten inajornables.

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la
sessió, minut 00:31:14 al 00:32:46.

Segon. Aprovar la relació de factures en fase “Operacions pendents d’aplicar”, anteriorment detallada, i

11.0. MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTJATS DE PAU.

tramitar-ne el pagament, malgrat la insuficiència de
crèdit.

El grup municipal de Veïns proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:

Aprovat per 6 vots a favor.
Primer. Manifestar el seu suport a la tasca que reaINTERVENCIONS:

litzen els/les jutges/esses i jutjats de pau de forma

Les intervencions relacionades amb aquest punt

eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia

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

al territori i a les persones en la resolució dels con-

sessió, minut 00:28:21 al 00:31:13.

flictes.
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Segon. Instar el govern de l’Estat i els grups parlamen-

El Ple se’n dona per assabentat.

taris de les Corts espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei orgànica d’eficiència organitzativa del

Aprovat per 6 vots a favor.

Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els
jutges i les jutgesses de pau i mantenir, a Catalunya,

INTERVENCIONS:

les seves funcions.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

Tercer. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Con-

sessió, minut 00:37:18 al 00:39:18.

grés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Jus-

14.0. DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER

tícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE, D’ADJU-

Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de

DICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRA-

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Indepen-

MENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I

dència.

MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA
LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA TALLADA

Aprovat per 6 vots a favor.

D’EMPORDÀ.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

El Ple se’n dona per assabentat.

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la
Aprovat per 6 vots a favor.

sessió, minut 00:32:47 al 00:36:32.
12.0. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AL-

INTERVENCIONS:

CALDIA DICTADES ENTRE EL 28 DE MARÇ DE 2022 I

Les intervencions relacionades amb aquest punt

EL 18 DE JULIOL DE 2022 (DEL 2022DECR000066 AL

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

2022DECR000162)

sessió, minut 00:39:18 al 00:41:15.
15.0. DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER

El Ple se’n dona per assabentat.

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE, SOBRE LA
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELEC-

Aprovat per 6 vots a favor.

TES DE L’EXERCICI 2022.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

El Ple se’n dona per assabentat.

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la
Aprovat per 6 vots a favor.

sessió, minut 00:36:32 al 00:37:18.
13.0. DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER

INTERVENCIONS:

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE, D’ADJUDI-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

CACIÓ DEL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDI-

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

FICI “LA PÈRGOLA DE MARENYÀ”.

sessió, minut 00:41:16 al 00:41:56.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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16.0. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTER-

INTERVENCIONS:

VENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OB-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

JECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE

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

DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT

sessió, minut 00:42:51 al 00:43:24.

AL 1R TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
18.0. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

L’EXERCICI 2022.

INTERVENCIONS:

El Ple se’n dona per assabentat.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

Aprovat per 6 vots a favor.

sessió, minut 00:43:25 al 00:43:55.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la
sessió, minut 00:41:51 al 00:42:50.

19.0. INFORMACIONS D’ALCALDIA.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

17.0. DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2022 REFERITS AL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT, MOROSITAT I RECONEIXEMENT D’OBLI-

es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la
sessió, minut 00:43:56 al 01:12:10.
20.0. PRECS I PREGUNTES.

GACIONS.
INTERVENCIONS:
El Ple se’n dona per assabentat.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

Aprovat per 6 vots a favor.

sessió, minut 01:12:11 a 01:29:29.

Preacta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 19 d’octubre de 2022
ENLLAÇ DE L’AUDIOACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
19 D’OCTUBRE DE 2022:
https://www.ddgi.cat/municipis/LaTallada/
actes/PLE%2019%20OCTUBRE%202022%20
ORDINARI%20.mp3

Aprovat per 7 vots a favor.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
es poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la

1.0. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS DEL DIA

sessió, minut 00:00:00 al 00:00:42.

31 DE MARÇ DE 2022 I DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2022.
2.0. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ PER

Es porta al Ple el següent ACORD:

A L’EXERCICI 2023.
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple
de data 31 de març de 2022 i la de 21 de juliol de 2022.
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Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de

Cinquè. Considerar definitivament aprovat el Pres-

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

supost General per a l’exercici 2023, sense necessitat

2023.

d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions.

Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’any 2023

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

que consten com a “Annex I” a dins d’aquest expedient.
INTERVENCIONS:
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost

Les intervencions relacionades amb aquest punt

per a l’exercici 2023, que consten com a annex II a dins

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

d’aquest expedient.

sessió, minut 00:00:43 al 00:23:25.

Quart. Exposar al públic aquest acord juntament amb

3.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

la documentació que integra el projecte del Pressu-

DE CRÈDITS 6/2022. SUPLEMENTS I HABILITACIONS

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

DE CRÈDIT.

dà per a l’exercici 2023, durant un termini de quinze
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al tauler d’anuncis, per tal que

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits

les persones interessades el puguin examinar i presen-

número 6/2022, en la modalitat de habilitacions (crè-

tar-hi reclamacions davant del Ple.

dits extraordinaris) i suplements de crèdits, d’acord
amb el detall següent:

SUPLEMENTS:
PARTIDA

NOM

IMPORT

01/920/46500

CONVENI BRIGADA FORESTAL CONSELL COMARCAL

1.250,00

TOTAL SUPLEMENTS

1.250,00

HABILITACIONS (crèdits extraordinaris):
PARTIDA

NOM

IMPORT

01/337/22609

ACTIVITATS ESPORTIVES

4.073,39

01/920/62200

CANVI PAVIMENT I ENLLUMENAT SALA ACTIVA’T

3.104,24

01/920/14302

PERSONAL ADMINISTRATIU SOC

3.500,00

27/1610/63305

ADEQUACIÓ ETAP CANET

22.765,69

TOTAL HABILITACIONS

33.443,32

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:

34.693,32

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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FINANÇAMENT (ingressos):
PARTIDA

NOM

IMPORT

76113

DIPUTACIÓ, SUBV. L3 ESPORTS (SALA ACTIVA’T)

76114

DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ ETAP CANET

46111

DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ ARXIUS

46500

CONSELL COMARCAL, SUBVENCIÓ “Temps de cures”

2.343,75
15.000,00
2.122,50
713,40

TOTAL SUPLEMENTS

20.179,65

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

14.513,67

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA I INGRESSOS:

34.693,32

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjan-

que a continuació es relacionen, així com el seu text

çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per

refós, en el sentit que apareix al document annex:

quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar-hi reclamacions davant el Ple.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS

durant l’esmentat termini no s’hi presenten reclama-

IMMOBLES

cions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS

Aprovat per 7 vots a favor.

ECONÒMIQUES

INTERVENCIONS:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

Les intervencions relacionades amb aquest punt

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES

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

DE TRACCIÓ MECÀNICA

sessió, minut 00:23:26 al 00:37:06.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
4.0. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

L’EXERCICI 2023.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de
2023 i següents, l’Ordenança núm. 17 general de ges-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

tió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret pú-

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

blics municipals.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE

2023 i següents la modificació de les ordenances fiscals

SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
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examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI

que estimin oportunes. Transcorregut el període d’ex-

PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADO-

posició pública sense haver-se presentat reclamacions,

RES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS

els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

GENERAL
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

l’acord definitiu que, una vegada transcorregut el pe-

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS

ríode d’exposició pública, procedeixi adoptar, i el text

LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER

de les modificacions d’aquestes ordenances fiscals.

LOCAL

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

INTERVENCIONS:

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE

Les intervencions relacionades amb aquest punt

LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS MUNICI-

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

PALS I EL MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPAL

sessió, minut 00:37:14 al 00:50:36.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

5.0. MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE

REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN

L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19

Primer. L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, atès

SOBRE EL SERVEI DEL CASAL D’ESTIU

l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per
l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu su-

Tercer. Exposar al públic l’esmentat acord mitjançant

port a:

anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web:

1. L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solu-

http//www.latallada.cat), durant un termini de trenta

ció col·lectiva i integral per a totes les persones exi-

dies, durant els quals els interessats podran examinar

liades, encausades i represaliades.

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició

2. L’autodeterminació, entesa com la necessitat

pública sense que s’hi hagin presentat reclamacions,

d’un marc de resolució democràtica basat en el

l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

respecte a l’exercici de la lliure determinació de la
societat catalana.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afec-

Aprovat per 7 vots a favor.

tats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel

6.0. MOCIÓ D’IMPULS AL MUNICIPALISME I LA SEVA

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran

CONCIUTADANIA

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

13

Núm. 31 NOVEMBRE 2022

Butlletí d’Informació Municipal

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

transversal de les polítiques públiques que s’impulsin.
Cal que l’accés i el repartiment dels recursos públics

Primer. Instar el Govern de la Generalitat que impulsi

s’adaptin a la realitat territorial del nostre país i que

de manera urgent la Llei de governs i finances locals.

tant la ciutadania com els governs locals dels munici-

Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les com-

pis amb menys població tinguin els mateixos drets i les

petències i els recursos perquè els ajuntaments i els

mateixes oportunitats que els de les zones urbanes.

consells comarcals puguin afrontar els nous reptes amb
la seguretat jurídica i amb el finançament que reque-

En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i

reix l’administració que està més propera al ciutadà.

l’execució de la recent aprovada Agenda Rural de
Catalunya i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels

Segon. Instar el Govern de l’Estat a replantejar de ma-

Municipis Rurals.

nera estructural el finançament dels ens locals, incrementant les transferències que reben els ajuntaments

Setè. Instar els Governs de l’Estat i de la Generalitat i

de la participació en els tributs i en els ingressos de

les cambres legislatives a impulsar la dignificació de la

l’Estat. Aquest increment ha de pal·liar la manca de

tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar

recursos per fer front a l’augment del cost de l’ener-

la iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana

gia, dels costos de l’obra pública o del costos salarials

de Municipis amb la redacció de l’Estatut de l’electe

producte de la inflació, entre altres causes.

local, que ha de tractar aspectes com la formació, la
capacitació, els drets retributius i laborals o la protec-

Tercer. Instar els partits polítics amb representació a

ció jurídica, entre d’altres, per dotar de suport, reco-

les Corts espanyoles que en la tramitació de la nova

neixement i recursos els electes locals.

llei que regula l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) s’articuli de

Vuitè. Instar el Govern de l’Estat i el de la Generalitat

manera que es reforci la seguretat jurídica i que es

a reconèixer la tasca del municipalisme a la nostra so-

garanteixin els ingressos per aquest impost.

cietat. Tant directament a través dels governs locals
com a través de les entitats municipalistes, la defensa

Quart. Instar el Govern de l’Estat a compensar la pèr-

dels interessos municipalistes contribueix també a la

dua d’ingressos que estan patint els ens locals per

visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els

l’impost sobre l’increment del valor dels béns de na-

valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucio-

turalesa urbana i per l’efecte de les sentències del Tri-

nalització del municipalisme en òrgans com el Consell

bunal Constitucional.

de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals és plenament compatible i complementària amb

Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a aplicar l’IVA redu-

la tasca que les entitats municipalistes porten a terme

ït del 5% a tots els punts de subministrament d’ener-

des de fa ja més de quaranta anys.

gia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica
actualment als punts amb potència contractada de

I tot això, per tenir més i millors servis públics, de qua-

fins a 10 KW).

litat i en benefici sempre de la nostra conciutadania.

Sisè. Instar el Govern de l’Estat i al Govern de la Ge-

Novè. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Go-

neralitat a incorporar l’equitat territorial com a criteri

vern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
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perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació
Catalana de Municipis per poder fer el seguiment del
suport de les mesures proposades.

8.0. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
No n’hi ha.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt es
poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la sessió, minut 01:05:36 al 01:05:45.

Aprovat per 7 vots a favor.

9.0. INFORMACIONS D’ALCALDIA

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt es
poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la sessió, minut 00:55:24 al 01:04:48.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt es
poden consultar a l’enllaç de l’audioacta de la ses-

7.0. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
(DEL 2022DECR0000163 AL 2022DECR000242).

sió, minut 01:05:46 al 01:41:52.
10.0. PRECS I PREGUNTES.

INTERVENCIONS:

INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt es

Les intervencions relacionades amb aquest punt es

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

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

sió, minut 01:04:50 al 01:05:35.

sió, minut 01:41:53 al 01:50:47.

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
www.latallada.cat
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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REGIDORIES
SOCIAL
Des d’aquesta àrea es coordinen i gestionen els Serveis Socials de l’Ajuntament, procurant que
aquest sigui un servei de proximitat i accessible per a tothom. Us informem que la nostra treballadora
social, la Sílvia Mas, està de baixa per maternitat i, temporalment, la substituirà en Gerard Portas
fins que no se’ns assigni un altre professional a petits municipis. Tot i això, recordeu que per
adreçar-vos a aquest servei cal concertar cita trucant al telèfon 639 028 243 o bé a l’ajuntament.
A continuació esmentem les principals actuacions dutes a terme en l’àrea social.

DIA INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBTI-FÒBIA i DIA INTERNACIONAL PER A L’ALLIBERAMENT LGTBI

E

l dia 17 de maig es commemora el Dia Internaci-

les persones d’aquest col·lectiu. L’Ajuntament de la Ta-

onal contra l’LGTBTI-Fòbia i el dia 28 de juny és

llada es va adherir ambdós dies als seus manifestos i una

el Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Allibera-

de les activitats realitzades per la nostra mainada en el

ment LGTBTI. Ambdues dates tenen per objectiu consci-

Casal d’estiu va ser pintar un pas de vianants amb els

enciar sobre les violències i discriminacions que pateixen

colors de la bandera LGTBI.

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR

U

n any més s’atorga una subvenció en concep-

equivalent als nens i nenes fins a 3 anys. Teniu dis-

te de material escolar a tots els nens i nenes

ponible al lloc web de l’Ajuntament de la Tallada el

i joves del municipi que cursin ensenyament

formulari i les bases de sol·licitud; també ho podeu

obligatori i que com a mínim faci dos anys que es-

fer per instància (ja sigui telemàticament o bé pre-

tiguin empadronats al municipi de la Tallada d’Em-

sencialment). El període de sol·licitud està obert fins

pordà. Aquest any es continua atorgant la subvenció

al dia 25 de gener de 2023.
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ACTIVITAT DEL SINOFÓS

L

a pandèmia ens ha canviat moltes maneres de fer i
moltes activitats que la Co-

lla duia a terme, però amb ganes i
voluntat l’activitat no s’ha aturat,
i així ha estat possible continuar
amb els programes de promoció
de la salut, d’estimulació cognitiva, etc. Val a dir que les trobades
de dilluns i dimecres també inclouen una part més lúdica i, aquest
any, amb l’inici del nou curs, la
Colla engega un nou programa:
“Mou-te!”. Les activitats i horaris
del “Mou-te!” els podeu consultar en el cartell que us adjuntem.
Aquest nou programa està obert
a tothom, però cal fer-ne la inscripció a l’ajuntament.
Animeu-vos
i apunteu-vos-hi!

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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XERRADES PROGRAMA EDUCACIÓ SANITÀRIA

U

n any més, s’han programat les xer-

Què cal saber de la hipertensió arterial. Es va dur a terme

rades que imparteix el Col·legi de

el dilluns 24 d’octubre a les 16.30 h a La Caseta i va anar

Farmacèutics, destinades a millorar el

a càrrec de la farmacèutica M. Carme Sais.

grau de coneixement d’alguns aspectes relaci-

onats amb la nostra salut. En concret, aquest

Què cal saber del dolor? Es va dur a terme el dilluns 14 de

any es duran a terme durant el mes d’octubre/

novembre a les 16.00 h a La Caseta i anirà a càrrec de la

novembre les següents:

farmacèutica M. Teresa Comas.

SUBVENCIÓ/CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VERGES PER A DESPESA CORRENT
DE L’INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ

L

’Ajuntament de Verges ha expressat que no té
suficient capacitat econòmica per afron-

Tallada pensem que cal ser solidaris amb el municipi
que acull l’escola de la nostra mainada. Hem de

tar les despeses de manteniment

dir-vos també que hem iniciat contactes

de l’escola, que han d’assumir els

amb altres ajuntaments per buscar su-

municipis que disposen d’escola de

ports per canviar la llei que obliga

primària. De manera semblant a

els ajuntaments que tenen escola

l’exercici 2021 i 2022, el pressupost

de primària a encarregar-se de les

municipal per l’any vinent recull

despeses de manteniment. Pen-

una partida de 1.000 euros per a

sem que aquesta és una despesa

aquesta finalitat que es gestiona

que hauria d’assumir el Departament d’Ensenyament, ja que més

en forma de conveni. Això no obstant, potser aquesta partida s’haurà

enllà d’aquesta llei, la Llei reguladora

de revisar a l’alça perquè tots els costos

de les bases de règim local no obliga als

han augmentat molt i des de l’Ajuntament de la
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FESTA DE LA NOSTRA GENT GRAN

A

quest any hem pogut reprendre la festa d’home-

quial i un dinar de germanor. Com a novetat, aquest any

natge a la nostra gent gran. La festa es va celebrar

vam fer un petit reconeixement a cada persona (home i

el dia 12 de juny i el programa va ser l’habitual al

dona) més gran de cadascun dels nostres 4 pobles. Com a

nostre municipi, amb una missa cantada pel Cor Parro-

record, ens vam fer una fotografia tots plegats.

DIADA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS

E

l maltractament a les

consciència sobre l’abús i el maltractament

persones grans és un

a les persones grans, el dia 15 de juny, a la

problema mundial que

Tallada vam realitzar una caminada i es va

afecta la salut i els drets hu-

llegir un manifest a la plaça de l’1 d’Octubre

mans de milions de persones. És

de 2017.

un problema social generalitzat
que pot afectar una persona
independentment de la seva
classe social o del seu entorn de
residència i que impacta majoritàriament en la població femenina. No obstant això, s’acostuma a amagar perquè és
considerat un assumpte essencialment privat.
Per lluitar contra aquest maltractament, per reivindicar els drets de les persones grans i per a la presa de
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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AJUDA A L’AFANOC

P

er segon any consecutiu, els nens i nenes que han assistit al
nostre Casal d’estiu han rebut de l’Ajuntament una gorra que
es va comprar a l’AFANOC (l’Associació de Familiars i Amics de

Nens Oncològics de Catalunya), que és una associació que cerca solu-

cions al conjunt de dificultats afegides que envolta el càncer infantil.
La nostra aportació a l’AFANOC ha estat de 400 euros en concepte
de la compra de gorres.

MULLA’T

E

l diumenge 10 de juliol, a la Tallada ens vam sumar al
Mulla’t. L’objectiu és acompanyar les persones amb
esclerosi múltiple i destinar els fons que es recullen

amb l’activitat a la recerca.
Al nostre municipi, la venda de marxandatge del Mulla’t té
lloc durant tot el període d’obertura de la piscina, i en total,
aquesta temporada s’han recollit 1.166 euros. Moltíssimes
gràcies a tots per ser-hi un any més.
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CULTURA, JOVENTUT i activitats relacionades
L’activitat d’aquesta àrea sempre és molt agraïda i aquest any hem pogut percebre-ho tant
amb la resposta de les famílies respecte de les activitats de Casal com dels assistents als
diferents concerts i activitats realitzades. A continuació s’esmenten les activitats realitzades.
ATAC I DEFENSA DES DE LA REREGUARDA

L

’Ajuntament de la Tallada, amb col·laboració
amb el Museu de Suport Territorial del Baix Ter
i el Departament de Cultura de la Generalitat,

va organitzar tres conferències sobre la Guerra Civil i
l’aviació en el context de Girona i el Mediterrani com
a espai i escenari de la guerra. Les conferències van
tenir lloc el 14 de maig a l’Espai Canet i van ser impartides pels historiadors David Gesalí, David Garcia i
Aleix Guàrdia, tots ells membres del CRAG.

SANT JORDI

E

l dia 23 d’abril vam celebrar Sant Jordi tot compartint
via Telegram i xarxes de l’Ajuntament les recomanacions de llibres, lectures, poemes, etc. que ens van

fer els participants del Club de Lectura, coordinats i dirigits
per la Margarita Vidal. Per això us en volem felicitar i també
dir-vos Moltes gràcies!
Amb aquesta participació, la festa de Sant Jordi mostra que
té una salut envejable al nostre municipi.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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REVETLLA DE SANT JOAN

V

am encetar l’estiu amb la rebuda, el dia 23 de
juny a les set de la tarda, de la Flama del Canigó a la Tallada, i amb la posterior encesa de

la foguera de Sant Joan. Ja sabeu que als catalans ens
atrau el misteri del foc i cada any iniciem l’estiu amb
aquesta celebració, la de la nit del solstici d’estiu, en
què brindem amb cava i mengem coca de Sant Joan.

CICLE DE CONCERTS ALS NOSTRES POBLES AMB EL FESTIVAL ITINERA

A

quest estiu hem gaudit dels concerts que s’han ofert a la
Tallada, Canet, Marenyà i Tor en el marc del Festival ItineraParlem. Aquest festival és un projecte creat entre l’Associa-

ció de micropobles de Catalunya i Aktive i té per objectiu donar a
conèixer els pobles amb menys de 500 habitants i els seus encants
acompanyats de música de qualitat en petit format.
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Aquests concerts han tingut una gran acollida i assistència de públic, i ens han permès gaudir de diferents
gèneres musicals com el jazz, el gòspel i el blues.

FESTES MAJORS I MARE DE DÉU D’AGOST

L

’estiu és temps de festes majors i aquest any, per primera vegada des del 2019, les hem pogut celebrar i gaudir com s’havia fet abans de la pandèmia. Agraïm a les comissions l’esforç

per organitzar les festes de cada poble, que han estat un èxit!
També vam celebrar la festa
de la Mare de Déu d’Agost, el
15 d’agost a la Tallada, amb la
missa del matí acompanyada
pel Cor Parroquial i, al vespre,
amb la ja tradicional Cantada
d’Havaneres amb el grup Norai tot recuperant la sardinada, que va tenir lloc a l’exterior de L’Empordanet.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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CAMP DE TREBALL “VOL DIRECTE AL PASSAT” I VISITA GUIADA AERÒDROM DE CANET

A

quest estiu hem compartit amb l’Ajuntament

El camp de treball va rebre la visita del director gene-

de Torroella de Montgrí i el Museu de la Me-

ral de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Àlex

diterrània un camp de treball organitzat per

Sastre, juntament amb la coordinadora territorial de

l’Associació Ígnia en el qual han participat 24 joves,

Joventut a Girona, Montse Pou, i la consellera comar-

que del 16 al 28 de juliol van dur a terme un camp

cal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empor-

de treball a l’aeròdrom republicà núm. 318 de Canet,

dà, Agnès Gasull, el dia 20 de juliol.

que va consistir a netejar un refugi i restaurar-ne un
altre. Alhora, han realitzat un treball de recuperació
de la memòria històrica recopilant informació i entrevistant persones grans de Torroella, Ullà i Canet. El
resultat d’aquest treball es va presentar al Museu de
la Mediterrània el dia 28 de juliol. L’experiència ha estat molt ben valorada tant per part dels ajuntaments
com dels joves.

El dia 22 d’octubre, va tenir lloc una visita guiada a
l’aeròdrom republicà 318 de Canet. La visita la va guiar l’historiador Aleix Guàrdia, a qui agraïm la seva dedicació al nostre patrimoni i tasca de recuperació de
la memòria històrica.
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BRIGADA JOVE

A

quest estiu, l’Ajuntament de la Tallada ha

met als joves un primer contacte amb el món laboral.

ofert 3 places de Brigada Jove (2 places d’aju-

Procurarem donar continuïtat a aquest programa de

dant de casal i una d’ajudant pràctic) per a

cara al proper estiu, ja que és una experiència valora-

joves del municipi amb edat compresa entre 16 i 20

da molt positivament per part dels joves i també per

anys. L’experiència sempre ens és molt positiva i per-

l’Ajuntament.

PROJECTE PREMONIS

A

quest 2022 hem estrenat
el Projecte Premonis, un
projecte combinat entre

aprenentatge i activitats de lleure
per a joves nascuts entre el 2007 i
el 2009. Es va dur a terme el mes
de juliol i s’hi van incloure sortides,
acampades i colònies. El balanç
que se’n fa és molt positiu i també
és una activitat que es tindrà en
compte per a l’any vinent.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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CASAL D’ESTIU

A

mb molta il·lusió i ganes, un any més

taxa pel servei de Casal d’estiu

hem organitzat el Casal d’estiu per

de cara al proper any i, proba-

als nens i nenes i joves de P3 a 6è.

blement, també caldrà ajustar
el cost de les colònies.

El Casal es va iniciar el dia 27 de juny i es
va cloure el dia 2 de setembre. S’ha treballat
molt realitzant activitats a l’aire lliure, en

L’Ajuntament vol agrair la tasca

contacte amb la natura, la música, la desco-

que ha dut a terme tot l’equip

berta de l’entorn, etc. S’han acollit 69 par-

del Casal, els monitors i la di-

ticipants, s’ha gaudit de diverses activitats

rectora, Eva Trilla, que han tre-

lúdiques com la piscina, excursions, tallers i

ballat molt i bé perquè el Casal

colònies, que han agradat molt!

fos un èxit. També volem agrair
la confiança de les famílies que

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

heu portat els vostres fills i filles al Casal, i també els cor-

cit aproximat de 2.000 € que ha assumit l’Ajuntament

reus i notes d’agraïment que hem rebut. Tot plegat ens

de la Tallada. Després d’una anàlisi rigorosa d’aquesta

anima a preparar el Casal de Nadal, que ja tenim a punt.

desviació, s’ha conclòs que és deguda a l’increment del
sou dels monitors, també a l’increment del cost de les
gorres comprades a l’AFANOC i regalades a la mainada
del Casal, l’increment del cost de la casa de colònies, a
la compra de material i el cost de contractació del monitor amb funcions de director per 3 setmanes addicionals. Per pal·liar el dèficit, s’ha contemplat una actualització del cost del casal que inclou un increment de la
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PISCINA I CURS DE NATACIÓ PER A INFANTS

L

a piscina es va obrir el dia 24 de juny i es

d’oferir un millor servei. Amb tot, ens plau infor-

va tancar el 31 d’agost. Aprofitant l’estiu

mar-vos que el resultat econòmic de la piscina i

i la piscina s’ha realitzat el curs de nata-

la Guingueta ha estat de 1.963,96 € de superàvit.

ció i també les sessions d’aquagym, que ens han
ajudat a mitigar les altes temperatures que hem

També volem comentar-vos el resultat de l’avalu-

tingut aquest estiu tot fent esport i promoció de

ació del servei de la piscina, dels cursos de nata-

la salut.

ció i de la Guingueta, en què els participants han
expressat estar molt contents i les famílies n’han

Aquest any hem renovat el mobiliari de la Guin-

fet una molt bona valoració. També agraïm les

gueta i se n’ha ampliat l’oferta amb l’objectiu

oportunitats de millora que ens heu fet arribar.

VISITES GUIADES

E

l dissabte 13 d’agost, en el marc del II Cicle de

Ambdues visites van estar guiades per l’historiador i

Sortides pel Baix Ter del Museu de la Mediter-

veí de la Tallada Ferran Codina, a qui agraïm la seva

rània de Torroella, es va realitzar una visita

dedicació i bona predisposició, i van comptar amb una

guiada a l’església romànica de Sant Esteve de Mare-

nombrosa assistència, de manera que procurarem tor-

nyà. També, el dissabte 20 d’agost es va dur a terme

nar-les a organitzar l’any vinent.

una segona visita guiada a l’església de Sant Esteve de
Marenyà i a la zona d’intramurs del nucli de la Tallada d’Empordà. Aquesta visita forma part de les Visites
Medievals de l’Empordà, organitzades pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
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DANSA EN BLANC

L

a companyia Dansa en Blanc ens va oferir un
tastet del seu espectacle Temes urgents el dia 9
d’octubre al Camp d’esports Mossèn Llorenç, de

la Tallada. Es tracta d’un espectacle de denúncia de la
violència, de trencar silencis... La tarda ens va acompanyar i en vam poder gaudir. Agraïm a la nostra veïna Sònia Piqué que ens hagi ofert aquest fantàstic i
alhora colpidor espectacle.

FESTA DE SANT GALDERIC

E

l dia 16 d’octubre vam celebrar la festa de Sant

municipi. No podem oblidar que ens proporcionen

Galderic, el patró dels pagesos catalans i que

aliments de proximitat, d’alta qualitat i que amb el

nosaltres celebrem amb una missa amb ofre-

seu treball, els pagesos ens mantenen un territori

nes, acompanyada musicalment pel Cor Parroquial de

amb un paisatge que admirem cada dia. Moltíssimes

la Tallada dirigit per la Rosa Amorós (motes gràcies,

gràcies a tots per haver-nos ajudat a fer possible l’ex-

Rosa!), i amb un dinar de germanor a L’Empordanet.

posició i la festa!

Durant tot el dia hi va haver exposició
de tractors, eines i estris antics cedits
per veïns del nostre municipi. També
hi va haver exposició de varietats de
cereal d’hivern, de blat de moro i de
pomes cedides per IRTA-Mas Badia, així
com hortalisses i carbasses proporcionades per veïns i veïnes del municipi.
La pagesia i la ramaderia són activitats
importants i molt arrelades al nostre
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CASAL DE NADAL

D

EMPORDANET A ESCENA

onat que el temps passa de pressa, us informem
que ja tenim a punt el Casal de Nadal, que tindrà lloc del dia 22 de desembre al 5 de gener.

E

l dia 30 d’octubre va tenir lloc la funció de
Kl’aa, la teva cançó, de la companyia Inspira
Teatre, a L’Empordanet en el marc del pro-

grama Empordanet a Escena. És un viatge musical de
l’infant cap a la descoberta del món. Una experiència
visual i sonora a través de la veu per a nadons i les
seves famílies.

L’espectacle va ser un èxit i va ser necessari dur a terme dues funcions!

PLA LOCAL DE JOVENTUT

L

’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà està elaborant el Pla Local de Joventut 2022-2025, l’eina de planificació estratègica

de les polítiques de joventut al municipi. El Pla analitza la realitat del municipi, que detectar necessitats
i demandes de la població jove, i defineix les línies
estratègiques d’actuació per als propers anys.
Per tal que el Pla s’ajusti al màxim a la realitat del
municipi, es va demanar la col·laboració de tot el jovent del municipi d’entre 12 i 30 anys contestant una
enquesta que ens ha permès incorporar al Pla les necessitats reals dels joves de la Tallada d’Empordà.
Gràcies per la vostra col·laboració!
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Des d’aquesta secció del butlletí, us fem avinents una sèrie d’informacions que creiem que
són importants que us arribin.

INCORPORACIÓ D’UN BRIGADA
A través d’un pla d’ocupació del CCBE es va demanar un oficial de brigada. La persona que s’ha incorporat
és en David Palma, que probablement ja heu vist treballant als nostres pobles. Es va incorporar el passat mes
de juny. La seva tasca és donar suport al brigada que ja tenim a l’Ajuntament, en Josep Roura.
El cost d’aquesta plaça és de 10.000 € per un any, ja que és un lloc de treball subvencionat pel SOC.

TROBADA AMB ELS VEÏNS I VEÏNES DEL NOSTRE MUNICIPI
Amb la voluntat de mantenir un diàleg directe amb els veïns i veïnes dels 4 pobles del
municipi, de maig a juliol, es van dur a terme reunions en les quals l’alcaldessa va explicar les principals actuacions realitzades
per l’Ajuntament durant aquesta legislatura
a cada poble i en el municipi en general, i
finalitzada aquesta primera part, va cedir la

Trobada amb els veïns de la Tallada.

paraula als assistents perquè poguessin fer les
seves aportacions, expressar les seves queixes,
peticions, suggeriments de millora, etc. La valoració de les trobades per part de l’equip de
govern de l’Ajuntament és molt positiva i ens
consta que per part dels participants, també.
De cadascuna d’elles se n’ha aixecat acta, que
es publicarà al portal DECIDIM i, a principi de

Trobada amb els veïns de Tor.

l’any vinent es farà una nova reunió per retornar als veïns els resultat de les seves peticions.
Encara n’estem recollint.
(Ens disculpem perquè no disposem de cap fotografia de la reunió realitzada amb els veïns
de Marenyà.)
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CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Aquest any sí, sense restriccions, a l’arribar a dalt del Puig Segalar, vam fer el nostre tradicional esmorzar
de pa amb xocolata amb tots els municipis que hi pugem agermanats, és a dir, amb Albons, Verges, Garrigoles, les Olives i Viladamat. Al finalitzar l’esmorzar, vam cantar plegats “Els Segadors” i vam fer-nos la
foto de família de l’any 2022.

COMMEMORACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE
Amb l’objectiu de celebrar el cinquè aniversari de l’1 d’Octubre
de 2017, aquest dia va tenir lloc a la plaça de l’1 d’Octubre de
2017 l’acte institucional commemoratiu de l’Ajuntament de la
Tallada, on ens vam aplegar veïns i veïnes del nostre municipi i
també de Garrigàs, un altre municipi que forma part del mapa
de la repressió de l’1 d’octubre. A l’acte hi va assistir el nostre
veí i amic Lluís Llach, persona significada i reconeguda per la
seva lluita per Catalunya i la defensa dels valors democràtics.
L’acte va ser un homenatge a totes i a cadascuna de les persones que van actuar com a defensors dels col·legis electorals durant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya (1-O), i
alhora va subratllar que l’1 d’Octubre és una fita que marca
un abans i un després, ja que la repressió exercida no va ser
suficient per aturar el poble de Catalunya. Es va destacar que
va ser un dia de gran dignitat col·lectiva per defensar les llibertats de tothom.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Cinc anys després, la situació és ben diferent de la del

a una entesa i a governar bé i per a tothom tot avan-

Primer d’Octubre de 2017. S’hi ha arribat amb diver-

çant cap a la República Catalana.

gències i falta d’unitat a les institucions catalanes que
no estan a l’altura de la lluita i la dignitat col·lectiva

L’acte va finalitzar amb el Cant dels Segadors acom-

del 2017. Per això es va demanar al “poble” que no

panyats per en Joan Maria Pareta amb la gralla i el

defalleixi, que persisteixi, i als governants se’ls va ins-

mestre Jordi Molina amb la tenora. Gràcies a tots per

tar a aturar el partidisme a les institucions, a arribar

ser-hi i per acompanyar-nos-hi!

RENOVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI
CATALÀ DE TRÀNSIT

RENOVACIÓ CÀRREC
JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
En el Ple ordinari del dia 21 de juliol es va renovar el càrrec
de jutgessa de pau substituta a la Lina Vilamitjana, qui ja

En el Ple de 21 de juliol, el plenari de l’Ajunta-

ho havia estat des del 21 de setembre de 2018.

ment de la Tallada va renovar el conveni que té
amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

de les facultats de denúncia i sanció per infracci-

talunya, en la sessió que tenir lloc el 20 de setembre de

ons a normes de circulació en vies urbanes.

2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord relatiu al seu nomenament per al càrrec de jutgessa de pau substituta. Ha

Així, doncs, donat que el nostre Ajuntament

pres possessió del càrrec aquest mes de novembre, un cop

no disposa de guàrdia urbana, qualsevol perso-

publicat el seu nomenament al Butlletí Oficial de la Pro-

na del nostre municipi que observi algun tipus

víncia de Girona núm. 192, de 6 d’octubre de 2022. Volem

d’infracció en vies urbanes, pot co-

agrair a la Lina la seva voluntat i el seu esperit de servei

municar-ho directament al Servei

públic.

Català de Trànsit trucant al 112.
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TRAMITACIÓ DELS ELEMENTS DE L’AERÒDROM REPUBLICÀ DE CANET
COM A BÉNS LOCALS D’INTERÈS LOCAL
En els darrers anys, l’Ajuntament de la Tallada ha

d’Interès Local (BCIL) pel compromís amb la me-

estat treballant en la recerca, recuperació, conser-

mòria que comporta conservar-los, i que és el

vació i posada en valor del seu patrimoni cultural

primer pas per a una posterior restauració o con-

i natural. Entre altres actuacions s’ha impulsat la

solidació.

senyalització interpretativa dels elements de l’Aeròdrom 318 per indicar als visitants l’explicació

Els passos que s’han realitzat fins ara són l’aprova-

històrica dels seus elements; també s’ha fet una

ció inicial per Ple del projecte realitzat pel tècnic en

edició d’una guia interpretativa de l’Aeròdrom

patrimoni cultural, Carles Revilla; s’ha informat els

amb un resum de la història d’aquesta base aèria

propietaris dels elements afectats d’aquesta volun-

i s’ha impulsat la programació de visites guiades,

tat i s’ha obert un període d’exposició pública per

que han tingut un gran èxit de públic.

poder fer-hi al·legacions. Una vegada resoltes les
al·legacions, es tramitarà al CCBE, que és l’ens que

Algunes de les construccions de l’Aeròdrom, com

té competència per fer la declaració de BCIL en el

el taller, la torre de control i la caserna, es troben

cas de municipis amb una població inferior a 5.000

en un estat força degradat de conservació, i és

habitants i que, posteriorment, ho comunicarà al

per això, que l’Ajuntament s’ha proposat declarar

Departament de Cultura perquè en faci la inscrip-

els elements que l’integren com a Béns Culturals

ció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Val a dir que tot el projecte s’ha treballat amb el
Museu de Suport Territorial de la Mediterrània, a
qui volem agrair la seva implicació i suport.
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CURS DE IOGA I SALA ACTIVA’T
Amb una subvenció de la Diputació de Girona per valor de 2.343,75 euros, s’ha condicionat la Sala Activa’t
de l’Ajuntament. La inversió total ha estat de 3.104
euros, però pensem que era una molt bona oportunitat per disposar d’una sala preparada per realitzar
activitats com pilates, ioga, etc.
Aprofitant aquesta nova sala per dur a terme activitats de promoció de la salut, s’ha iniciat un curs de
ioga, promogut per l’Ajuntament de la Tallada.
Per a tots aquells que vulgueu veure la sala, estem a la
vostra disposició per ensenyar-vos-la.

VISITA DEL VICEPRESIDENT PUIGNERÓ
El dia 13 de maig vam rebre la
visita de l’aleshores vicepresident Puigneró, per explicar-nos
el projecte de desplegament de
fibra òptica que està duent a
terme la Generalitat de Catalunya. No ens afecta directament
com a usuaris però sí de manera
indirecta, ja que és una xarxa a
la qual es poden connectar els
operadors que ens donen servei,
i sembla que és de banda més
ampla que la de Telefònica.
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PREMI AOC
També us informem que per quart any, l’Ajuntament de la Tallada, el dia 3 de maig va recollir la distinció TOP
10 dels municipis de menys de 500 habitants pel que fa al grau d’implantació de l’administració electrònica.
Estem molt contents d’aquest
assoliment i volem felicitar
l’equip d’administració de
l’Ajuntament que ho ha fet
possible. Felicitats!

PARTICIPACIÓ EN LA TAULA RODONA:
VOLANTS D’EMPADRONAMENT AUTOMÀTIC
La nostra secretària-interventora, Raquel Batlle Casas,

Us facilitem l’enllaç mitjançant el qual podeu tramitar

ha estat convidada a participar en la taula rodona

la sol·licitud del volant o certificat d’empadronament

“Volants d’empadronament automàtic”, en el marc

individual (actual o històric):

de la I Jornada d’Administració Electrònica que es va
celebrar el 16 de novembre.
Ha explicat l’experiència del nostre Ajuntament de
formar part de la Comunitat Secvengers i en concret
pel desenvolupament de la descàrrega automàtica de
volants, com s’ha trobat la necessitat, els problemes
que planteja, etc.
De moment, la tramitació automàtica encara no està

TRÀMITS I GESTIONS (seu-e.cat)

activa, però s’espera que en els propers mesos entri

https://seu-e.cat/ca/web/latalladademporda/tramits-i-

en funcionament.

gestions/-/tramits/tramit/13856833?p_auth=rVEn9T0x

FINALITZACIÓ DEL COL·LECTOR:
ENTRADA EN FUNCIONAMENT DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE CANET
El consorci d’aigües Costa Brava va comunicar a l’Ajuntament de la Tallada que s’havia fet la comprovació
de l’estació de bombament de Canet i ara els veïns i veïnes ja s’hi estan connectant. S’acaba així el llarg
periple del projecte del col·lector i del sanejament al nostre municipi, que va iniciar-se fa més de 10 anys!
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CEMENTIRI MUNICIPAL
L’Ajuntament de la Tallada té concedit un servei

caducades. També us hem de dir que amb motiu

d’assessorament en l’àmbit de la gestió de cemen-

de les obres d’adequació, rehabilitació i millores

tiris i serveis funeraris que ofereix la Diputació de

del cementiri municipal de la Tallada d’Empordà,

Girona, amb el qual està actualitzant tant les uni-

es procedirà a eliminar les lloses de formigó o “es-

tats d’enterrament (nínxols i columbaris) com les

lats” ubicades davant de les columnes de nínxols

osseres.

per fer el recorregut accessible.

El pla de serveis inclou assessorament en la gestió

Donat que no es disposa d’informació de la titu-

del cementiri i també una aplicació informàtica (Ges-

laritat de les restes que puguin contenir, es trami-

Cem) i de l’Inventari. La revisió de l’inventari ens ha

tarà un expedient administratiu de titulars desco-

mostrat que el nostre cementiri consta de 291 nín-

neguts i trasllat de restes, també desconegudes.

xols i 48 columbaris, una part important dels quals
tenen els títols de concessió caducats. Per regularit-

Amb l’objectiu de localitzar les persones legiti-

zar la situació tant de nínxols com de columbaris i

mades per a la conservació de les restes que s’hi

per evitar haver de tornar a pagar els 600 euros per

puguin trobar, us preguem que faciliteu a l’Ajun-

unitat funerària, en el Ple del dia 19 d’octubre es va

tament tota la informació que pugueu aportar

aprovar que la renovació de cada dret funerari seria

en relació amb aquestes lloses i les restes que pu-

de 50 euros, i el canvi de titular, de 25 euros.

guin contenir perquè decideixin sobre el destí final d’aquestes: si volen el trasllat a una sepultura

A partir de gener de 2023, rebreu informació de

de la seva titularitat o bé hi renuncien i es poden

com procedir per renovar aquestes concessions

traslladar a l’ossera general.

ETAP DE CANET
El mes de juliol de 2022, a l’Es-

per al consum humà i es dona

tació de Tractament d’Aigües

un incompliment de l’esmen-

(ETAP) de Canet es va detec-

tat RD.

tar una anomalia pel que fa
al nivell de manganès, que

En l’acta expedida el dia 23

en aquell moment presentava

d’agost (núm. GI 2201023958)

valors per sobre de 50 micro-

per part de la inspectora Sra.

grams/litre. Es van emprendre

Pilar Cunillera, de la Secretaria

mesures correctores relacio-

de Salut Pública, es detallen

nades amb la purga de canonades i ajustament de

les actuacions empreses per l’Ajuntament de la Ta-

l’ETAP. No obstant això, el dia 4 d’agost l’aigua va

llada respecte, en primera instància, de l’anomalia

assolir valors superiors a 400 micrograms/l i per tant,

detectada i en segona instància, de l’incompliment

segons el RD 140/2003, es considera aigua no apta

quant a nivells de manganès.
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Per solucionar la problemàtica, l’Ajuntament de la Tallada va contactar amb tècnics especialistes en tractaments d’aigües de consum humà per revertir l’incompliment. L’anàlisi de la situació i de l’ETAP va portar
a la conclusió que calia substituir els filtres i automatismes. Calia un filtre de sorra tractada automàtic per
reduir el manganès sense necessitat de recàrregues,
un grup de pressió hidràulic i una bomba. També calia
un nou quadre elèctric automatitzat que governés el
sistema. De les instal·lacions existents se’n podia mantenir el pou i una bomba existent.
La inversió ha estat de 16.714,62 € (de base imposable). A aquest valor cal sumar-li una partida de 1.180
€ per desmuntar i desmantellar els filtres vells i les
vàlvules pneumàtiques que no funcionaven, un va-

protecció adequades, pot arribar a ser una font de

riador per al grup de bombeig, per valor de 1.279,73

transmissió de microorganismes o substàncies que po-

euros; l’aigua subministrada als veïns (uns 600 euros

den ser perjudicials per a la salut, l’alcaldessa va con-

aprox.); la redacció de la memòria, per valor de 1.500

tactar amb Presidència de la Diputació de Girona per

euros, i uns 600 euros per fer el diagnòstic inicial. En

demanar una subvenció per poder procedir als canvis

total, 5.159 euros addicionals.

que calia fer a l’ETAP per revertir la situació. La subvenció concedida ha estat de 15.000 €. També, cal te-

Donat que aquesta despesa ha estat sobrevinguda i

nir en compte que l’IVA de l’aigua, l’Ajuntament se’l

que l’aigua és un recurs fonamental per a la vida i la

desgrava, de manera que l’Ajuntament ha assumit la

salut de les persones, però sense un tractament i una

diferència (16.714,62-15.000+5.159 ≈ 6.874 euros).

ADQUISICIÓ D’UN MICRÒFON I UNA CÀMERA
L’Ajuntament de la Tallada ha comprat un micròfon i una càmera per equipar la sala de Plens, per
poder retransmetre qualsevol tipus d’esdeveniment en directe, entre els quals hi ha les sessions
de Ple. Durant un cert temps, hem estat buscant
sistemes que s’ajustessin a les necessitats del nostre Ajuntament. Els pressupostos eren molt elevats i això ha fet que ens calgués continuar la

Alhora, s’ha millorat la connectivitat ara que ja

cerca. Finalment, s’ha trobat l’equip que es mos-

disposem de fibra òptica. Val a dir que es preveu

tra en la fotografia, que presenta una relació

recuperar el cost de la inversió amb una subvenció

qualitat/preu que considerem correcta.

de la Diputació de Girona.
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ECONOMIA
L’àrea d’economia és la que proporciona els recursos per poder fer funcionar
la resta d’àrees. El treball que duu a terme és l’administració dels recursos
disponibles amb responsabilitat i estar molt atents a les convocatòries que
ens permeten captar recursos addicionals per realitzar projectes que milloren el
nostre municipi i, per tant, el benestar de les persones que hi vivim.
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

tals en determinats supòsits. S’hi afegeix o es regula el
canvi de titular i també s’hi introdueix l’obligatorietat

La majoria de canvis fan referència a especificar i deta-

de canviar un comptador col·lectiu per comptadors

llar les ordenances existents, però també s’hi inclouen

individuals.

bonificacions addicionals i la modificació d’alguns valors. En el cas de l’Ordenança núm. 4, que fa referència

A l’ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per la

a l’ICIO tant de tipus preceptiu com potestatiu, es des-

prestació de serveis de competència municipal, s’incre-

taca la introducció de bonificacions del 50% en habi-

menta de 160 a 180 € la taxa dels informes de seguretat

tatges de protecció oficial, del 90% quan s’afavoreixin

en cas d’incendi, ja que aquest és el preu que cobra el

les condicions d’accés i habitabilitat de les persones

CCBE a l’Ajuntament de la Tallada per fer-los.

amb discapacitat o també del 90% per obres necessàries per a la instal·lació per a vehicles elèctrics, sempre

A l’ordenança núm. 10, reguladora de la taxa per apro-

que es compleixin els requisits especificats.

fitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments

L’ordenança núm. 5, que regula l’impost sobre l’incre-

d’interès general, es puntualitzen alguns articles.

ment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, no
es modifica. Tampoc es modifica la núm. 7, que regula

L’ordenança 14, que regula la taxa de prestació de

la taxa per la prestació del servei de manteniment i

serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres

neteja del clavegueram i de la depuració i tractament

de caràcter local, hi ha canvis substancials arran de

de residus, ni la núm. 8, que regula la taxa de reco-

l’adopció de l’ordenança proposada per la Diputació

llida d’escombraries. La núm. 11 tampoc canvia, i fa

de Girona. S’introdueix la quota per canvi de titular,

referència al servei d’entrada de vehicles, i la núm. 12

que fins ara no era possible, i també la renovació de

tampoc, i regula les contribucions especials. La núm.

la concessió, per valor de 50 euros. També s’hi intro-

13 tampoc es modifica, i regula la taxa per usos excep-

dueixen bonificacions. Properament es treballarà en

cionals de camins.

el Reglament de cementiris i, per tant, s’haurà posat
al dia la gestió del cementiri municipal.

A l’ordenança núm. 6, reguladora de la taxa de subministrament d’aigua, s’introdueixen algunes bonifi-

A l’ordenança núm. 15, relativa a la taxa per a la uti-

cacions que oscil·len entre el 70 i el 90% i que afecten

lització de la piscina municipal, instal·lacions munici-

el primer tram de consum. S’hi poden acollir persones

pals i el material de titularitat municipal, s’aclareixen

majors de 65 anys o famílies nombroses o monoparen-

alguns punts.
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A la núm. 16, s’estableix un preu simbòlic per a la taxa

PRESSUPOST 2023

de drets d’examen, de 5 euros (es rebaixa). La núm. 17,
que és l’ordenança que regula la gestió de recaptació

Com us anunciàvem a la salutació i és propi d’aquesta

dels ingressos municipals de dret públic, també s’hi

època de l’any, us facilitem el pressupost municipal

introdueixen aclariments i puntualitzacions. És una

per a l’any 2023, que es va aprovar inicialment pel Ple

ordenança important, perquè regula tot el procedi-

de la corporació el dia 19 d’octubre i que actualment

ment de recaptació municipal.

està en període d’exposició pública per poder-lo aprovar definitivament després d’aquest període.

A l’ordenança núm. 18, reguladora dels preus públics,
es modifiquen tarifes de preus públics del servei de

El pressupost per a l’exercici 2023 ha estat preparat de

bar i piscina de la Guingueta i també d’activitats es-

manera que s’alinea amb 7 dels 17 objectius de desen-

portives.

volupament sostenible de les Nacions Unides. Cal dir
que els ODS estan pensats per països, de manera que

Finalment, a l’ordenança núm. 19, que regula el ser-

no tots 17 poden aplicar-se a l’administració local.

veis del Casal d’estiu, s’han modificat els preus, amb
un increment del 20% a causa del dèficit incorregut

Bàsicament, el pressupost està alineat amb els ODS

aquest any 2022.

que presenten una dimensió social (OSD 2-Fam zero:
Serveis socials i xarxes de suport que evitin la fam;
ENLLAÇ A LES

ODS 3: Salut i benestar: promoure hàbits de vida sa-

ORDENANCES FISCALS:

ludable; ODS 5-igualtat de gènere) i aquells que pre-

www.latallada.cat/media/
sites/54/text-ordenancesfiscals-2022.pdf

senten una dimensió mediambiental (ODS 6-garantir
accés universal a aigua de qualitat, proporcionar serveis de sanejament adequats, promoure un ús eficient
dels recursos hídrics i protegir i restablir ecosistemes

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP)

relacionats amb l’aigua; ODS 7-energia assequible i no
contaminant: garantir l’accés universal a serveis ener-

El període mitjà de pagament (PMP) en les entitats

gètics, augmentar la proporció d’energia renovable,

locals es defineix com els dies que ha de trigar de

promoure la inversió en infraestructura energètica

mitjana una administració a pagar als seus proveï-

i tecnologies netes, millorar l’eficiència energètica;

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

ODS 11-ciutats i comunitats sostenibles: augmentar la

la tresoreria municipal. El pagament no pot superar

seguretat viària, protegir el patrimoni cultural i na-

els 60 dies. En el cas de la Tallada, aquest PMP ha

tural, i ODS 13-Acció pel clima: enfortir la capacitat

estat el següent:

d’adaptació al canvi climàtic, incorporar mesures en
les polítiques referides al canvi climàtic).

TRIMESTRE

PMP

1R 2022

8,04 dies

2N 2022

9,52 dies

168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,

3R 2022

11,41 dies

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora

La confecció del pressupost municipal s’ha dut a terme d’acord amb la normativa reguladora de l’article

de les hisendes locals, i l’article 18.4 del RD 500/90.
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El pressupost s’ha aprovat inicialment.

Juntament amb el pressupost general s’aproven les
bases d’execució, que contenen les disposicions ne-

El pressupost general de la corporació ascendeix a:

cessàries per a una adequada gestió pressupostària i
la plantilla de personal.

ESTAT D’INGRESSOS: 1.039.335,22 €

A continuació es presenten per capítols el pressupost
ESTAT DE DESPESES: 1.039.335,22 €

de despeses i el d’ingressos.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. I – Despeses de personal

PRESSUPOST D’INGRESSOS
272.832,20 €

CAP. I – Impostos directes

281.001,00 €

CAP. II – Despeses en béns corrents i serveis

CAP. II – Impostos indirectes

25.000,00 €

		

CAP. III – Taxes i altres ingressos

274.160,00 €

CAP. IV – Transferències corrents

254.661,46 €

511.489,29 €

CAP. III – Despeses financeres
CAP. IV – Transferències corrents
CAP. V – Fons de contingències
CAP. VI – Inversions

0,00 €
213.172,76 €

CAP. VII – Transferències de capital
TOTAL		

3.500,00 €
38.340,97 €

CAP. V – Ingressos patrimonials

8.400,00 €

CAP. VI – Alineació d’inversions reals

0,00 €

CAP. VII – Transferències de capital 102.940,00 €

0,00 €

CAP. VIII – Actius financers

0,00 €

1.039.335,22 €

CAP. IX – Passius financers		

93.172,76 €

TOTAL		

1.039.335,22 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2023
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL I
9120/10000
9200/12000
9200/12003
9200/12004
9200/12006
9200/12100
9200/12101
9200/12103
9200/13000
9200/13101
3420/14300
9200/14300
9200/14301
9200/15000
9200/15100
3420/15200
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DESPESES DE PERSONAL
RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C2
TRIENNIS
COMPLEMENTS DE DESTÍ
COMPLEMENTS ESPECÍFICS PERSONAL FUNCIONARI
ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI
PERSONAL LABORAL FIX -PERSONAL NETEJA- RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL TEMPORAL -BRIGADA- RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL PISCINA MUNICIPAL
PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE
BRIGADA JOVE
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL - PISCINA MUNICIPAL
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

2023
12.040,00
16.802,72
11.316,41
9.614,50
3.453,39
20.871,93
41.203,22
13.856,72
3.252,55
10.021,86
7.403,58
5.575,73
2.211,17
4.827,36
6.924,88
5.715,13
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9200/15201
9200/15202
9200/15203
9200/16000
9200/16200

ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL - NETEJA
ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL - BRIGADA
ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL - CASALS
QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL

6.721,11
13.674,71
5.870,23
70.475,02
1.000,00
272.832,20

CAPÍTOL II
9200/20000
9200/20600
9200/21301
1710/21000
1531/21000
1600/21000
1610/21000
1650/21000
9200/21000
3120/21200
3300/21200
3370/21200
3420/21201
3420/21200
3400/21200
9200/21200
9200/21201
9200/21300
9200/21600
9200/22000
9200/22001
9200/22001
9200/22001
1621/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
1650/22100
9200/22100
9200/22100

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
ARRENDAMENT FINCA RÚSTICA APARCAMENT AUTOCARAVANES
RÈNTING IMPRESSORA
MANTENIMENT DEA. DESFIBRIL·LADORS CANET, MARENYÀ I TOR
JARDINERIA
MANTENIMENT VIA PÚBLICA
CONSERVACIÓ SANEJAMENT
XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS
CONSERVACIÓ ENLLUMENAT
REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES
CONSERVACIÓ CONSULTORI
CONSERVACIÓ LA CASETA
CONSERVACIÓ ESPAI CANET
FUNCIONAMENT LA GUINGUETA BAR
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL
CONSERVACIÓ EMPORDANET
CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT
MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ
MATERIAL OFICINA
PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS
REVISTA ASPRE I PLA
BUTLLETÍ MUNICIPAL
ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA
387, ENERGIA ELÈCTRICA ESGLÉSIA LA TALLADA
572, ENERGIA ELÈCTRICA - ESTACIÓ BOMBEIG TOR
384, ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA TOR
385, ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA MARENYÀ
378, ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ
390, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER CASTELL LA TALLADA
383, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER MAJOR LA TALLADA
381, ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA
380, ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEIG MAS TURRÓ
391, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS
388, ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA
188, ENLLUMENAT PÚBLIC TOR. EL GINESTAR (PA7)
389, ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI
382, ENERGIA ELÈCTRICA LA CASETA

500,00
718,80
2.375,89
2.000,00
15.000,00
2.500,00
35.000,00
23.870,53
25.757,53
600,00
600,00
600,00
10.000,00
18.000,00
1.500,00
2.000,00
3.800,00
1.300,00
1.500,00
2.000,00
1.594,54
4.500,00
2.900,00
100,00
450,00
300,00
600,00
300,00
5.800,00
5.300,00
150,00
7.200,00
1.000,00
1.100,00
10.840,00
660,00
7.200,00
600,00
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1621/22100
9200/22100
1610/22102
1650/22101
3380/22102
9200/22103
9200/22103
9200/22104
1610/22110
9200/22110
1610/22111
1610/22112
1610/22113
3120/22200
9200/22200
9200/22201
9200/22203
9200/22400
1610/22501
1610/22501
9200/22601
9200/22603
9200/22602
9200/22604
9200/22606
3380/22609
3380/22609
3380/22609
3380/22608
3380/22609
3380/22610
3380/22611
3380/22612
3370/22609
3110/22698
9200/22699
1621/22700
1621/22700
1623/22700
1500/22706
1610/22706
9200/22706
9200/22711
9320/22708
9200/22799

42

Butlletí d’Informació Municipal

379, ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER CEMENTIRI
571, ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA
XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS
140, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER PUIG DE LA BOUA
GAS LA CASETA
COMBUSTIBLE I CARBURANTS
COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET
VESTUARI BRIGADA
XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA ETAP LA TALLADA
PRODUCTES DE NETEJA
239, XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA ETAP DE CANET
001, XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA POU AIGUA LA TALLADA
201, XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA DIPÒSIT AIGUA MARENYÀ
TELÈFON CONSULTORI MÈDIC
TELECOMUNICACIONS
COMUNICACIONS POSTALS
SERVEIS INFORMÀTICS
PRIMES ASSEGURANCES
CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL
CÀNON ACA ABONATS
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ
PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS
DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA
JURÍDICS I CONTENCIOSOS
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
ACTIVITATS CULTURALS
DINAR FESTA GENT GRAN
DINAR FESTA SANT GALDERIC
DRETS AUTOR. SGAE
CASALS
MENJADOR CASAL
EXCURSIONS I ACAMPADES CASALS
JOVENTUT
ACTIVITATS ESPORTIVES
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID
ALTRES DESPESES DIVERSES
RECOLLIDA ESCOMBRARIES
ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)
ARQUITECTA MUNICIPAL CONSELL COMARCAL
XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
GESTIONS LABORALS
SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT
SERVEIS JURÍDICS
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

3.100,00
6.700,00
300,00
2.100,00
400,00
1.500,00
900,00
150,00
2.200,00
900,00
5.800,00
10.500,00
1.010,00
400,00
4.500,00
100,00
2.500,00
9.100,00
4.000,00
43.000,00
2.000,00
1.500,00
150,00
600,00
600,00
8.000,00
2.800,00
2.800,00
1.300,00
1.800,00
1.500,00
3.200,00
500,00
3.000,00
10,00
500,00
23.000,00
9.700,00
25.500,00
18.000,00
3.500,00
12.000,00
1.500,00
22.000,00
6.000,00
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3110/22799
3110/22710
2310/22799
9200/22710
9200/22707
9200/22699
9200/23100
9200/23300

CONTROL PLAGUES
CONTROL COLÒNIES GATS
ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS. DINAMITZACIÓ GENT GRAN
REDACCIÓ INVENTARI DE BÉNS I CAMINS
SERVEIS ECONÒMICS
ARXIU FOTOGRAFIA
LOCOMOCIÓ
ALTRES INDEMNITZACIONS - ÒRGANS COL·LEGIATS
TOTAL CAPÍTOL II _ DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAPÍTOL III
0110/35900
0110/35900
0110/35900
0110/35901
0110/35900

DESPESES FINANCERES
ALTRES DESPESES FINANCERES GESTIÓ SUBMINISTRE AIGUA
DESPESES FINANCERES SERVEI PISCINA
DESPESES FINANCERES SERVEI CASAL
DESPESES FINANCERES SERVEI GUINGUETA
DESPESES FINANCERES
TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

1.100,00
250,00
250,00
250,00
1.650,00
3.500,00

CAPÍTOL IV
3370/46100
2310/46500
9200/46500
2310/48003
9200/46501
4320/47200
9250/48000
9250/48001
9250/48002
9250/48003
9250/48004
9250/48005
9430/48000
3380/48003
3380/48004
3380/48006
3380/48007
3380/48009
3380/48010
3370/48000
1360/48000
2310/48000
2310/48001
2310/48002
3210/48000
3230/48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL
SERVEIS SOCIALS
CONVENI BRIGADA FORESTAL C. COMARCAL
CENTRE TRAMUNTANA
CONVENI RECOLLIDA ANIMALS
CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL
SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)
SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (SERVEIS PER A JUBILATS)
CONVENI JUNTA CENTRAL D’AIGÜES DEL BAIX TER
CONVENI CONSORCI DEL TER
CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA
CONVENI CONSORCI VIES VERDES
A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS (ACM, FMC...)
SUBVENCIÓ COLLA SINOFÓS
SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE REIS)
SUBVENCIÓ CAMATORTA (CLUB LECTURA)
SUBVENCIÓ CORAL DE LA TALLADA
SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)
SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)
ADF EL PUIG SEGALAR
CÀRITAS (CDA)
AJUTS SOCIALS
FUNDACIO ESCLEROSI MÚLTIPLE
SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR
AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT EDIFICI IE FRANCESC CAMBÓ

5.000,00
6.800,00
4.200,00
800,00
740,97
400,00
1.000,00
100,00
700,00
500,00
600,00
600,00
400,00
300,00
1.600,00
300,00
300,00
1.650,00
1.650,00
2.900,00
1.000,00
400,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
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7.000,00
1.500,00
9.000,00
12.000,00
8.800,00
100,00
500,00
21.752,00
511.489,29

43

Núm. 31 NOVEMBRE 2022

Butlletí d’Informació Municipal

3380/48011

ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA
TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL A1 OPERACIONS CORRENTS
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

CAPÍTOL VI
9200/60900
1710/61905
1531/60902

INVERSIONS
ALTRES INVERSIONS
MILLORA PARC INFANTIL DE CANET
VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA
TOTAL CAPÍTOL VI - INVERSIONS
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

3.300,00
38.340,97
826.162,46
826.162,46

10.000,00
10.000,00
193.172,76
213.172,76
213.172,76
1.039.335,22

B.OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

0,00
1.039.335,22

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2023
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
CAPITOL I
11200
11300
11500
11600
13000

IMPOSTOS DIRECTES
IBI RÚSTICA
IBI URBANA
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

2023
46.620,00
171.825,00
46.956,00
600,00
15.000,00
281.001,00

CAPÍTOL II
29000

IMPOSTOS INDIRECTES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

25.000,00
25.000,00

CAPÍTOL III
30000
30100
30200
30400
30900
32100
32200
32300

TAXES I ALTRES INGRESSOS
SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA
SERVEI DE CLAVEGUERAM
SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
CÀNON ACA
TAXA CEMENTIRI
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS
TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

62.000,00
8.500,00
47.000,00
43.000,00
9.835,00
4.200,00
300,00
800,00
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32500
33200
33300
33500
33900
33901
34901
34903
34914
34912
34913
34910
34911
34907
34908
39100
39211
39300
39301
39900
39905

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT
TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET
INGRESSOS GUINGUETA
QUOTES PISCINA
QUOTES CASAL
INGRESSOS ACTIVITATS ESPORTIVES
INGRESSOS TIQUETS FESTA GENT GRAN
INGRESSOS TIQUETS FESTA SANT GALDERIC
QUOTES MENJADOR CASAL
QUOTES EXCURSIONS I ACAMPADES CASAL
TALLERS INFANTILS
TRANSPORT SOCIOSANITARI
MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES
RECÀRREC CONSTRENYIMENT
INTERESSOS DE DEMORA
INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL
TOTAL CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.000,00
5.500,00
6.500,00
100,00
300,00
14.500,00
35.300,00
13.200,00
1.200,00
1.000,00
2.500,00
3.600,00
2.100,00
25,00
400,00
100,00
3.000,00
1.000,00
150,00
6.000,00
1.050,00
274.160,00

CAPÍTOL IV
42000
42020
45000
45080
45082
45083
46100
46101
46102
46104
46105
46106
46112
46107
46108
46109

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
ESTAT - ACTUACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA
GENERALITAT - JUTJAT DE PAU
GENERALITAT - TÈCNIC JOVENTUT
GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES
DIPUTACIÓ - ARRANJAMENT CAMINS
DIPUTACIÓ - COOPERACIÓ CULTURAL
DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS
DIPSALUT - PLAGUES URBANES
DIPSALUT - ALTRES SUBVENCIONS
DIPUTACIO - FONS SUBVENCIONS
DIPUTACIÓ - DESPESES SECRETARIA
DIPSALUT - PROMOCIÓ SALUT PM07
DIPSALUT - DESPESES CORRENTS CONSULTORI MÈDIC
DIPSALUT - SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL
TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

110.733,15
800,00
54.000,00
650,00
1.700,00
9.299,07
1.200,00
6.600,00
6.000,00
3.229,24
600,00
37.000,00
10.000,00
9.500,00
1.600,00
1.750,00
254.661,46

CAPÍTOL V
54101
54100

INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS LLOGUER APARCAMENT AUTOCARAVANES
LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

1.200,00
2.200,00
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CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL A1 OPERACIONS CORRENTS

5.000,00
8.400,00
843.222,46

A2 OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VII
76103
76109
76111

CAPÍTOL IX
91303

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES
DIPUTACIÓ - VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA
DIPSALUT - PT14 - TANCA ETAP CANET
TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL A2 OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

PRÉSTEC - VIA VERDA DE TOR A LA TALLADA
TOTAL CAPÍTOL IX

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

740,00
100.000,00
2.200,00
102.940,00
102.940,00
946.162,46

93.172,76
93.172,76
1.039.335,22

SUBVENCIONS
SUBVENCIONS REBUDES DE DIPSALUT

SUBVENCIONS REBUDES PER DIPUTACIÓ DE GIRONA

Programa de suport econòmic per a la realització

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2022000183, projecte “A la Tallada d’Empor-

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

dà ens activem per a la millora de les condicions i

operació Econòmica i Cultural 2022 (exp. 97/2022 i

els estils de vida”. Import concedit: 9.500 €. Import

98/2022), ha aprovat la concessió de les següents sub-

sol·licitat: 11.617,86 €.

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

Programa de suport econòmic a les actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 2022-2023 – Núm. d’expedient 2022/956/
X020201 X2022000134– Import concedit: 6.439,60 €.
Import sol·licitat: 7.993,26 €

Despeses en manteniment de via pública,
enllumenat i abastament d’aigua: 36.795,65 €
Actuacions en camins: 6.493,35 €
Cooperació cultural: 1.100,00 €
Noves tecnologies: 740,67 €

Programa de suport econòmic per al servei de
socorrisme a les piscines municipals de titularitat
i/o gestió municipal (Pt15) – Expedient 2022/198/

Despeses del lloc de Secretaria Intervenció:
10.000 €

X020100 (X2022000248)– Import concedit: 1.724,17
€. Import sol·licitat: 5.895,95 €
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FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
La Diputació de Girona, en el marc del Fons econòmic

Línia 5: Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en
edificis de propietat municipal: 15.000 €

de caràcter extraordinari (exp. 2022/7678), ha aprovat
la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament

GENERALITAT DE CATALUNYA,
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

de la Tallada d’Empordà:
Millora del parc infantil de Tor i el seu entorn:
21.663,90 €
CAMPANYA DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-23
La Diputació de Girona, en el marc de la Campanya
del Pla a l’acció 2022-23 (exp. 2022/304), ha aprovat la
concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà:
Línia 3: Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle: 15.000 €

En data 3 de novembre hem rebut la resolució
provisional d’una subvenció que havíem demanat al Servei Català de Trànsit. La subvenció era
per concurrència competitiva i anava destinada
als ens locals per dur a terme actuacions per
una mobilitat segura i sostenible. El projecte
presentat per la Tallada conté l’execució de la
via verda entre la Tallada i Tor. L’import atorgat
provisionalment és el màxim de la convocatòria
i ascendeix a 150.000 €.

URBANISME
L’àrea d’urbanisme ha dut a terme diferents actuacions,
entre les quals es destaca l’inici de les obres de “la Pèrgola” de Marenyà.

El projecte de la Pèrgola de Marenyà es va iniciar el 15
de setembre. Ha estat adjudicat a l’empresa M&J AU-

Aquest projecte forma part de les actuacions del PU-

TOCAMPS S.L. per valor de 114.118,38 euros (IVA inclòs;

OSC 2020-2024 de Petits Municipis i que havia estat

s’ha fet una baixa ja que el pressupost inicial era de

atorgat per iniciar-se el 2023, tot i que la voluntat de

127.151,87 euros). L’empresa té un termini de 10 mesos

l’Ajuntament ha estat sempre la de començar-la abans.

per dur a terme l’obra, però per comunicació personal

L’Ajuntament de la Tallada disposa d’una subvenció

se’ns ha informat que pensen que en un termini me-

de 120.000 € per invertir en aquesta construcció i en

nor poden realitzar-la. Esperem que les obres avancin a

la substitució de la il·luminació de Marenyà i Canet,

bon ritme i que ben aviat en puguem gaudir!

corresponent al PUOSC esmentat.
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També s’han dut a terme petits arranjaments i millo-

Tots els que tenim permís de conduir sabem que en

res que tot seguit es mencionen:

aquestes zones no es pot aparcar, això no obstant,
s’hi aparcava, i per això, després d’avisar els veïns

A petició dels pares i mares que recullen la mainada a l’arribada de l’autocar escolar a la Tallada, s’ha

d’aquest carrer es va pintar aquesta línia. Ha estat una
inversió de 773,19 €.

posat un banc nou a la zona esportiva de Mossèn Llorenç, ja que aquesta és una zona amb ombra durant
els darrers mesos del curs escolar.

Millora de la zona de l’autobús escolar a Tor. A
Tor s’han posat senyals de límit de velocitat (zona de
20 km/h) i també d’anar en compte a la zona de la
placeta de la Font per millorar la seguretat en aquesta
àrea, ja que és on l’autobús escolar recull i deixa la
mainada. L’actuació ha costat 2.241,55 €.

S’ha pintat una línia groga al C/ Tramuntana per
evitar que els cotxes aparquin a la zona de la corba.
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Bústies a Turell i a Canet. A la zona de Turell, a
Tor, s’han posat bústies per facilitar la feina del carter
i millorar el servei de correus. També a Canet s’han
posat bústies noves, ja que les que hi havia estaven en
molt mal estat. Recordem que ja fa un cert temps es
varen renovar les dels disseminats de la Tallada i que
es troben a la zona de la Caseta. L’actuació ha costat
2.459,69 €.

Cartelleres noves. S’han posat dues cartelleres in-

Reg i herba a la zona de la Guingueta i arbres de la

formatives noves a Tor (plaça de la Font i al C/ Major

plaça de l’Espai Canet, millora de mobiliari de la Guin-

zona Can Thomas), una a la zona de la botiga de Que-

gueta. A la zona de la Guingueta s’han dut a terme

viures Ca la Dolors, a la Tallada, i una a Canet. L’ac-

algunes millores com la instal·lació de reg perquè hi

tuació ha costat uns 6.500 euros. S’ha de dir que a la

hagi herba i sigui una zona més fresca que pugui uti-

zona de Mas Thomas s’ha pavimentat el terra i també

litzar-se com a refugi climàtic. Hem aprofitat també

s’hi ha posat una tanca de protecció.

per renovar taules i cadires i millorar una mica l’aspecte global de la Guingueta.
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També, per evitar anar a regar cada dia els arbres de

Reparacions de fuites o rebentades d’aigua/sane-

la plaça de l’Espai Canet, s’ha instal·lat reg automàtic.

jament. En aquests darrers mesos ha calgut fer un pa-

L’actuació ha costat 2.374,69 € (reg de la zona de la

rell d’intervencions per fuites o rebentades d’aigua o

Guingueta), 1.700 € (taules/para-sols, etc.) i 796,14 € el

sanejament. Una ha estat a la zona de la Caseta a la

reg del arbres de la plaça de l’Espai Canet.

Tallada i l’altra al C/ del Mar a Tor (sanejament).

També s’ha fet un escenari permanent a la zona

S’ha renovat la tanca de l’ETAP a Canet.

de darrere de l’església de Santa Maria a la Tallada, al
Camp d’esports Mossèn Llorenç.

Properes obres a iniciar:
Millora del parc de Tor.
Via verda entre la Tallada i Tor.
Obra que s’ajorna: Sanejament de la Tallada. Aquesta
obra correspon al PUOSC d’inversions o de la línia 1.
Pintura dels vestuaris de la piscina. L’edifici dels

L’Ajuntament de la Tallada té aquest projecte assig-

vestuaris estava molt brut pel que fa al seu aspecte

nat per executar a partir de 2024. D’acord amb la re-

extern i aquest any, abans d’obrir la piscina, es va pro-

solució del PUOSC, es disposa de 250.000 € per dur a

cedir a pintar-lo. L’actuació ha costat 2.737,02 €.

terme l’obra, que segons el darrer pressupost disponible té un cost de 600.000 €. Donat l’any d’assignació i
la importància del cost de l’obra, l’equip de govern ha
decidit no començar-la tot i disposar del projecte executiu per no condicionar l’acció de govern del proper
grup que l’ocupi a partir de juny de 2023. L’obra en
qüestió, a més d’estar assignada al 2024, requerirà la
tramitació d’un préstec i, per tant, pensem que és millor que ho gestioni l’equip de govern que resulti de
les eleccions municipals de l’any vinent i que aquest

Reparacions a Tor pel que fa a la substitució de

no estigui condicionat per la decisió de l’equip de go-

diferencials al quadre elèctric i restauració d’un tros

vern actual. Tot i això, es destaca la importància de

de cablejat de la zona del C/ del Mar.

dur a terme aquesta obra l’any 2024.
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
En aquesta àrea us informem de:
REVISIONS ITV VEHICLES AGRÍCOLES
I CICLOMOTORS

camins de l’empresa DV SERVEIS. Actualment, el tècnic
està preparant el document de l’inventari (fusió de les
fitxes descriptives amb fotos, amidaments del camins

El dia 16 de novembre, una Unitat mòbil de la Inspec-

fets pel Consell Comarcal amb la informació jurídica).

ció Tècnica de vehicles efectuarà les revisions ITV als

Quan el document estigui format, en farem l’aprovació

vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i ciclomotors. Les

inicial per Ple i llavors l’exposició pública (de 30 dies).

revisions es faran davant del local de L’Empordanet de

També es farà una reunió per informar-ne tothom du-

les 9 a les 14 hores.

rant el període comprès entre l’aprovació inicial i la
publicació al BOP. Es resoldran les al·legacions que es
presentin i s’aprovarà definitivament també per Ple.

PLA DE SERVEIS PER A LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA. COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA
L’Ajuntament de la Tallada va sol·licitar al Pla de
Serveis per la Transició Energètica i l’Acció Climàtica la línia de redacció de memòries tècniques per a
la creació de comunitats locals d’energia i que ens
ha estat atorgada. En aquest sentit ja s’han realitzat
diverses reunions entre l’Ajuntament i la Diputació
que han de permetre conèixer els consums energètics i les possibilitats de generació d’energia fotovolUs recordem que els usuaris d’aquest tipus de vehicles

taica en els equipaments públics de la Tallada i, en

han de reservar hora prèviament a través del web /

breu, es procedirà, per part de la Diputació de Giro-

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

na, a la contractació d’una consultora especialitzada
que acabarà de completar l’estudi i realitzarà una

INVENTARI DE CAMINS I DE FINQUES
DE LA MUNTANYA

proposta particularitzada de quin és el millor mecanisme de constitució d’una comunitat, amb informació jurídica, econòmica i administrativa, determinant

La Diputació de Girona ens va concedir 1.912,50 € per

el procediment a seguir, les responsabilitats a assu-

dur a terme un estudi de localització de les parcel·les

mir i la inversió a realitzar. Es preveu que l’estudi

forestals propietat de l’Ajuntament en el marc del Pla

estigui finalitzat durant els primers mesos del 2023 i

de Gestió Forestal.

que a partir d’aquell moment es puguin encarregar
les instal·lacions i tasques necessàries per fer possible

El dia 30 d’agost es va dur a terme una reunió de segui-

aquest sistema de generació i repartiment d’energia

ment amb el tècnic redactor del projecte d’inventari de

renovable, local i descentralitzat.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

51

Núm. 31 NOVEMBRE 2022

Butlletí d’Informació Municipal

En aquesta mateixa línia d’energies renovables i

al poble de Tor i va continuar a Canet i Marenyà.

també de la mà de la Diputació de Girona, l’Ajunta-

En aquestes mateixes actuacions s’estan actualitzant

ment de la Tallada disposa d’un estudi amb el poten-

els quadres elèctrics, que tenen un cost de 1.698,36

cial d’energia eòlica que tenim i l’estudi de viabilitat

euros.

econòmica per a comunitats ciutadanes d’energia
amb generació i emmagatzematge. Es disposa del

Aquesta actuació es finança amb una subvenció del

mapa del municipi pel que fa a al recurs eòlic. El pro-

Pla a l’acció de la Diputació de Girona per valor de

jecte no ens ha suposat cap cost ja que ha estat la Di-

30.000 euros i una part del PUOSC de petits muni-

putació de Girona qui n’ha pagat el cost a l’empresa

cipis. Té un cost total d’inversió d’uns 61.000 euros.

adjudicatària de redactar-lo.

PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA
DE GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS
La Diputació de Girona ens va concedir l’assistència tècnica en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis per a la redacció de manera gratuïta del projecte
executiu per a l’obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en
nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix
a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. En
aquests moments, disposem del projecte, s’ha informat
els propietaris afectats per les franges i es demanarà
una subvenció a la Generalitat per pagar els 15.000 eu-

Amb aquest projecte s’han dut a terme, a més, unes

ros que té l’obertura de les franges.

millores en l’enllumenat per valor de 6.753 €. S’hi
destaquen 3 punts addicionals a Tor, 1 al C/ del Pou

SUBSTITUCIÓ DELS LLUMS DELS POBLES
DE TOR, CANET I MARENYÀ A LED
I ALTRES MILLORES

i 2 al C/ del Pla, un rellotge regulador a la zona esportiva de L’Empordanet perquè la zona de la pista
esportiva quedi sempre il·luminada fins a les 11 h de
la nit, i l’adequació de la instal·lació d’un comanda-

L’empresa ETRA BONAL va ser la guanyadora de la

ment amb telegestió del quadre elèctric de la zona

licitació del contracte mixt de subministrament, obra

del Ginestar, a Tor.

i serveis de gestió energètica i manteniment amb
garantia total, inclosa la millora de l’eficiència ener-

S’ha d’afegir que, a més, s’instal·laran a Marenyà 2

gètica de l’enllumenat exterior del municipi de la

punts addicionals al C/ de l’Era Nova i a la zona del

Tallada d’Empordà.

dipòsit del gas, un a la plaça de l’oli i un al punt de
gestió d’escombraries. Aquest darrer punt es posarà

El dia 16 d’agost ETRA BONAL va començar els tre-

solar, per la dificultat i el cost d’obrir rases per con-

balls de substitució de la il·luminació pública a led

nectar-lo.
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BESTRETA NO RETORNABLE PER A L’ADF PUIG SEGALAR I BRIGADA FORESTAL
L’Ajuntament de la Tallada ha fet una bestreta no re-

També en la línia de prevenció d’incendis, l’Ajunta-

tornable a l’ADF Puig Segalar per valor de 4.500 euros

ment ha concretat amb el Consell Comarcal del Baix

perquè puguin dur a terme un nou projecte derivat

Empordà una actuació de la brigada forestal durant un

de la qualificació del municipi com d’alt risc incendis

període de 12 dies a final d’any o principi del vinent,

forestals.

amb un cost de 4.200 euros.

PROHIBICIÓ DE CREMAR RESTES VEGETALS
En els darrers dies hi ha hagut
una certa confusió pel que fa
a cremar les restes vegetals
provinents, per exemple, de
la poda o bé dels horts. La
Subdirecció General de Boscos ha comunicat que la nova
Llei estatal de residus, 7/2002,
prohibeix la crema de residus
vegetals en l’entorn agrari o
silvícola, i per això ha suprimit el procediment per fer
comunicacions de crema.
El Departament d’Acció Climàtica exceptuarà la prohibició i permetrà cremar restes
únicament vegetals atenent a
motius fitosanitaris.
Afegim infografia
per intentar aclarir
aquesta informació
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Continuem participant en les reunions de la Junta

Altres informacions d’aquesta àrea:

Central d’Aigües del Baix Ter i l’alcaldessa, Maria DoEns hem adherit a la Setmana de la Mobilitat Sos-

lors Guàrdia, ha format part del Jurat del IV Premi Jordi

tenible caminant pel traçat de la futura via verda que

Montaner. En aquest àmbit de la Junta Central és im-

ha d’unir la Tallada amb Marenyà.

portant que sapigueu que a causa d’una al·legació de
la Junta al Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya del període 2022-2027 de l’ACA, la prelació
d’usos de l’aigua a les conques internes (les nostres) ha
canviat i ara l’ordre de preferència en cas de sequera
és per a l’aigua de boca, per a l’agricultura i després
venen els usos industrials. Abans d’aquest canvi, l’ordre
era aigua de boca, usos industrials i llavors els agrícoles.
El dia 16 desembre a les 19.30 h i a la Sala de Plens
hi haurà una sessió destinada a les comunitats energètiques a càrrec de Josep Pujol, tècnic de l’Oficina de
Transició Energètica. Quan s’acosti el dia us en farem
arribar tota la informació.
Hem participat en la Gala de Giropoma Costa Brava
a favor de les ADF Puig Segalar i Montgrí. Per segon any
consecutiu, Giropoma ha col·laborat en l’organització
de la II Gala Pro Baix Ter 2022, juntament amb l’Auditori
Teatre Espai Ter, que va tenir lloc el passat dissabte 17
de setembre en aquestes instal·lacions. Es tracta d’una

L’alcaldessa ha estat convidada a participar com a

iniciativa solidària per donar suport i recaptar finança-

ponent en una jornada organitzada per la Diputació

ment per a projectes d’interès social del Baix Ter. Aques-

de Girona dedicada al planejament i a les energies

ta segona edició ha estat dedicada a les Associacions de

renovables.

Defensa Forestal Montgrí i el Puig Segalar, que durant
tot l’any vetllen per la prevenció i l’extinció dels incendis
dels boscos del Montgrí i el Baix Ter. Hi vam assistir!
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A les envistes d’un canvi de govern

A

viat, en el proper butlletí del nostre grup, “Entre vosaltres i nosaltres”, que tindreu a casa per
Nadal, farem un repàs de tota la feina feta per
Republicans Units des de 2019. La confiança dipositada
pels veïns del municipi ens ha empès a treballar dur,
intensament. Cal dir però, que la falta d’un esperit col·
laborador per part de les persones que governen actualment l’Ajuntament sovint ha convertit aquesta feina
en feixuga i desagraïda, però tot i això hem seguit fentla, tot seguint els nostres principis i valors que ens van
emprendre a iniciar aquest projecte polític de transformació dels nostres pobles.
Desagraïda però necessària, perquè el control i la fiscalització de l’acció de govern per part dels regidors de
Republicans Units ha contribuït a millorar molts aspectes. Des d’una oposició constructiva, ens hem esforçat
per aconseguir un Ajuntament més democràtic i transparent, com en el cas de la consulta sobre la pèrgola de
Marenyà o les reunions que s’han organitzat en cadascun dels pobles del municipi d’aquest estiu, producte
de la nostra insistència. Tot i la nostra obstinació, considerem que no ens n’hem sortit del tot, per exemple,
quan hem demanat que retransmetessin en streaming
els plens —l’equip de govern no està gens interessat a
fer-ho— o bé quan es va tirar pel dret en la instal·lació
dels ressalts a la carretera travessera del poble de Tor
sense consultar-ho als veïns.
Seguidament, volem mostrar part d’aquesta feina que
estem fent des de l’oposició: el proppassat 19 d’octubre de 2022 va tenir lloc el darrer ple, important perquè
s’havien d’aprovar els pressupostos i les ordenances fiscals de l’any vinent, entre altres qüestions. Republicans
Units va votar en contra d’uns pressupostos que pujaran
un 20% les despeses en béns corrents i serveis, degut en
part al cost de l’energia, però també per la gairebé nul·
la política d’energies renovables de l’Ajuntament, que
ho podria haver atenuat. A més, s’incrementaran les tarifes del Casal d’estiu en les ordenances fiscals, perquè
ha estat deficitari en 4.000 euros, sense que se’n sàpiga
la causa exacta.

També ens preocupa la manca d’implicació de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb l’Institut Escola Francesc Cambó de Verges, on assisteixen la major part dels
nostres fills i filles, ja que hem sabut que l’equip de govern
es nega a signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Verges per ajudar al manteniment de l’equipament.
A l’alcaldessa, inútilment, li hem repetit moltes vegades
que passi de les paraules als fets en aquests terrenys, ajudant totes les empreses del municipi, bonificant l’IBI de
les unitats familiars amb pocs recursos, recarregant amb
el 50% de l’IBI els edificis de propietat de bancs que es
trobin desocupats des de fa més de 2 anys, bonificant els
sistemes de generació elèctrica o tèrmica renovable a l’autoconsum entre el 50 i 95% de l’IBI a 5 cinc anys en lloc de
només el 10%, etc.
No escolten, però tampoc responen als nostres precs i les
nostres preguntes, per exemple, sobre el patrimoni municipal —encara no sabem quants camins, boscos i terrenys
són municipals— o les propostes que van fer els conciutadans en les reunions dels pobles. És més, a banda de l’opacitat que ha caracteritzat l’acció de govern, la seva política
està plena de contrasentits. Per exemple, es bonificarà el
50% de la quota de l’IBI per l’habitatge de protecció oficial en la revisió de les ordenances fiscals, però com va dir
el nostre regidor Joaquim Maria Zuriaga, no s’ha portat a
terme cap política de construcció d’habitatge de protecció
oficial!
En resum, totes aquestes polítiques i contrasentits només
poden revertir-se amb un canvi de govern. Cal alternança
i apostar per un municipi de futur més sostenible i amb
noves polítiques socials. Esperem que majoritàriament els
veïns i veïnes de Canet, Marenyà, Tor i la Tallada ens voteu
en les properes eleccions municipals de maig de 2023. Feunos confiança, estem preparats i volem governar.

Seguiu-nos al canal de Telegram:
https://t.me/RepublicansU La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

JORDI COLOMÉ, portaveu Republicans Units
ISABEL JONCOSA, regidora
JOAQUIM M. ZURIAGA, regidor

Contacteu-nos:
republicansunits@latallada.cat
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