Número

27

NOVEMBRE 2020

Edita:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
Plaça de l’1 d’Octubre
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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 10.45h
Parròquia.......................................... Mn. Àngel Pagès - 630 182 040
Local social Empordanet............................................... 972 78 03 02
Perruqueria.......................................dimecres i divendres de 15 a 19 h
Agrupació Jutjats de Pau de Verges............................... 972 78 00 07

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

RECOLLIDA DE DEIXALLES

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

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

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

Consell Comarcal del Baix Empordà

Hospital Josep Trueta.................................................... 972 94 02 00

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

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
ADF (dimarts de 10 a 12 h).........................................618 83 57 74

ASSISTÈNCIA SOCIAL

TRANSPORT

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

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,
Encarem ja les últimes setmanes de l’any 2020, que alguns han qualificat com a Annus Horribilis. Però, malgrat tot el que ens ha tocat viure
aquests darrers mesos i vivim encara, hem de tirar endavant amb optimisme i esperit positiu, ja que estem convençuts que hi ha llum al final
de tots els túnels, per foscos que aquests siguin. Sabem que és molt fàcil
de dir, però complicat de fer. Però la resiliència humana farà que, al
final, ens en sortim.
Aquest camí és llarg i costerut. Per això, gràcies per l’esforç i sentit de
la responsabilitat de tots i cadascú de vosaltres, des del més petits, que
han hagut d’afrontar una situació complicada d’entendre per a ells, fins
als més grans, que han hagut de fer servir la seva experiència i vivències
per cuidar-se a ells mateixos i els del seu voltant. I un record molt sentit
per a tots aquells que s’han quedat pel camí, així com una abraçada molt
càlida per a totes les famílies que ha perdut éssers estimats.
Ho heu fet molt bé i hem de seguir així. No ens podem relaxar, perquè
si alguna cosa hem après aquests darrers mesos és que encara no tenim
cap solució definitiva per lluitar contra el virus SARS-COV-2. Només amb
l’esforç i la conscienciació de tots nosaltres podrem aturar i doblegar
aquesta pandèmia mentre els científics treballen a contrarellotge per
oferir-nos una solució efectiva, i el personal de primera línia d’atenció
està realitzant un esforç gairebé al límit de les seves forces.
I, malgrat la COVID-19, la vida continua. En l’àmbit polític, ben convulsa.
Al mes de setembre es va inhabilitar el president Quim Torra, fet que
eleva a tres els presidents de la Generalitat de Catalunya inhabilitats en
els darrers quatre anys i que ens aboca a unes eleccions ben incertes,
alhora que es van obrint noves carpetes judicials cada setmana.
I en l’àmbit municipal, ben activa. Respectant les mesures de seguretat
que Protecció Civil ens ha fet arribar en l’àmbit laboral, social i cultural,
en les pàgines que acompanyen aquesta salutació, hi trobareu explicades amb detall les actuacions més destacades realitzades des del darrer
butlletí fins ara.
Conscients que aquesta “nova normalitat” o “etapa de represa” no és
fàcil, us reiterem el nostre compromís d’estar sempre al vostre servei
des de la proximitat. Per això, ara més que mai, tingueu present que les
portes de l’Ajuntament (de la Casa de la Vila) estan sempre obertes per
a tot allò que necessiteu.
Una forta abraçada, molta força i salut a tots!
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.

Ple ordinari del 21 de maig de 2020

Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits finançats amb romanent de tresoreria

Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del Ple

per a despeses generals.

de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà de data 13
de febrer de 2020.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
1/2020, atès que no existeix consignació pressupostà-

INTERVENCIONS:

ria suficient per al reconeixement extrajudicial dels

Les intervencions relacionades amb aquest punt

crèdits descrits anteriorment.

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:32 al
00:02:51, i es poden consultar en l’enllaç següent:

INTERVENCIONS:

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

Les intervencions relacionades amb aquest punt

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:03:49
al 00:04:13, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Tallada

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

d’Empordà al Consorci de la Costa Brava – Entitat Lo-

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

cal de l’Aigua (CCB-ELA).
Inadmissió del recurs interposat pel grup municipal
INTERVENCIONS:

Republicans Units referit al Reglament del Consell de

Les intervencions relacionades amb aquest punt

Poble, donat que el recurs s’interposa davant un acte

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:52 al

no susceptible de recurs, segons l’article 116 de la Llei

00:03:17, i es poden consultar en l’enllaç següent:

39/2015, del procediment administratiu comú de les

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

Administracions Públiques.

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing
Admissió de la petició realitzada per part del grup
Aprovació de la relació de factures en fase “Opera-

municipal de Republicans Units, i obertura d’un nou

cions pendents d’aplicar”, i tramitació del seu paga-

període d’informació pública a partir d’aquesta publi-

ment.

cació efectiva en l’e-tauler (4 de març de 2020), cosa
que modifica l’acord segon, prèviament establert en

INTERVENCIONS:

l’aprovació inicial de data 19 de desembre de 2019.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:03:17 al

INTERVENCIONS:

00:03:49, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:04:13 al

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

00:06:54, i es poden consultar en l’enllaç següent:
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https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

que correspon al valor cadastral del local destinat a

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

botiga, i exempció en el pagament de la taxa per la
recollida d’escombraries amb efectes l’any 2020 i suc-

Aprovació del text del conveni convingut entre el

cessius, sempre que es mantinguin les condicions que

Sr. M. B. C. i l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà,

van generar el dret.

per la cessió d’un terreny a favor de l’Ajuntament de
la Tallada d’Empordà amb la finalitat de regularitzar

INTERVENCIONS:

la situació del dipòsit d’aigua municipal.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:08:29

INTERVENCIONS:

al 00:10:10, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:06:54

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

al 00:07:36, i es poden consultar en l’enllaç següent:

L’alcaldessa dona compte al Ple del Decret d’alcaldia

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

núm. 41/2020, de data 27 de febrer de 2020, d’apro-

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

vació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
(exp. núm. X2020000204).

Aprovació de la verificació del Text refós de la modificació puntual número 3 del Pla d’ordenació urba-

INTERVENCIONS:

nística municipal de la Tallada d’Empordà, referent a

Les intervencions relacionades amb aquest punt

la concreció i regulació de les condicions d’edificació

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:10:11 al

de les construccions ramaderes existents en sòl no ur-

00:12:09, i es poden consultar en l’enllaç següent:

banitzable i al canvi de qualificació urbanística d’uns

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

terrenys municipals situats en sòl no urbanitzable

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

(SNU3-PE).
L’alcaldessa dona compte al Ple de l’informe anual
INTERVENCIONS:

de l’exercici de la funció interventora corresponent a

Les intervencions relacionades amb aquest punt

l’exercici 2019 (exp. núm. X2020000246).

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:07:37 al
00:08:28, i es poden consultar en l’enllaç següent:

INTERVENCIONS:

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

Les intervencions relacionades amb aquest punt

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:12:09 al
00:12:35, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Acord per declarar la botiga de queviures de la Sra.

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

M. D. T. B., d’aquest municipi, D’ESPECIAL INTERÈS i

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

utilitat municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi concorren. Concessió

L’alcaldessa dona compte al Ple del decret d’apro-

d’una bonificació del 95% de l’impost sobre béns im-

vació del Pla pressupostari a mig termini 2021-2023

mobles urbans sobre la part proporcional del rebut

(exp. núm. X2020000243).
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INTERVENCIONS:

Assumptes urgents.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:12:36 al

INTERVENCIONS:

00:13:29, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:15:21 al

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

00:18:12, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

L’alcaldessa dona compte al Ple de l’informe resum

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

anual dels resultats del control intern, que s’estableix
a l’article 213 del Text refós de la llei reguladora de les

L’alcaldessa dona compte al Ple de les resoluci-

hisendes locals, de l’exercici 2019.

ons dictades dels números 2019DECR000308 a
2020DECR000103, corresponents al període comprès

INTERVENCIONS:

entre els dies 17 de desembre de 2019 i 16 de maig de

Les intervencions relacionades amb aquest punt

2020.

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:13:30 al
00:14:20, i es poden consultar en l’enllaç següent:

INTERVENCIONS:

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

Les intervencions relacionades amb aquest punt

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:18:12 al
00:19:09, i es poden consultar en l’enllaç següent:

L’alcaldessa dona compte al Ple dels informes sobre

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

morositat i el període mitjà de pagament (PMP).

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing
L’alcaldessa facilita les informacions d’Alcaldia.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:14:20

INTERVENCIONS:

al 00:15:01 i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:19:09 al

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

00:52:43, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

DONAR COMPTE DELS INFORMES TRAMESOS

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

A MINHAP SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
L’alcaldessa dona compte al Ple dels informes trame-

PRECS I PREGUNTES

sos a MINHAP sobre l’estat d’execució.
INTERVENCIONS:
INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

Les intervencions relacionades amb aquest punt

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:52:44

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:15:01

al 01:52:13, i es poden consultar en l’enllaç se-

al 00:15:21, i es poden consultar en l’enllaç següent:

güent:

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

https://drive.google.com/file/d/18E5H6CuOfH61i

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing

8k1ddkLFacTNmnv6xVL/view?usp=sharing
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Ple ordinari del 3 de juliol de 2020

per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, preveu que aquest canvi s’haurà de

Es posposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària

tramitar com a Projecte d’actuació específica d’inte-

del Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà de

rès públic en sòl no urbanitzable, regulat a l’article

data 21 de maig de 2020 a la propera sessió de Ple que

48 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb la

se celebri.

documentació que determinen l’article 48.1 d’aquest
Text refós i l’article 57.1 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:01:30 al

INTERVENCIONS:

00:02:12, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:13 al

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

00:02:44, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI-ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

S’acorda la verificació del nou Text refós de la modificació puntual número 3 del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Tallada d’Empordà, referent a

Aprovació de l’expedient 3/2020 de la modificació de

la concreció i regulació de les condicions d’edificació

crèdits per habilitacions de crèdits.

de les construccions ramaderes existents en sòl no urbanitzable redacta-

HABILITACIONS:

da per l’arquitecte, el Sr. Manel Falcó

PARTIDA

NOM

Huguet, i informada favorablement

01/165/63302

Millora enllumenat públic

per l’arquitecta municipal, la Sra. San-

01/231/48003

Centre Tramuntana

dra Fernández Soteras, el qual incor-

01/338/48011

Associació Cultural Poble de la Tallada 3.300,00 €

pora les prescripcions establertes per

TOTAL HABILITACIONS

l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 14 de fe-

IMPORT
15.000,00 €
623,00 €
18.923,00 €

FINANÇAMENT:

brer de 2020, i per tant, les propostes

MAJORS INGRESSOS:

i prescripcions de l’informe proposta

PARTIDA

NOM

dels serveis tècnics de la Comissió Ter-

76104

Diputació, subvenció
millora enllumenat

ritorial d’Urbanisme de Girona.

IMPORT
15.000,00 €

S’exclou d’aquest nou Text refós el

BAIXES DE DESPESES:

canvi de qualificació urbanística d’uns

PARTIDA

NOM

IMPORT

terrenys municipals situats en sòl no

01/231/48002

Conveni Fundació Vimar

623,00 €

urbanitzable (SNU3-PE), per a la seva

01/338/48008 Subvenció Camatorta
(Comissió Festes la Tallada)

3.300,00 €

TOTAL BAIXES DE DESPESES

3.923,00 €

TOTAL FINANÇAMENT:

18.923,00 €

classificació com a serveis tècnics, atès
que la modificació de la Llei d’urbanisme mitjançant el Decret llei 16/2019, de
26 de novembre, de mesures urgents

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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INTERVENCIONS:

00:08:49, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:45 al

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

00:03:22, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

INTERVENCIONS:

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:08:50

Aprovació per a la modificació del règim de dedica-

al 00:09:29, i es poden consultar en l’enllaç següent:

ció de l’alcaldessa de la corporació sense augment de

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

retribucions.

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:

L’alcaldessa dona compte dels decrets d’alcaldia des

Les intervencions relacionades amb aquest punt

del núm. 2020DECR000104 fins al 2020DECR000142,

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:03:23 al

corresponents al període comprès entre els dies 17 de

00:04:41, i es poden consultar en l’enllaç següent:

maig de 2020 de 2019 i 30 de juny de 2020.

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI-ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

Aprovació de la sol·licitud de subvenció al departa-

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:09:30

ment de governació i administracions públiques de la

al 00:10:06, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Generalitat de Catalunya per a la retribució a deter-

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

minats càrrecs electes locals (exp. núm. X2020000430).

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:

L’alcaldessa facilita les informacions d’Alcaldia.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:04:42 al

INTERVENCIONS:

00:07:16, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:10:07 al

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

00:19:38, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI-ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing

FORA DE L’ORDRE DEL DIA
S’aprova, per unanimitat, la incorporació com a punts

PRECS I PREGUNTES

de fora de l’ordre del dia la Moció en defensa de l’espai públic i l’adhesió al manifest “Un pas endavant

INTERVENCIONS:

per la diversitat LGBTI”.

Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:19:39

INTERVENCIONS:

al 01:12:03, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/12hgE2DmI--

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:07:17 al

ogxdOoqiWazt_gRdxrNK2o/view?usp=sharing
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Ple extraordinari del 3 de juliol de 2020

mini la llei en cada moment aquest estiu des del 23
de juny fins a l’11 de setembre de 2020, encara que

MOTIVACIÓ DEL PLE

aquesta circumstància comporti pèrdues en la gestió
de la piscina municipal per a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:25 al

SEGON. Que s’estableixi un sistema d’horaris d’accés a

00:05:17, i es poden consultar en l’enllaç següent:

la piscina municipal de la Tallada d’Empordà mentre

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

sigui requerit.

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing
TERCER. La proposta del grup municipal Republicans
Units és que l’horari d’accés es faci basant-se en els

El grup municipal RU sotmet a votació:

criteris següents:
PRIMER. Que l’Ajuntament de la Tallada ofereixi les ac-

a) Establir unes franges horàries d’accés de dues

tivitats de Casal d’Estiu a partir del 25 de juny de 2020.

hores.
b) Preferència als abonats en l’elecció de dies i

SEGON. Que no es modifiquin les quotes de Casal res-

franges horàries. Que s’estableixi un sistema de re-

pecte a les de l’any passat.

serva d’horaris. Inicialment, una franja per dia per
a abonats, però si queden franges alliberades el

TERCER. Que es realitzi el Casal igualment encara que

mateix dia podran repetir.

no s’aconsegueixi l’aforament mínim per ser rendible,

c) Alliberar un 15% de les places per a entrades in-

i el cost no cobert per les quotes sigui assumit per

dividuals en cada una de les franges horàries, que

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

podran ser ocupades per abonats si un cop iniciada
la franja horària no s’han utilitzat.

En aquest punt, l’alcaldessa exposa que s’accepta comentar i debatre la proposta presentada, però que no

QUART. Que es rebaixi la taxa dels abonaments en un

es portarà a votació atès que el Ple és manifestament

mínim del 30%.

incompetent en la matèria que es planteja.
En aquest punt, com en l’anterior, l’alcaldessa exposa
INTERVENCIONS:

que s’accepta comentar i debatre la proposta presen-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

tada, però que no es portarà a votació atès que el Ple

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:00:00

és manifestament incompetent en la matèria que es

al 00:05:43, i es poden consultar en l’enllaç següent:

planteja.

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv
xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:05:43 al

El grup municipal RU porta a votació:

00:08:24, i es poden consultar en l’enllaç següent:
PRIMER. Que s’obri la piscina municipal del municipi

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

de la Tallada d’Empordà en les condicions que deter-

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing
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a) Bonificació del 25% de l’IAE a les empreses amb

El grup municipal RU sotmet a votació:

dificultats amb seu social al municipi de la Tallada
PRIMER. Que es consensuï amb cada associació o co-

d’Empordà amb independència del seu objecte social.

missió de festes del municipi si en el moment de la

b) Bonificació del 35% de l’IAE a les empreses amb

celebració de la festa major de cada poble i les con-

seu social al municipi de la Tallada que contractin

dicions de celebració vigents en aquell moment val la

persones residents al municipi.

pena celebrar la festa o posposar-la a una nova data.
L’alcaldessa exposa que aquest punt no es portarà a
SEGON. Que es realitzin les aportacions previstes per

votació atès que el Ple és manifestament incompetent

a cada festa major per part de l’Ajuntament de la Ta-

en la matèria que es planteja.

llada d’Empordà en el moment que inicialment era
prevista, independentment de quan es celebri la festa
major o que aquesta no s’arribi a realitzar aquest any.

Que es modifiqui l’Ordenança fiscal núm. 6, que regula
la taxa pel subministrament d’aigua, en concret l’article 6, quota tributària, per reduir la tarifa de subminis-

En aquest punt, com en els anteriors, l’alcaldessa exposa

trament de fins a 10m3/uc/mes en un mínim del 30%.

que s’accepta comentar i debatre la proposta presentada,
però que no es portarà a votació atès que el Ple és ma-

NO S’APROVA per 4 vots en contra i 3 vots a favor.

nifestament incompetent en la matèria que es planteja.
Reducció en un 50% de les indemnitzacions rebudes
INTERVENCIONS:

pels regidors per l’assistència als plens municipals i

Les intervencions relacionades amb aquest punt

la reducció d’un 25% de la resta d’indemnitzacions

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:08:24

rebudes pels regidors que formen part de l’equip de

al 00:10:56, i es poden consultar en l’enllaç se-

govern i d’un 25% de la retribució de l’alcaldessa, tot

güent:

durant l’any 2020, amb l’únic objectiu i finalitat de

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

compensar les possibles pèrdues de les activitats del

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing

Casal d’Estiu i de l’obertura de la piscina municipal.

El grup municipal RU sotmet a votació:

NO S’APROVA per 4 vots en contra i 3 vots a favor.

Establir una bonificació, corresponent al 75% de l’im-

INTERVENCIONS:

port anual de l’IBI, per a totes aquelles unitats familiars

Les intervencions relacionades amb aquest punt

amb ingressos no superiors als 18.000,00 €, per mitigar

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:10:56

la rebaixada d’ingressos conseqüència de la COVID-19.

al 00:31:16, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

NO S’APROVA per 4 vots en contra i 3 vots a favor.
Analitzar des de l’Ajuntament de la Tallada d’Empor-

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing
El grup municipal RU porta a votació:

dà cas per cas la situació actual de cada empresa del
municipi i analitzar l’impacte que ha comportat la cri-

PRIMER. Que es constitueixi un grup de treball amb

si de la COVID-19:

un representant del grup municipal Republicans Units
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i un representant del grup polític municipal Veïns

TERCER. Que es constitueixi uns fons de reserva de mínim

de Canet, la Tallada, Marenyà i Tor, per definir l’es-

5.000 € per afrontar situacions de crisi i que serveixi per

tratègia a llarg termini per la reparació dels camins.

comprar el material necessari per a aquestes situacions.

SEGON. Que es constitueixi un grup de treball amb

En aquest punt, l’alcaldessa exposa que s’accepta co-

un representant del grup municipal Republicans

mentar i debatre la proposta presentada, però que no

Units i del grup polític municipal Veïns de Canet, la

es portarà a votació atès que el Ple és manifestament

Tallada, Marenyà i Tor, per definir l’estratègia a llarg

incompetent en la matèria que es planteja.

termini per solucionar el problema de desaigües.
INTERVENCIONS:
TERCER. Que es constitueixi un grup de treball amb

Les intervencions relacionades amb aquest punt

un representant del grup municipal Republicans

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:33:36 al

Units i del grup polític municipal Veïns de Canet,

00:45:48, i es poden consultar en l’enllaç següent:

la Tallada, Marenyà i Tor, per encarregar un estu-

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

di tècnic i definir l’estratègia a llarg termini per tal

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing

d’establir les mesures per a la renovació i modernització de l’enllumenat i en definitiva per una millor

Ple ordinari del 15 d’octubre de 2020

eficiència energètica al nostre municipi.
Aquesta acta està pendent d’aprovació.
En aquest punt, l’alcaldessa exposa que s’accepta
comentar i debatre la proposta presentada, però

Aprovació de l’acta de les sessions ordinàries del dia 21

que no es portarà a votació atès que el Ple és mani-

de maig i 3 de juliol i la de la sessió extraordinària del

festament incompetent en la matèria que es plan-

dia 3 de juliol de 2020.

teja.
INTERVENCIONS:
INTERVENCIONS:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

Les intervencions relacionades amb aquest punt

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:00:00

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:31:16 al

al 00:00:40, i es poden consultar en l’enllaç següent:

00:33:36, i es poden consultar en l’enllaç següent:

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

https://drive.google.com/file/d/10I2Rlg09xex4iTv

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

xWUNXwnSFccB3nTKF/view?usp=sharing
Aprovació definitiva del compte general de l’exercici
El grup RU porta a votació:

2019, amb la seva documentació bàsica, complementària i annexos, amb un resultat pressupostari ajustat

PRIMER. Que s’actualitzi el DUPROCIM municipal de

de 50.486,16 euros i un romanent de tresoreria per

la Talla d’Empordà amb les dades actuals de telèfons

despeses generals de 408.672,72 euros.

i de persones.
INTERVENCIONS:
SEGON. Que dintre el Comitè d’Emergències del DU-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

PROCIM s’integri un regidor de de RU-AM.

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:00:41 al
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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00:01:25, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

número 7/2020, en la modalitat d’habilitacions de crè-

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

dits (exp. núm. X2020000644 - 1627-000008-2020).

Aprovació del Pla econòmic financer, que aconsegueix el compliment dels objectius d’estabilitat i regla
de despesa en el termini màxim permès i tramitació
d’una còpia a la Direcció General de Política Financera i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
per la plataforma habilitada a l’Oficina Virtual de Co-

HABILITACIONS:
PARTIDA

NOM

01/135/62301

Desfibril·ladors
Tor, Marenyà i Canet

01/153/63501

Senyalització nucli
la Tallada

01/933/63201

Inversió edifici
consultori municipal.
Canvi finestres

ordinació Financera amb les Entitat Locals.

TOTAL HABILITACIONS

INTERVENCIONS:

IMPORT
10.338,24 €
6.701,40 €
10.740,00 €

27.779,64 €

Les intervencions relacionades amb aquest punt

FINANÇAMENT:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:01:26 al

MAJORS INGRESSOS:

00:02:36, i es poden consultar en l’enllaç següent:

PARTIDA

NOM

IMPORT

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

76106

Diputació, subvenció
promoció econòmica
– senyalització

2.000,00

76107

Diputació, subvenció
Pla a l’acció línia 3
– canvi finestres

3.712,94

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2020,
de transferències de crèdit entre partides (exp. núm.

TOTAL MAJORS INGRESSOS

X2020000641 - 1627-000005-2020).
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

01/165/63302

Millora enllumenat públic 4.054,11 €

11/165/63301

Millora enllumenat leds

TOTAL ALTES DE DESPESES

3.587,77 €
7.641,88 €

BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES

5.712,94 €

ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS:

22.066,70 €

TOTAL FINANÇAMENT
(MAJORS INGRESSOS + ROMANENT):

27.779,64 €

INTERVENCIONS:
IMPORT

Les intervencions relacionades amb aquest punt

APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Inversions generals
01/920/60900

7.641,88 €

al 00:08:54, i es poden consultar en l’enllaç se-

TOTAL BAIXES DE DESPESES

7.641,88 €

güent:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:03:30

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZWqV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:02:37 al

Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajunta-

00:03:29, i es poden consultar en l’enllaç següent:

ment de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2021,

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

format pel pressupost de l’Ajuntament, amb el detall

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

que tot seguit s’especifica:
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PRESSUPOST D’INGRESSOS

guladora de les taxes per a la prestació de serveis

CAP. I – Impostos directes		

273.980,91 €

de competència municipal, en concret la redacció de

CAP. II – Impostos indirectes		

15.000,00 €

l’article 7.2.B.b, corresponent a la quota per la trami-

CAP. III – Taxes i altres ingressos

213.041,00 €

tació d’expedients per a l’atorgament de llicències ur-

CAP. IV – Transferències corrents

203.609,84 €

banístiques i altra documentació urbanística, amb el

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

11.210,00 €
15.719,00 €
732.560,75 €

PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. I – Despeses de personal

247.439,01 €

CAP. II – Despeses de béns corrents
i serveis

408.271,74 €

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

següent redactat:

0,00 €

2.000,00 €
39.850,00 €
0,00 €
35.000,00 €
0,00 €
732.560,75 €

APROVACIÓ de la plantilla de personal per a l’exercici 2021.
APROVACIÓ de les bases d’execució del pressupost per
a l’exercici 2021.
APROVAT per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, 4 vots a favor, 2 vots en contra i 1 abstenció.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt
consten a l’audioacta de la sessió, minuts: 00:08:55
al 00:09:32, 00:18:04 al 00:18:47 i 00:23:54 al
00:24:51, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZWqV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing
Aprovació inicial per a l’exercici de 2021 i següents
de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9, re-

7.2.B.b) Tramitació d’expedients per a
l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altra
documentació administrativa urbanística.
a. Llicència subjecta al règim de comunicació
prèvia » 15,00 €
b. Llicència obra menor i pròrrogues amb
pressupost de fins a 5.000 € » 70,00 €
c. Llicència obra menor i pròrrogues en SNU amb
pressupost fins a 5.000 € » 118,00 €
d. Llicència obra major i pròrrogues amb
pressupost a partir de 5.001 € » 187,00 €
e. Llicència obra major i pròrrogues en SNU
(art. 48 TRLUC) amb pressupost a partir de
5.001 € » 235,00 €
f. Llicència parcel·lació, segregació i/o divisió
horitzontal » 117,00 €
g. Moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe
de sòl, de l’extracció d’àrids i l’explotació de
pedreres, de l’acumulació de residus i el dipòsit
de materials que alterin les característiques del
paisatge, i de les instal·lacions i les actuacions
que afectin el subsòl. Per metre cúbic » 0,20 €/m3
h. Certificat inexistència disciplina urbanística
» 26,00 €
i. Certificació règim urbanístic / compatibilitat
urbanística » 92,00 €
j. Informe urbanístic de compatibilitat del
projecte o activitat amb el POUM » 72,00 €
k. Inspecció final d’obra, primera ocupació
» 158,00 €
l. Inspecció urbanística » 110,00 €
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Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 5 vots a favor i 2 abstencions.

fins al 2020DECR000218, corresponents al període
comprès entre els dies 30 de juny de 2020 i 10 d’octubre de 2020, en els termes de l’article 22.2.a) de la

INTERVENCIONS:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial

Les intervencions relacionades amb aquest punt

decret 2568/1986, de 28 de novembre.

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:09:32 al
00:23:53, i es poden consultar en l’enllaç següent:

INTERVENCIONS:

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

Les intervencions relacionades amb aquest punt

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:40:50
al 00:41:25, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Acord de desestimació i arxiu de l’expedient 1218-

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

0000002-2019, d’aprovació del Reglament municipal

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

regulador del Consell de Poble.
Acord per ratificar el Decret d’alcaldia 158/2020, pel qual
Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de mem-

es proposa al Departament de Treball, Afers Socials i Fa-

bres de la corporació, per 4 vots a favor i 3 vots en contra.

mílies el calendari de festes locals per a l’any 2021.
1 d’abril (Dijous Sant) i 25 de juny de 2021.

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

INTERVENCIONS:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:24:52 al

Les intervencions relacionades amb aquest punt

00:39:57, i es poden consultar en l’enllaç següent:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:41:26 al

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

00:42:40, i es poden consultar en l’enllaç següent:

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZWqV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

Aprovació de l’atermenament practicat i la fitació de
la finca municipal coneguda com “Espai Canet”, con-

L’alcaldessa dona compte al Ple del període mitjà de

forme a l’acta d’atermenament i al plànol i fotografi-

pagament (PMP) del primer i segon trimestre del 2020.

es incorporats a l’expedient.

PMP		
2020		

1R TRIM		
27,28		

2N TRIM
24,14

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

INTERVENCIONS:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:39:58 al

Les intervencions relacionades amb aquest punt

00:40:49, i es poden consultar en l’enllaç següent:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:42:41 al

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

00:42:57, i es poden consultar en l’enllaç següent:

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZWqV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
L’alcaldessa dona compte al Ple de la tramesa al MINEs posen a disposició dels regidors i regidores els decrets

HAP dels informes amb els estats d’execució del pres-

dictats per l’alcaldessa. Des del núm. 2020DECR000143

supost del primer i segon trimestre del 2020.
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INTERVENCIONS:

Moció a favor de la reforma horària (exp. núm.

Les intervencions relacionades amb aquest punt

X2020000521 – 1029-000007-2020).

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:42:57 al
00:43:47, i es poden consultar en l’enllaç següent:

Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

membres de la corporació per 5 vots a favor i 2 abs-

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

tencions.

L’alcaldessa dona compte al Ple de la Corporació de

INTERVENCIONS:

l’informe d’intervenció presentat telemàticament el

Les intervencions relacionades amb aquest punt

passat dia 26 de febrer de 2020 al Ministeri d’Hisenda

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:45:42 al

i Administracions Públiques, corresponent al pressu-

00:49:06, i es poden consultar en l’enllaç següent:

post de 2020.

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZWqV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

PRECS I PREGUNTES

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:43:48
al 00:44:46, i es poden consultar en l’enllaç se-

INTERVENCIONS:

güent:

Les intervencions relacionades amb aquest punt

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:49:07

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

al 01:17:07, i es poden consultar en l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

Moció per a la suficiència financera dels ens locals

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

(exp. núm. X2020000502 – 1029-000006-2020).
L’alcaldessa facilita les informacions d’Alcaldia.
INTERVENCIONS:
Les intervencions relacionades amb aquest punt

INTERVENCIONS:

consten a l’audioacta de la sessió, minut 00:44:46

Les intervencions relacionades amb aquest punt

al 00:45:41, i es poden consultar en l’enllaç se-

consten a l’audioacta de la sessió, minut 01:17:07 al

güent:

01:28:14, i es poden consultar en l’enllaç següent:

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

https://drive.google.com/file/d/1bMFuuZW-

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

qV14g6gUgusE2Tw2ncIC3rJX/view?usp=sharing

Podeu consultar les actes complertes i els àudios de les sessions plenàries de l’Ajuntament
al web de l’Ajuntament de la Tallada www.latallada.cat al següent enllaç:
www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
I al portal de transparència:
www.seu-e.cat/web/latalladademporda/govern-obert-i-transparencia/
accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics
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REGIDORIES
SOCIAL
En el marc social i econòmic complex que ens porta la

Teniu disponible al lloc web de l’Ajuntament de la Ta-

COVID-19, des del darrer butlletí, les principals actuaci-

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

ons dutes a terme han inclòs l’atenció individualitzada

podeu fer per instància (ja sigui telemàticament o bé

a les famílies i empreses que ho han sol·licitat i el suport

presencialment). Aquest any, com a novetat, també

a la inserció social i laboral. Davant la incertesa que ens

s’ha habilitat una partida per poder donar una sub-

presenta l’any 2021, durant el qual ens caldrà conviure

venció equivalent als nens i nenes de fins a 3 anys.

encara amb la COVID-19, en el pressupost de despeses

El període de sol·licitud està obert fins al dia 25 de

s’ha inclòs una partida de 6.000 euros d’ajuts socials.

gener de 2021.

LLIURAMENT DE MASCARETES A
LA MAINADA DEL MUNICIPI

ACTIVITAT DEL SINOFÓS
La pandèmia ha trasbalsat el nostre ritme de vida,

El dia 7 de maig es va lliurar a la mainada del muni-

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

cipi una mascareta de roba perquè tothom estigués

ni un sol dia. La seva dinamitzadora, la Fina, ha dut

protegit.

a terme les sessions de la Colla a distància mentre no
ha estat possible la trobada presencial, i aquesta s’ha
reprès quan Protecció Civil ho ha permès (sempre amb
les mesures adients i després de consultar-ho amb la
nostra metgessa de família). L’evolució de la COVID-19 marcarà l’adaptació d’aquesta activitat.
Agraïm a la Fina el seu treball i esforç malgrat les dificultats.

AJORNAMENT DE LES XERRADES PER A LA SALUT
SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR
Un any més, s’havien de fer les xerrades que imparUn any més s’atorga una

teix el Col·legi de Farmacèutics relatives al Programa

subvenció en concepte de

d’educació sanitària i pel bon ús dels medicaments. En

material escolar a tots els

concret, aquest any s’havien de dur a terme durant els

nens i nenes i joves del muni-

mesos d’octubre i novembre les següents:

cipi que cursin ensenyament

- Què cal saber de l’insomni

obligatori i que com a mínim

- Què cal saber de la incontinència urinària

faci dos anys que estiguin
empadronats al municipi

A causa de l‘empitjorament de la situació sanitària,

de la Tallada d’Empordà.

s’han ajornat per a l’any 2021.
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SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE VERGES
PER A DESPESA CORRENT DE L’INSTITUT
ESCOLA FRANCESC CAMBÓ

CONTENIDOR DE CÀRITAS PER A RECOLLIDA
DE ROBA A LA DEIXALLERIA
Aquest estiu es va posar a la zona de la deixalleria

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

un contenidor de Càritas per a la recollida de roba.

ent capacitat econòmica per afrontar les despeses de

D’aquesta manera l’Ajuntament facilita que els veïns

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

i veïnes no s’hagin de desplaçar a Torroella per lliurar

l’edifici. L’alcaldessa i el regidor de Cultura van man-

la roba usada i se’n facilita el reciclatge.

tenir una reunió amb representants de pares del municipi de la Tallada durant la qual aquests van demanar que es fes una ajuda. L’alcaldessa va explicar que
s’escoltava aquesta petició i que es buscaria el procediment administratiu que permetés materialitzar-la.
En el pressupost de l’any 2021, que podeu consultar
en aquest mateix butlletí, s’ha habilitat una partida
de 1.000 euros per a aquesta finalitat.

DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT LGTBI

DESFIBRIL·LADORS (DEA)
AL MUNICIPI DE LA TALLADA
Des de l’octubre de 2014, Catalunya disposa d’una llei

Amb el programa “Girona Cardioprotegida”, es va

per garantir els drets del col·lectiu LGTBI (Llei 11/2014,

instal·lar un desfibril·lador al poble de la Tallada, que

del 10 d’octubre). Des del Consell Comarcal, aquest

es va integrar a la xarxa disponible a les comarques

any es va elaborar un programa d’activitats per com-

gironines. L’objectiu bàsic és facilitar una ràpida in-

memorar aquesta diada, reflexionar sobre el tema,

tervenció per millorar la supervivència i disminuir les

afavorir el dret a la igualtat i la no-discriminació per

seqüeles de les persones afectades per una aturada

motius d’orientació sexual i identitat o expressió de

cardíaca extrahospitalària.

gènere i promoure que es pugui viure la diversitat
afectiva i sexual en plena llibertat. La Tallada hi va

Amb la voluntat d’apropar els DEA a la resta de pobles

participar amb la gravació d’un vídeo que es va di-

del municipi, s’ha aprovat una partida de 10.338 euros

fondre el dia 28 de juny en què es deia que fèiem un

per instal·lar-ne a Tor, Marenyà i Canet. D’aquesta

pas cap a la diversitat i que la diversitat ens enriqueix.

manera tots els pobles del municipi disposaran d’un
desfibril·lador. Quan els aparells estiguin instal·lats

https://drive.google.com/file/d/1B51791Fi66EF95R2HDpzM90-r-k8cfF/view?usp=sharing

se’n farà formació perquè, en cas que sigui necessari,
tothom els sàpiga utilitzar.
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CULTURA i activitats relacionades
L’activitat duta a terme en aquesta àrea també s’ha vist molt condicionada
per la COVID-19. Malgrat tot i amb totes les precaucions necessàries
(mans, mascareta i distància), s’han promogut les activitats tot donant suport
a les associacions i entitats municipals i s’han emprès projectes adreçats a joves.
Entre les activitats dutes a terme es destaquen:
LICEU A LA FRESCA

REVETLLA DE SANT JOAN

El Liceu a la Fresca té per objectiu difondre la música i

El dia 23 de juny a les 20.30 h va arribar la Flama del

l’òpera i acostar-la als ciutadans.

Canigó a la Tallada, i tot seguit es va procedir a l’encesa de la foguera, amb la qual cosa s’iniciava la tem-

Per primera vegada, el dia 20 de juny es va dur a ter-

porada d’estiu.

me aquest acte a la Tallada. L’òpera escollida va ser
Carmen, de Bizet (amb la producció de Calixto Bieito),
gravada l’any 2010 al Gran Teatre del Liceu.
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MULLA’T A LA TALLADA

JAZZ A MARENYÀ

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

Com ja sabeu, de manera alternativa, el concert de

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

jazz es celebra un any a Marenyà i un any a Canet.

gada més, es va celebrar el dia 12 de juliol el MULLA’T

Aquest any 2020, es va fer a Marenyà la nit del diven-

en benefici de l’esclerosi múltiple. Durant tot l’estiu se

dres 24 de juliol, amb Ramon Cardó & Traç. El reper-

n’ha venut marxandatge a la piscina i en total s’han

tori escollit va ser d’estàndards de la dècada de 1960.

recollit 616 euros.

Una nit mig emplujada i freda, però amb més de vuitanta assistents a la plaça de l’Església de Marenyà.

FESTES MAJORS
L’estiu és temps de festes majors, però aquest any, llevat de la Festa de Tor, la resta s’han ajornat per a l’any
vinent. També vam celebrar la festa de Santa Maria, el
15 d’agost a la Tallada, amb la ja tradicional Cantada
d’Havaneres amb Els Americanus a la zona del pàrquing de L’Empordanet. Això sí, sense la sardinada,
per complir amb les mesures de precaució establertes
(prohibició de menjar i beure en espais públics).
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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CASAL D’ESTIU
La situació en què ens trobem ens ha fet plantejar un
estiu diferent on ha calgut seguir tots els protocols
establerts per Protecció Civil per garantir la seguretat
de tots els participants i dirigents com, per exemple,
la desinfecció diària de tots els espais i del material
que s’han utilitzat al Casal. Amb molta il·lusió i ganes, els nens i nenes i joves de P3 a 6è, organitzats en
grups de convivència de com a màxim deu persones,
han tingut Casal des del dia 29 de juny fins al 10 de

TARDES JOVES

setembre. Aquest Casal ha treballat molt realitzant
activitats a l’aire lliure, en contacte amb la natura, la

El dijous 30 de juliol es va iniciar el primer taller de

música, la descoberta de l’entorn, etc.

les Tardes Joves, que s’han dut a terme a la Tallada
aquest estiu fins al 25 d’agost. Les tardes s’han dedicat
a: un taller d’skate, l’aventura als búnquers de Canet,
un taller de zumba, un de cuina creativa i una gimcana aquàtica i terrestre.

L’Ajuntament vol agrair la tasca que ha dut a terme
tot l’equip del Casal, els premonitors i la directora,
Eva Trilla, que han treballat de valent perquè el Casal
fos un èxit. Volem agrair també la confiança de les
famílies que han portat els seus fills i filles al Casal.
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FESTA DE SANT GALDERIC

CASAL DE NADAL

El dia 18 d’octubre vam celebrar la festa que home-

Donat que el temps passa de pressa i no ens podem

natja el patró dels pagesos catalans, sant Galderic,

encantar, ja s’està treballant per poder oferir Casal

i que és alhora el dia de la nostra festa municipal.

per Nadal. Val a dir que caldrà estar atents a l’evolu-

Aquest any, la celebració ha consistit en la missa i una

ció de la pandèmia per acabar de concretar les condi-

ofrena a sant Galderic, acompanyada musicalment

cions en què es podrà realitzar. Properament s’infor-

per la Rosa Amorós. Moltes gràcies, Rosa!

marà dels detalls d’aquest Casal.

COMUNICACIÓ
L’objectiu principal d’aquesta àrea és mantenir-vos informats. Ens plau dir-vos que la
utilització del telèfon del regidor de guàrdia (672 17 93 38) va en augment, de manera
que en fem una molt bona valoració. És una eina per servir-vos des de la proximitat i per
resoldre tan de pressa com sigui possible les necessitats que se us presentin o per avisar-nos
de qualsevol incident que detecteu. Recordeu que és un telèfon que està actiu
365 dies l’any i 24 h al dia i que el teniu sempre a la vostra disposició.
Tot seguit, us fem avinents algunes informacions que volem compartir amb tots vosaltres:
Reconeixement de l’AOC

Visita del conseller Calvet a l’Espai Canet

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de la

El dissabte 4 de juliol, l’alcaldessa, Maria Dolors Guàr-

Tallada d’Empordà ha rebut el reconeixement

dia, va fer lliurament d’un record del municipi de la

del consorci de l’Administració Oberta de Ca-

Tallada al conseller Calvet després d’una profitosa re-

talunya com un dels ajuntaments catalans cap-

unió de treball per tractar diferents temes estratègics

davanters en la implantació de l’administració

per al Baix Ter, juntament amb alcaldes de la zona,

electrònica. Des d’aquestes línies volem agrair a

l’ACA i la Junta Central d’Aigües del Baix Ter.

l’AOC el guardó, i al personal d’administració de
l’Ajuntament (la Raquel, l’Anna i la Roser), que
ho hagin fet possible amb el seu treball i esforç.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Celebració de la Diada Nacional de Catalunya
Una vegada més la COVID-19 ha modificat la nostra tradició de pujar agermanats els
pobles d’Albons, Verges, la Tallada, Garrigoles, les Olives i Viladamat, el dia 11 de setembre al Puig Segalar.
Aquest any només hi han pujat dos o tres representants de cada poble i no hi ha hagut
esmorzar. A la baixada, ens vam trobar a la plaça de l’1 d’Octubre, on es va llegir el
Manifest de la Diada i es va cantar Els Segadors.

Commemoració de l’1 d’Octubre a la Tallada
Amb l’objectiu de commemorar l’1 d’Oc-

Així, la Dolors va poder realitzar la visita

tubre, aquest dia va tenir lloc a la plaça

que volia fer el mes d’octubre de 2017 però

de l’1 d’Octubre de 2017 un acte comme-

que els fets que van tenir lloc li ho van im-

moratiu on ens vam aplegar veïns i veïnes

pedir. La Dolors ens va dedicar unes parau-

del municipi. L’alcaldessa va adreçar unes

les i, per cloure l’acte, es va cantar l’Estaca i

paraules als assistents i tot seguit va cedir

el Els Segadors. Per a la commemoració es

la paraula a Dolors Bassa, exconsellera i

va preparar un recull de fotografies de l’1

presa política, com ella es defineix.

d’Octubre de 2017 a la Tallada.
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Manifest en contra de la inhabilitació del president Torra
El dia 28 de setembre, el TSJC va
dictar la interlocutòria d’execució
de la sentència que inhabilitava el
Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Quim Torra. L’Ajuntament de la Tallada hi va expressar
el seu ferm rebuig amb una lectura
pública del Manifest proposat per
l’Associació Catalana de municipis
i Comarques (ACM).

Finalització del col.lector

Allargament del període de justificació
de les subvencions a les entitats municipals

El dijous 15 d’octubre, l’alcaldessa va participar en una
reunió amb el director general de l’ACA, Sr. Lluís Ri-

L’ordenança municipal de subvencions permet esten-

dau, al Consell Comarcal del Baix Empordà, juntament

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

amb els alcaldes de Jafre i Verges, on se’ls va informar

les entitats municipals fins a un màxim de la meitat

que les obres del col·lector de sanejament ja s’havi-

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

en acabat. Queda encara acabar la cessió de l’obra a

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

ENDESA i fer-ne les pertinents proves, que s’espera es

En el context de la pandèmia, la majoria d’entitats no

podran dur a terme en breu. És una obra que es va

han pogut dur a terme les activitats que de manera

començar l’any 2007 però que amb la crisi de l’ACA va

habitual realitzen. Amb aquesta extensió podran exe-

quedar aturada fins que finalment s’ha pogut acabar.

cutar despesa fins a final de juny de 2021.

Formació terminals RESCAT
Properament, en la mesura que
la situació epidemiològica ho
permeti, s’anirà fent formació
per a la utilització dels terminals RESCAT, que són els que
s’utilitzen per a la coordinació
amb els responsables de Protecció Civil en cas d’emergència.
Us avisarem a mesura que es
vagin convocant a cada poble.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Vandalisme a la C-31
Després de molt insistir, el dia 20 de maig, el Servei
Territorial de Carreteres va acabar la instal·lació de
pilones per millorar la seguretat en el tram de la C-31
a la Tallada. D’ençà d’aquell moment hi ha hagut
quatre actes vandàlics contra les pilones. És important que tothom tingui en compte que aquests actes
representen malbaratar diners públics i un atemptat
contra la seguretat viària. És per això que s’ha posat
aquest fet en coneixement de Mossos perquè emprenguin les accions que siguin convenients.

Plataforma DECIDIM
https://latallada-decidim.ddgi.cat
DECIDIM és una plataforma digital de participació de l’Ajuntament de la Tallada per construir
un municipi més participatiu, col·laboratiu i democràtic.
Per participar-hi el primer que cal és registrar-s’hi. En la plataforma hi ha diferents pestanyes que permeten la participació i presa de
decisions sobre diferents temes, mitjançant els
espais que apareixen en el menú superior: processos, assemblees, iniciatives, consultes.

Les dades per a connectar-s’hi són les següents:

En cadascun d’ells, hi ha diferents opcions per fer pro-

DATA: 20

postes (individualment o amb altres persones), pren-

DURADA: 1

de novembre de 2020 a les 19.30 hores
hora

dre part en debats, prioritzar projectes a dur a terme,
assistir a trobades presencials i altres accions.

Join
Zoom Meeting

L’Ajuntament estrena la plataforma i ofereix una visi-

https://zoom.us/j/95702283322?pwd=WnEwOGgxQ

ta guiada per a tota la població del municipi perquè

WQ0a2owU3lPR2lDLzhQQT09

tothom es pugui familiaritzar amb aquest espai de

MEETING ID: 957

participació ciutadana. Aquesta sessió/visita es farà

PASSCODE: 164143

0228 3322

de manera telemàtica, donada la situació epidemiològica.
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ECONOMIA
La nostra premissa és administrar els recursos disponibles amb responsabilitat i estar
sempre atents a totes les convocatòries que ens permetin captar els recursos necessaris
per millorar el benestar de les persones que viuen al municipi de la Tallada.
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF)

Es modifica l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de

L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

les taxes per a la prestació de serveis de competèn-

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,

cia municipal, en concret en la redacció de l’article

obliga, en cas d’incompliment de l’objectiu d’esta-

7.2.B.b, corresponent a la quota per a la tramitació

bilitat pressupostària, a formular un pla econòmic i

d’expedients per l’atorgament de llicències urbanísti-

financer (PEF) que permeti en el termini de l’any d’in-

ques i altra documentació urbanística. S’inclouen en

compliment i en el següent el compliment dels objec-

el text la tramitació de les pròrrogues i el text modifi-

tius d’estabilitat i de la regla de la despesa.

cat queda com segueix:
7.2.B.b) tramitació d’expedients per a
l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altra
documentació administrativa urbanística
a. Llicència d’obra menor i pròrrogues
amb pressupost de fins a 5.000 €

70,00 €

b. Llicència d’obra menor i pròrrogues en SNU
amb pressupost de fins a 5.000 €
118,00 €
c. Llicència d’obra major i pròrrogues
amb pressupost a partir de 5.001 €
c. Llicència d’obra major i pròrrogues
en SNU (art.148 TRLC) amb pressupost
a partir de 5.001 €

187,00 €

L’Ajuntament de la Tallada, com us vam informar en
l’anterior butlletí, va incomplir l’esmentat article perquè es va fer incorporació de romanent de tresoreria
per a actuacions que l’equip de govern va considerar
que s’havien de dur a terme i que eren financerament
sostenibles.
A causa d’aquest incompliment, s’ha elaborat un PEF
que ja s’ha enviat a la Direcció General de Política financera i al Ministeri d’Hisenda. Amb tot, és important que entengueu que l’incompliment es va fer amb

235,00 €

la consciència que es disposava de prou diners per dur
a terme les inversions realitzades i amb el ferm convenciment que els diners de les arques municipals són

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP)

per invertir en millores per al municipi i per als seus
veïns, i no pas per quedar-se al banc.

El període mitjà de pagament (PMP) en les entitats
locals es defineix com els dies que ha de trigar de mitjana una administració a pagar els seus proveïdors,

COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
DE L’EXERCICI 2019

una dada que és fonamental per a la gestió de la tresoreria municipal. El pagament no pot superar els 60

El compte general de l’Ajuntament corresponent a

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

l’exercici 2019 reflecteix les dades econòmiques del

27,20 dies el primer trimestre, de 24,14 dies, el segon i

tancament de l’exercici pressupostari del 2019, i són

de 16,39 dies el tercer.

les següents:
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25

Núm. 27 NOVEMBRE 2020

Butlletí d’Informació Municipal

El patrimoni de l’Ajuntament segons el balanç
de situació és de 5.844.016,13 €

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI
Cadascun dels pressupostos que integren el general

Els deutors pendents de cobrament a fi
d’exercici ascendeixen a 45.517,80 €

s’ha elaborat sense dèficit inicial, tal com exigeix l’article 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regula-

Els creditors pendents de pagament a fi
d’exercici ascendeixen a 83.114,26 €

dora d’hisendes locals, i conté els requisits als quals al·
ludeix l’article esmentat en els apartats 2 i 3. El pres-

El deute de l’Ajuntament amb les entitats
financeres és de 0,00 €
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019
és de 50.486,16 €

supost general per l’any 2021 es presenta formalment
equilibrat. La suma dels capítols 1 a 9 d’ingressos és
igual a la suma dels capítols 1 a 9 de despeses.
ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI

La situació econòmica real de l’Ajuntament és la que

El pressupost d’ingressos corrents (cap. 1 a 5) és de

reflecteix el romanent de tresoreria, que posa de

716.841,75 €.

manifest els fons líquids més els drets pendents de
cobrament menys les obligacions pendents de paga-

El pressupost de despeses corrents (cap. 1 a 5 + amor-

ment. Així, el romanent de tresoreria al tancament de

titzacions) és de 697.560,75 €.

l’exercici 2019 a l’Ajuntament de la Tallada va ser de
El pressupost general per a l’any 2021 es presenta

408.672,72 euros.

formalment equilibrat. La suma dels capítols 1 a 9

PRESSUPOST 2021

d’ingressos és igual a la suma dels capítols 1 a 9 de
despeses.

Com toca per l’època de l’any, us facilitem el nou pressupost municipal per l’any 2021, que s’ha dut a ter-

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

me d’acord amb la normativa reguladora de l’article
168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,

Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida

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

sempre a les unitats locals consolidades (entitat local,

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

organismes autònoms i ens dependents), es pot aplicar el càlcul orientatiu següent:

El pressupost general
de la corporació ascendeix a:

SUMA DELS CAPÍTOLS 1 A 7 D’INGRESSOS
Capítols 1 a 7 d’ingressos: 732.560,75 €

Estat d’ingressos: 732.560,20 €
Estat de despeses: 732.560,20 €

SUMA DELS CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES
Capítol 1 a 7 de despeses: 732.560,75 €
Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions necessàries per a

732.560,75 € – 732.560,75 € = 0,00 €

una adequada gestió pressupostària.
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El pressupost general proposat aprovat s’ajusta al

El pressupost general s’ha elaborat observant les

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,

prescripcions legals aplicables i conté les previsions

de conformitat amb l’article 11.4 de la Llei orgànica

racionals per atendre les obligacions i els drets que es

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i es-

preveu liquidar durant l’exercici per a cadascun dels

tabilitat financera (LOEPSF).

pressupostos que l’integren.

PRESSUPOST DE DESPESES 2021
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

912/10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

12.040,00

920/12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1

16.246,68

920/12003

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1

11.158,25

920/12004

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C2

9.286,71

920/12006

TRIENNIS

920/12100

COMPLEMENTS DE DESTÍ

18.618,26

920/12101

COMPLEMENTS ESPECÍFICS

45.724,42

920/12103

ALTRES COMPLEMENTS

3.000,00

920/13000

PERSONAL LABORAL FIX – PERSONAL NETEJA

11.184,43

920/13101

PERSONAL LABORAL TEMPORAL – BRIGADA

26.053,97

342/14300

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

13.500,00

920/14300

PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE

10.900,00

920/14301

BRIGADA JOVE

920/15000

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

2.400,00

920/15100

GRATIFICACIONS

4.000,00

920/16000

QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT

56.870,54

920/16200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

1.000,00

TOTAL CAPÍTOL I _ DESPESES DE PERSONAL

247.439,01

2021

3.055,74

2.400,00

CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

920/20000

ARRENDAMENT FINCA RÚSTICA APARCAMENT AUTOCARAVANES

920/20600

RÈNTING IMPRESSORA

718,74

920/20300

RÈNTING TALLAGESPA

4.100,00

920/21301

MANTENIMENT DEA. DESFIBRIL·LADORS CANET, MARENYÀ I TOR

171/21000

JARDINERIA

1531/21000

MANTENIMENT VIA PÚBLICA

160/21000

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

1610/21000

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

500,00

800,00
3.500,00
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165/21000

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

920/21000

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

312/21200

CONSERVACIÓ CONSULTORI

330/21200

CONSERVACIÓ LA CASETA

337/21200

CONSERVACIÓ ESPAI CANET

342/21201

FUNCIONAMENT LA GUINGUETA BAR

342/21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

340/21200

CONSERVACIÓ EMPORDANET

920/21200

CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

2.000,00

920/21201

MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

4.000,00

920/21300

CONSERVACIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

1.500,00

920/21600

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ

1.000,00

920/22000

MATERIAL OFICINA

3.500,00

920/22001

PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS

2.000,00

920/22001

REVISTA “ASPRE I PLA”

4.500,00

920/22001

BUTLLETÍ MUNICIPAL

2.000,00

1621/22100

ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA

100,00

165/22100

387. ENERGIA ELÈCTRICA ESGLÉSIA LA TALLADA

450,00

165/22100

572. ENERGIA ELÈCTRICA – ESTACIÓ BOMBEIG TOR

450,00

165/22100

384. ENERGIA ELÈCTRICA – ESGLÉSIA TOR

600,00

165/22100

385. ENERGIA ELÈCTRICA – ESGLÉSIA MARENYÀ

450,00

165/22100

378. ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ

2.200,00

165/22100

390. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER CASTELL LA TALLADA

5.400,00

165/22100

383. ENLUMENAT PÚBLIC CARRER MAJOR LA TALLADA

165/22100

381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

165/22100

380. ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEIG MAS TURRÓ

1.100,00

165/22100

391. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS

1.350,00

165/22100

388, ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

4.000,00

920/22100

389. ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

3.000,00

920/22100

382. ENERGIA ELÈCTRICA LA CASETA

1621/22100

379. ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER CEMENTIRI

1.400,00

920/22100

571. ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA

4.000,00

1610/22102

XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS

165/22101

140. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER PUIG DE LA BOUA

338/22102

GAS LA CASETA

920/22103

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

920/22103

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET

600,00

920/22104

VESTUARI BRIGADA

350,00

1610/22110

XARXA AIGUA – ENERGIA ELÈCTRICA ETAP LA TALLADA

920/22110

PRODUCTES DE NETEJA
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2.000,00
20.300,00
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250,00
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400,00
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1610/22111

239. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA ETAP DE CANET

2.200,00

1610/22112

001. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA POU AIGUA LA TALLADA

4.200,00

1610/22113

201. XARXA AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA DIPÒSIT AIGUA MARENYÀ

1.000,00

312/22200

TELÈFON CONSULTORI MÈDIC

920/22200

TELECOMUNICACIONS

920/22201

COMUNICACIONS POSTALS

920/22203

SERVEIS INFORMÀTICS

2.500,00

920/22400

PRIMES ASSEGURANCES

7.800,00

161/22501

CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL

4.000,00

161/22501

CÀNON ACA ABONATS

920/22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

2.000,00

920/22603

PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS

1.500,00

920/22602

DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA

920/22604

JURÍDICS I CONTENCIOSOS

3.000,00

920/22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

1.500,00

338/22609

ACTIVITATS CULTURALS

6.500,00

338/22608

DRETS AUTOR. SGAE

1.400,00

338/22609

CASALS

2.200,00

338/22610

MENJADOR CASAL

1.500,00

338/22611

EXCURSIONS I ACAMPADES CASALS

500,00

338/22612

JOVENTUT

500,00

311/22698

DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID

920/22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.200,00

1621/22700

RECOLLIDA ESCOMBRARIES

23.000,00

1621/22700

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

8.500,00

1623/22700

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)

15.903,00

150/22706

ARQUITECTA MUNICIPAL CONSELL COMARCAL

14.000,00

1610/22706

XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES

920/22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

920/22711

GESTIONS LABORALS

932/22708

SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT

920/22799

SERVEIS JURÍDICS

3.000,00

311/22799

CONTROL PLAGUES

5.900,00

311/22710

CONTROL COLÒNIES GATS

1.000,00

231/22799

ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS. DINAMITZACIÓ GENT GRAN

9.500,00

920/22707

SERVEIS ECONÒMICS

6.500,00

920/22699

ARXIU FOTOGRAFIA

100,00

920/23100

LOCOMOCIÓ

920/23300

ALTRES INDEMNITZACIONS – ÒRGANS COL·LEGIATS

22.300,00

TOTAL CAPÍTOL II _ DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

408.271,74

300,00
5.000,00
150,00

43.000,00

500,00

3.000,00

2.000,00
15.000,00
1.500,00
22.000,00

1.100,00
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CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

011/35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

2.000,00

TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

2.000,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

337/46100

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

5.000,00

231/46500

SERVEIS SOCIALS

3.600,00

231/48003

CENTRE TRAMUNTANA

920/46500

CONVENI PLA D’OCUPACIÓ

920/46501

CONVENI RECOLLIDA ANIMALS

943/46600

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

432/47200

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

925/48000

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)

925/48001

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

150,00

925/48002

CONVENI JUNTA CENTRAL D’AIGÜES DEL BAIX TER

700,00

925/48003

CONVENI CONSORCI DEL TER

500,00

925/48004

CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA

600,00

338/48003

SUBVENCIÓ COLLA SINOFÓS

338/48004

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE REIS)

338/48006

SUBVENCIÓ CAMATORTA (CLUB LECTURA)

300,00

338/48007

SUBVENCIÓ CORAL DE LA TALLADA

300,00

338/48009

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)

338/48010

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)

1.650,00

337/48000

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)

2.200,00

136/48000

ADF EL PUIG SEGALAR

1.000,00

231/48000

CÀRITAS (CDA+SIE)

1.000,00

231/48001

AJUTS SOCIALS

6.000,00

231/48002

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

100,00

321/48000

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR

1.000,00

323/48000

AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT EDIFICI IE FRANCESC CAMBÓ

1.000,00

338/48011

ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA

3.3000,00

TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES CORRENTS

39.850,00

850,00
4.000,00
650,00
1.000,00
400,00
1.000,00

300,00
1.600,00

1.650,00

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

697.560,75

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

697.560,75

CAPÍTOL VI

INVERSIONS

165/63301

MILLORA ENLLUMENAT LED – PLA ACCIÓ LÍNIA 4

920/60900

INVERSIONS GENERALS

15.000,00

TOTAL CAPÍTOL VI – INVERSIONS

35.000,00
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20.000,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

35.000,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

732.560,75
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B.OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00
732.560,75

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2021
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPITOL I

IMPOSTOS DIRECTES

11200

IBI RÚSTICA

46.397,45

11300

IBI URBANA

165.765,66

11500

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

45.795,00

11600

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

3.000,00

13000

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

2021

TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

13.022,80
273.980,91

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

29000

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

15.000,00

TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

15.000,00

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

30000

SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA

30100

SERVEI DE CLAVEGUERAM

30200

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

46.500,00

30400

CÀNON ACA

43.000,00

30900

TAXA CEMENTIRI

1.335,00

32100

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.281,00

32200

INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

300,00

32300

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

700,00

32500

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

33200

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT

1.000,00

33300

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS

6.000,00

33500

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

33900

TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET

33901

INGRESSOS GUINGUETA

34901

QUOTES PISCINA

62.000,00
6.450,00

900,00

50,00
600,00
7.000,00
18.000,00
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34903

QUOTES CASAL

9.000,00

34910

QUOTES MENJADOR CASAL

1.500,00

34911

QUOTES EXCURSIONS I ACAMPADES CASAL

34907

TALLERS INFANTILS

34908

TRANSPORT SOCIOSANITARI

39100

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

39211

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

2.000,00

39300

INTERESSOS DE DEMORA

1.500,00

39301

INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES

100,00

39900

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

300,00

39905

APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL

500,00
25,00

TOTAL CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

400,00
100,00

1.500,00
213.041,00

CAPÍTOL IV

TRANSFÈRENCIES CORRENTS

42000

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

42020

ESTAT – ACTUACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

45000

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA

45080

GENERALITAT – JUTJAT DE PAU

45082

GENERALITAT – TÈCNIC JOVENTUT

1.700,00

45083

GENERALITAT – CÀRRECS ELECTES

9.299,07

46100

DIPUTACIÓ – ARRANJAMENT CAMINS

1.100,00

46101

DIPUTACIÓ – COOPERACIÓ CULTURAL

6.500,00

46102

DIPUTACIÓ – ALTRES SUBVENCIONS

1.000,00

46103

DIPUTACIÓ – ESPORTISTES INDIVIDUALS

46104

DIPSALUT – PLAGUES URBANES

46105

DIPSALUT – ALTRES SUBVENCIONS

600,00

46106

DIPUTACIÓ – FONS SUBVENCIONS

36.800,00

46107

DIPSALUT – PROMOCIÓ SALUT PM07

46108

DIPSALUT – DESPESES CORRENTS CONSULTORI MÈDIC

46109

DIPSALUT – SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL
TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

84.292,00
770,00
43.799,00
700,00

200,00
3.819,66

9.436,00
1.794,11
1.800,00
203.609,84

CAPITOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

52000

INTERESSOS DE DIPÒSIT

54101

INGRESSOS LLOGUER APARCAMENT AUTOCARAVANES

1.200,00

54100

LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT

1.000,00

55900

CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

9.000,00

TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

11.210,00

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS
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A2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76103

DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES

76105

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ – ENLLUMENAT LÍNIA 4

15.000,00

TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

15.719,00

719,00

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

15.719,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

732.560,75
732.560,75

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

La línia 1 fa referència a l’actualització del PAES i

operació Econòmica i Cultural 2020 (Exp. 107/2020

programa de comptabilitat energètica. La línia 3 fa

i 108/2020), ha aprovat la concessió de les següents

referència al canvi de finestres del consultori muni-

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

cipal pel que fa a actuacions per millorar l’eficiència
energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte

Despesa en manteniment de via pública, enllumenat

d’hivernacle, inversions de millora de l’envolupant

públic i abastament d’aigua: 36.795,65 €

tèrmic d’edificis municipals. La línia 4 fa referència a
actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’en-

Actuacions en camins: 1.100,00 €

llumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d’estalvis.

Cooperació cultural: 6.493,35 €
Subvenció per a projectes de gestió de documents i
arxius. Núm. expedient 2020/6774. Import concedit:

Noves tecnologies: 719,00 €

3.480,46 €
Total fons cooperació econòmica i cultural 2020:
45.108,00 €

Subvenció promoció econòmica “Senyalització”:
2.000 €

La Diputació de Girona, en el Programa de Medi Ambient “Del Pla a l’acció 2020-2021” línies 1, 3 i la 4, amb el

Subvenció per actuacions municipals derivades del

projecte de “Millora de l’eficiència energètica de l’en-

temporal Glòria.

llumenat exterior municipal de la Tallada d’Empordà”,
ha atorgat a l’Ajuntament de la Tallada la quantitat de:
		

Any 2020		

Any 2021

Línia 1:

540,00 €		

540,00 €

Línia 3:

3.712,94€

Línia 4:		

15.000,00 €

15.000,00 €

La Diputació de Girona, mitjançant l’expedient núm.
2020/6246, va resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria i va atorgar a la Tallada una subvenció
de 34.009,57 euros en concepte de manteniment de
camins.
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SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Programa de suport econòmic a les actuacions per a
la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)

La Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla únic

– Núm. d’expedient: 2019/3358 X020201 – Import con-

d’obres i serveis (PUOSC) per al període 2020-2024,

cedit: 3.460,57 €

ha atorgat a l’Ajuntament de la Tallada, en règim de
concurrència competitiva, una subvenció de 250.000 €

Subvenció pel finançament del servei de socorrisme

(PRE082/19/02437), per al projecte de “Regeneració ur-

a la piscina municipal Pt15) – Expedient 2020/1143/

bana i de serveis bàsics al nucli antic”, línia 1, i 120.000 €,

X020202 – Import concedit: 1.776,33 €

línia 2. L’import del projecte és de 331.533,18 €.
De part d’aquest organisme també rebem subvencions en espècie com ara:

SUBVENCIONS DIPSALUT
Programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2020000387, projecte “A la Tallada d’Empordà
ens activem per a la millora de les condicions i els
estils de vida”. Import concedit: 9.436,43 €. Import
sol·licitat: 11.800 €
Finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local (SAC) – Pm13. Expedient 2020/900. Import
concedit: 1.794,11 €

Pt01. Programa de suport a la gestió i control de
la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la
transmissió de legionel·losi.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà.
Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de
gestió municipal.
Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos
derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes
albopictus).

Podeu trobar la informació relativa a les subvencions al següent enllaç:
www.latallada.cat/promocio-variable/subvencions-2020/

URBANISME
L’Àrea d’Urbanisme vetlla per mantenir en correcte estat els edificis
municipals, la via pública i els serveis i instal·lacions municipals. Com
us havíem anunciat en anteriors
butlletins, durant aquests últims
mesos, les principals actuacions dutes ha terme han permès:
Materialitzar la millora de parcs
infantils del municipi.
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Renovar l’enllumenat, més
sostenible i eficient, al poble
de la Tallada.
Renovar de l’enllumenat
interior de L’Empordanet.
Renovar la senyalització de
rutes de natura.
Renovar la cartelleria del
projecte “Viure el Poble”.
Acabar la tanca de l’Espai
Canet.
Millores en el cementiri
municipal.

Properament, es duran a terme les següents actuacions:
Canvi de finestres del consultori.
Senyalització en el poble de la Tallada de punts
d’interès com l’ajuntament, el consultori, la botiga,
L’Empordanet, etc.
Aquestes actuacions es duran a terme amb subvencions
de la Diputació de Girona que cobreixen parcialment la
inversió. En el cas del canvi de finestres, la inversió és
de 10.740 euros, i la subvenció, de 3.712,94 euros. Per al
projecte de senyalització, la inversió és de 6.701,40 €, i
la subvenció, de 2.000 €.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
En l’Àrea d’Agricultura, el més destacable són les actuacions que s’han hagut de
realitzar en els camins del municipi arran del temporal Glòria i també del que va tenir
lloc per Sant Jordi. Diuen que una imatge val més que mil paraules, i en les fotos
següents podeu veure alguns exemples de les afectacions.

Per afrontar aquesta despesa, es va demanar una subvenció per a inversions a Presidència de la Generalitat de Catalunya, però a dia d’avui encara no tenim
resposta. També es va demanar una subvenció a la
Diputació de Girona per a manteniment de camins i
aquesta s’ha resolt favorablement, com us hem informat en l’apartat d’Economia.
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Tornem a insistir en la necessitat que ens
ajudeu a dur a terme una gestió correcta de
les deixalles. Sovint ens trobem amb imatges
com les que acompanyen aquestes línies, és
a dir, amb bosses dins de contenidors que
no són els que toquen, runes pels camins i
marges, etc. Penseu que una mala gestió es
tradueix en un perjudici pel medi ambient,
però també en un increment de costos que
acabem pagant entre tots i que ens pot comportar haver d’incrementar la taxa de les escombraries.

Revisions ITV vehicles agrícoles i ciclomotors
El dimecres 2 de desembre, una unitat mòbil de la Inspecció Tècnica de Vehicles
efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i ciclomotors.
Les revisions es faran davant del local de L’Empordanet de les 9 a les 14 hores.
Us recordem que els usuaris d’aquests tipus de vehicles han de reservar hora
prèviament per mitjà del web www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 492 912.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

37

Núm. 27 NOVEMBRE 2020

Butlletí d’Informació Municipal

Tornarem a lluitar,
tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!!
Benvolguts veïns de Canet, Marenyà, Tor i la Tallada, permeteu-nos que aprofitem
aquest espai per fer un homenatge a l’home que no morirà mai.
En el darrer Ple municipal hem

aconseguit, tot sempre per millorar

recordat el 80è aniversari de l’as-

la nostra qualitat de vida.

sassinat de Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat

Republicans Units hem fet tas-

de Catalunya, afusellat al castell

ques de control cap a l’equip de

de Montjuïc quan tenia 58 anys.

govern i alhora li hem presentat

Avui en dia el seu crim encara res-

propostes fins i tot promovent dos

ta impune. França i Alemanya van

plens extraordinaris per debatre i

demanar perdó, Espanya encara

demanar-los el seu posicionament

no ho ha fet i continua sense en-

de fets concrets, per millorar el

tendre el significat de les paraules

benestar de totes les veïnes del

Veritat, Justícia i Reparació.

municipi. També hem tingut la
iniciativa i hem proposat comissi-

Lluís Companys segueix en els nostres cors i en els

ons bilaterals per treballar conjuntament temes tan

nostres ideals republicans, com també tots els cata-

importants, i que beneficiaran el dia a dia de l’admi-

lans assassinats, represaliats, perseguits i exiliats, per

nistració del municipi, com són la comissió que ens

un Estat espanyol que sobreviu conculcant els més

han acceptat per al redactat d’un Reglament Orgànic

elementals drets humans. Estem arribant ja quasi a la

Municipal (ROM), o com la proposta presentada en

xifra de 3.000 conciutadans represaliats.

l’últim Ple del passat 15 d’octubre, per fer-se també

No defallirem, persistirem fins a ser lliures, només les

nicipals i els tècnics, per la revisió i l’actualització, si

urnes solucionaran aquest conflicte!!

s’escau, del Reglament del Casal d’estiu.

A Republicans Units se’ns fa molt difícil de resumir en

Com a grup transversal que som, els regidors de R U

tan poc espai, tot i que ara toca fer balanç del primer

tenim llibertat personal de vot i això fa que en algu-

any de mandat, la feina feta com a grup a l’oposició.

nes votacions el vot no hagi estat monolític com a la

És per això què recentment haureu trobat a les vostres

votació dels pressupostos o de la modificació de les

bústies el segon butlletí de Republicans Units, Entre

ordenances fiscals. Però davant casuístiques clara-

vosaltres i nosaltres, corresponent al segon semestre

ment en contra del nostre sentit republicà, hem votat

de mandat, on hem intentat explicar-vos amb més de-

tots tres regidors de R U en contra, com a la votació

teniment les mocions i propostes presentades, tot allò

per la desestimació del Consell del Poble, raonant el

que no ens ha agradat i també el que celebrem d’haver

nostre sentit de vot, ja que a Republicans Units vàrem

en comissió bilateral conjunta entre els dos grups mu-
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fer una feinada presentant un munt d’esmenes del re-

d’una infraestructura fa abaixar la partida pressu-

glament d’aquest Consell del Poble, per fer que real-

postada de Manteniment i conservació i aquests

ment representés la voluntat participativa del poble.

diners podrien anar a incrementar partides més

No entenem per què se’ns agraeix la feina feta en

socials tan necessàries avui en dia.

l’esmenat del reglament però no s’aprofita!! Potser
des del govern no es vol una participació ciutadana

I per finalitzar, celebrem l’ajuda econòmica del nostre

massa efectiva i protagonista…

municipi al Pla presentat per l’alcalde de Verges per la
conservació de l’edifici de l’institut escola.

En el nostre torn de precs i preguntes, hem tornat a
demanar que els plens es puguin fer entre les 8 i les 9

Aquest any ha estat i continua sent un any molt com-

del vespre, així com també es puguin seguir en strea-

plicat, ple de situacions molt complexes com han estat

ming en directe.

els temporals soferts per un canvi climàtic cada cop
més palès, i sobretot la COVID-19 i les restriccions dels

Hem demanat que es condonin els dies de lloguer

nostres drets primordials, per fer front a aquesta pan-

que romangui tancat L’Empordanet com a conse-

dèmia que ens ha capgirat la vida i l’economia.

qüència de les mesures restrictives per la COVID-19.
Des d’aquí una abraçada molt forta a tots els que heu
Hem preguntat per l’estat del projecte de cons-

o esteu patint la malaltia, i per als que teniu amics o

trucció d’una “pèrgola” a Marenyà, que ve d’una

familiars que la COVID-19 els hi ha llevat la vida, rebeu

sol·licitud dels veïns en les propostes de participació

el nostre més sentit condol.

ciutadana de la passada legislatura i que l’equip de
govern ha vinculat a una subvenció del PUOSC amb

Agraïm l’esforç sostingut de totes i us animem a no

un projecte fet per l’equip de govern. Preguntem si

defallir, ens en sortirem!!

es pensa consensuar el projecte amb el veïnat convocant-lo sí o no? Responen que sí, però que és un

Visca la Tallada i Visca Catalunya lliure.

projecte municipal i ha de participar-hi tot el municipi i que la decisió final pertany a l’Ajuntament. A

JORDI COLOMÉ, portaveu Republicans Units

Republicans Units entenem que l’equip de govern

ISABEL JUNCOSA, regidora

té la decisió final, però no podem estar d’acord, per

JOAQUIM MA. ZURIAGA, regidor

analogia: seria com si en un hipotètic referèndum
d’autodeterminació, en lloc de consultar al poble
català, ho fessin a tot el poble espanyol… A R U
creiem que el poble de Marenyà es mereix un bon
projecte d’espai social consensuat amb els veïns, es-

Seguiu-nos a canal de Telegram:
RepublicansU
Contacteu-nos:
republicansunits@latallada.cat

perem que es tingui en compte el prec!!
Hem fet un prec per evitar la contaminació lumínica per excés de llum i el malbaratament d’energia
que comporta tenir encesos tota la nit tots els focus de L’Empordanet. Recordem que l’ús correcte
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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