ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28/07/2016
Identificació de la sessió
Núm: 6/2016
Caràcter: Ordinari
Data: dijous 28 de juliol de 2016.Hora d’inici: 19:10 h
Hora de fi: 20:28 h
Lloc: Sala de Juntes. Despatx Alcaldia.
Hi assisteixen:
Maria Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa accidental.
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas
S’ha excusat d’assistir-hi
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Ultano Gómez Ponseti
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
INFORMACIONS D’ALCALDIA.
APROVACIÓ DELS PADRONS D’IBI RÚSTICA I URBANA PEL 2016.APROVACIÓ MODIFICACIÓ PAES.
APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2017.
APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
PRECS I PREGUNTES.

1.0 APROVACIÓ DE LES ACTAS DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes corresponents als Plens:
- Ordinari celebrat el dia 10 de maig de 2016 ( sessió 4/2016).
- Extraordinari celebrat el dia 31 de maig de 2016 ( sessió 5/2016).
Revisada l’acta , els regidors presents, per unanimitat, acorden la seva aprovació,
acordant-se igualment la seva remissió a la Subdelegació del Govern a Girona i al

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a
través del servei Eacat.

2.0 DONAR COMPTE DELS 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’alcaldessa en funcions, dona compte dels següents decrets:


Decret 25/2016 de contractació urgent d’un auxiliar administratiu.



Decret 26/2016 de delegació de funcions d’Alcaldia en el Ple extraordinari de 31 de
maig de 2016, a favor de la 1a Tinent d’Alcalde, la sra. M.Dolors Guàrdia Gasull.



Decret 27/2016 de llicència d’obres per instal·lació d’un ascensor al carrer major, 15 de
Tor.



Decret 28/2016 de llicència d’obres per estesa de nova línia a la Plaça del Racó del
Marxant de Tor, grapada a la façana.



Decret 29/2016 de delegació de funcions d’Alcaldia en la mesa de contractació i
obertura de sobres en la licitació del contracte d’obres de construcció de la Guingueta
a la Piscina Municipal, el dia 7 de juny de 2016, a favor de la 1a Tinent d’Alcalde, la sra.
M.Dolors Guàrdia Gasull.



Decret 30/2016 de contractació de un monitor pel casal d’estiu durant els dies 21 i 22
de juliol per a cobrir una substitució.



Decret 31/2016 de contractació del personal laboral temporal, socorristes i vigilants de
la piscina municipal durant la temporada d’estiu 2016.



Decret 32/2016 de contractació del personal laboral temporal, monitors i directors del
Casal d’Estiu 2016.



Decret 33/2016 de convocatòria de Ple ordinari pel dia 28 de juliol de 2016.

3.0 INFORMACIONS D’ALCALDIA
L’alcaldessa accidental, la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, exposa que s’han contractat
els serveis del Centre de Jardineria Tramuntana, del Consell Comarcal del Baix Empordà,
per tal substituïr al brigada municipal, el sr. Josep Ruiz Blanch, doncs aquest ha causat
baixa per malaltia i es preveu que aquesta situació duri fins a final d’agost.
També informa que s’han posat senyalitzacions velocitat màxima permesa a 30 km/hora, a
totes les entrades dels 4 pobles.
4.0 ACORD APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS IBI URBANA, IBI RÚSTICA I IAE PER A
L’EXERCICI 2016 (Exp.47/2016).

Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per l’exercici 2016.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per l’exercici 2016.
Segon.- Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 de juliol a 30 de
setembre de 2016.
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.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.”
5.0 ACORD D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PAES .
La Comissió Europea va posar en marxa el que s’ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables i es proposa que les
ciutats que s’hi adhereixin redueixin les seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020,
incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20
% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per acord plenari de data 27 de maig de 2014 va
manifestar la voluntat contínua d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir
la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes
d’eficiència energètica, mitjançant l’aprovació definitiva del Pla d’acció per a l’energia
sostenible del municipi de la Tallada d’Empordà.
En aquests moments la Diputació de Girona, com a Coordinadora Territorial del Pacte a les
Comarques Gironines, abans de trametre’ls a la Comissió, ha proposat modificar el PAES
aprovat l’any 2014 per tal d’adaptar-lo als requeriments de la Unió Europea.
Les esmenes al document han comportat canvis poc rellevants en el PAES lliurat inicialment. Es
tracta bàsicament de petites modificacions en el format d’algunes accions.
Entre d’altres, s’ha modificat el nombre d’accions de 29 a 31 la reducció d'emissions per l’any
2020 de 563,968 a 536,519 tn CO2, amb un percentatge de reducció del 21,261% al 20,226%.
Així, també ha variat el pressupost total del Pla, que ha passat de 169.457 euros a 262.257
euros.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del
municipi de la Tallada d’Empordà, tramés per la Diputació de Girona.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal del Baix Empordà.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
6.0 ACORD APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2017
( Exp. 142/2016)
Atès l’ofici de 27 de juny de 2016 del Director General dels Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre
EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017.
El Ple, per unanimitat,ACORDA:
PRIMER. Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2016, els següents
dies:
- 13 d’abril
- 23 de juny
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Ocupació.”
7.0 ACORD APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT I PROJECTE DE TÈCNIC COMPARTIT
2016-2019 DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ. (Exp.168/2016).
Atesa la necessitat de dotar el municipi de La Tallada d’Empordà d’un Pla Local de Joventut de
l’Ajuntament de La Tallada per al període 2016/2019.
Atès el projecte de Pla Local de Joventut i activitats de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà
2016/2019, redactat pels serveis competents del Consell Comarcal del Baix Empordà.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Pla Local de Joventut i el Projecte de Tècnic Compartit de l’Ajuntament
de La Tallada d’Empordà 2016/2019, redactats pels serveis competents del Consell Comarcal
del Baix Empordà.
SEGON.-TRAMETRE certificació d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.”
8.0 PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Irene Gerònimo pregunta si es preveu posar una màquina expenedora de begudes a la
piscina, vist que encara no estan acabades les obres de la Guingueta.
L’Alcaldessa accidental, la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull explica que trucaran a l’empresa de
vending per tal de contractar aquest servei, a veure si ens ho poden oferir tot i ja haver
començat la temporada.

L’alcaldessa accidental aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau

La secretària

L’alcaldessa accidental

M.Dolors Guàrdia Gasull

Raquel Batlle Casas

