Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Núm.: 02/2015
Data: 7 d’abril de 2015
Horari: de 19:05 a 19:55 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen:
Roser Bagué Paretas, alcaldessa
Marc Resta Maurici, regidor
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Daniela Israel Wilson, regidora
Isabel Juncosa Gurguí, regidora
Genís Casademont Alabau, regidor
Ha excusat la seva presència:
Josep Ferrer Vilavella, regidor
Amb veu i sense vot:
Pere Servià Pericay, secretari
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2. Informacions d’alcaldia.
S’informa que ja s’ha posat en marxa el programa de comptabilitat de la Diputació de Girona Xaloc, en substitució de l’anterior programa del Consell Comarcal del Baix Empordà, així com el
programa de registre d’entrades i sortides, també subministrat per la Diputació de Girona.
També en relació al sistema d’organització d’expedients, s’informa que des de la Diputació de
Girona s’ha assessorat a l’Ajuntament sobre el sistema d’arxiu en paper i electrònic, de manera
que s’anirà substituint progressivament el paper pel sistema digital, i serà una fórmula vàlida
perquè els ciutadans amb signatura electrònica puguin conèixer en tot moment l’estat de la
tramitació de les seves sol·licituds i tràmits. També a nivell intern hi haurà un sistema comú de
treball organitzat per colors per saber quines tasques corresponen a cada persona de
l’Ajuntament. Serà un sistema de treball que millorarà l’eficiència actual.
També s’informa que el proper 26 d’abril se celebrarà la festa de la gent gran, i aquest any
vindrà l’orquestra de cambra de l’Empordà. Es farà un concert abans de dinar i es farà un
obsequi als homenatjats.
El dia 31 de maig se celebrarà la tercera edició de la fira Eraquari, és un repte important, i està
promogut per l’Ajuntament. La Daniela és la regidora encarregada d’organitzar i coordinar
totes les tasques i necessitats de la fira.
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Aquest estiu també es farà el casal i el casalet. Es farà un casalet per nens i nenes de 3 i 4 anys,
i un campus d’estiu pels d’11 a 14 anys, que serà esportiu i musical.
En relació a les obres municipals, el projecte d’intramurs de la Tallada ja està pràcticament
acabat, i únicament falten les millores. Es convocarà una reunió a tots els veïns per exposar
una proposta de tancament amb vidre del cancell de l’església de la Tallada, enderrocant el
cancell actual. D’aquesta forma la gent del municipi decidiran l’acabat final de les millores
proposades. El darrer dissabte de cada mes s’està fent una visita guiada del romànic a
l’església de Marenyà, i la previsió quan estigui executada la millora a l’església de la Tallada és
de fer una visita al mes, de forma alternativa a cada església.
També s’informa que s’ha començat l’obra de Marenyà, dins del projecte FEDER, en la qual
s’arreglarà tota la part de l’entorn de l’església. Es faran uns bancs de pedra per seure,
s’adequarà un accés per a persones amb minusvalía, s’arreglarà l’asfalt, s’enderrocarà el
dipòsit d’aigua, i es farà una franja enjardinada.
La dificultat que té l’Ajuntament a dia d’avui amb aquest projecte és amb un propietari que no
deixa enderrocar el galliner que hi ha just al costat del dipòsit que s’ha d’enderrocar. Això
representa una dificultat molt gran per l’Ajuntament, perquè els veïns de Marenyà van
demanar en el seu moment que s’enderroqués el dipòsit, però fer-ho sense tocar el galliner
tècnicament és molt difícil perquè estan pràcticament a tocar l’un de l’altre. Un cop enderrocat
aquest dipòsit es preveu la col·locació d’una barana protectora.
3. Decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona
compte dels següents decrets:
 Decret 10/2015, de 13 de febrer, d’autorització de consulta i obtenció de còpies de la
informació sol·licitada pel Sr. J. R. F.
 Decret 11/2015, de 16 de febrer, de concessió de llicència urbanística pel tancament
perimetral de la granja situada al polígon 3, parcel·la 142, de la Tallada.
 Decret 12/2015, de 16 de febrer, d’assabentat de la comunicació prèvia presentada
per la primera ocupació dels habitatges situats al carrer Tramuntana, 2A, 4 i 4A, de la
Tallada.
 Decret 13/2015, de 16 de febrer, de desestimació de recurs d’alçada interposat per S.
F. O. contra un requeriment d’informació a diferents persones i empreses que van
participar en l’execució de la UA4 de la Tallada, en el tràmit de prova de la tramitació
d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial.
 Decret 14/2015, de 18 de febrer, de concessió de llicència urbanística per millora de
finca rústica a les parcel·les 58 i 59 del polígon 6, de la Tallada.
 Decret 15/2015, de 25 de febrer, d’aprovació inicial del pla especial urbanístic
ampliació taller mecànic, promogut per J. R. F.
 Decret 16/2015, de 25 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2014.
 Decret 17/2015, de 4 de març, de desestimació d’una reclamació prèvia presentada pel
Sr. J. G. F.
 Decret 18/2015, de 10 de març, de concessió de llicència urbanística per reforma de
coberta d’un cobert situat al C/ Tramuntana, 9, de la Tallada.
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Decret 19/2015, de 10 de març, de concessió de llicència urbanística per construcció
d’una piscina al Passatge de la Ginesta, 2, de Tor.
Decret 20/2015, de 17 de març, de realització d’una reserva de crèdit per a no
disponibilitat de 15.000 euros, de la partida pressupostària de despeses 62100 del
pressupost municipal.
Decret 21/2015, de 24 de març, d’emissió d’una targeta d’aparcament per persones
amb mobilitat reduïda a favor del Sr. JM. G. S., en la modalitat de titular conductor.
Decret 22/2015, de 31 de març, de convocatòria de sessió plenària ordinària que
celebrarà el ple d’aquest ajuntament el dimarts, dia 7 d’abril de 2015, a les 19:00 hores
a la sala de plens de la Casa de la Vila.
Decret 23/2015, d’1 d’abril, de designació d’espais per a la col·locació de cartells i
banderoles i per fer actes de campanya electoral per les eleccions municipals del 24 de
maig.

4. Aprovació dels padrons fiscals de l’Ajuntament de la Tallada per l’exercici 2015.
Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, escombraries,
clavegueram, i cementiris per l’exercici 2015.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, escombraries,
clavegueram i cementiris per l’exercici 2015.
Segon.- Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 d’abril a 1 de juny de
2015.
Tercer.- Publicar els edictes informatius de l’exposició pública dels padrons fiscals i de les dates
de cobrament en els taulers d’anuncis de la corporació, i a les cartelleres de la Tallada, Canet,
Tor i Marenyà, per a la seva difusió.
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
Atesa la necessitat de procedir a la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament
corresponent a l’exercici de 2014.
Atès l’informe de secretaria de 25 de febrer.
Atès el decret d’alcaldia núm. 16/2015, de 25 de febrer.
En base a allò que preveuen els articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següents del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
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Primer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest
ajuntament corresponent a l’exercici 2014, amb un resultat pressupostari ajustat de 83.792,46
euros i un romanent de tresoreria per despeses generals de 288.349,26 euros.
Segon.- Trametre el fitxer de la liquidació a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
6. Aprovació provisional del Pla especial d’estança limitada de caravanes i autocaravanes a la
Tallada d’Empordà.
El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un instrument urbanístic que duu a terme
l’ordenació urbanística integral del territori, el POUM, que va ser publicat en el DOGC de 25 de
novembre de 2011.
L’Ajuntament té interès a aprovar el pla especial urbanístic àrea d’estacionament d’estança
limitada de caravanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà. El Pla Especial present està
promogut i tramitat per l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i redactat per l’arquitecta M. F.
B.
Per decret d’alcaldia de 27 de gener es va aprovar el pla especial de forma inicial, s’ha realitzat
informació pública per mitjans telemàtics a la web municipal, al tauler d’anuncis, al BOP de
Girona de 9 de febrer de 2015, el Punt Avui de 5 de febrer, i Diari de Girona de 4 de febrer,
sense que s’hagi rebut cap al·legació al respecte.
S’han rebut els informes favorables de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3 de
març), Secretaria de Medi Ambient i Territori (20 de febrer), Departament de Cultura (10 de
febrer).
Fonaments de dret:
Atès el que disposen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació als articles 67, 68, 69, i 85 de la llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1r. Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic àrea d’estacionament d’estança limitada
de caravanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà, redactat per l’arquitecta M.F.B..
2on. Trametre el pla especial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva
aprovació definitiva.

7. Precs i preguntes.
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El Sr. G.C exposa que el contenidor de restes vegetals de Canet estar ple a vessar, que no hi
cap res mes, i que el contenidor de rebuig és molt ple. També que el contenidor de plàstic està
força malament. La Sra. Roser Bagué diu que aquesta setmana s’ha avisat perquè ho vinguin a
recollir. També diu que amb els contenidors grossos estem en fase de proves, i que potser a
l’estiu s’hauran de fer tres recollides enlloc de dues. En relació al contenidor de plàstic es
demanarà als operaris que hi tinguin més cura.
La Sra. M. D.G. també diu que l’accionador de peu d’un contenidor està trencat. La Sra. Roser
Bagué diu que es trucarà a Sersall per arreglar-ho.

S’aixeca la sessió.
Certifica

Vist-i-plau,
Compleixi’s

El secretari

L’alcaldessa
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