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A L C A LD I A
Benvolguts veïns de la Tallada, Tor, Marenyà i Canet,
Un cop més, el segon des de les passades eleccions, m’adreço
a vosaltres com a alcalde mitjançant el butlletí d’informació
municipal. Hem tingut un hivern excessivament suau i, de manera poc habitual, la primavera s’ha avançat més del previst,
amb les conseqüències que això hagi pogut tenir en el nostre
territori.
Tal com ja deia l’agost passat, d’ençà que l’equip de Govern
va prendre possessió del càrrec vàrem començar a treballar
en allò que defensàvem en la nostra candidatura de “Veïns”:
fer de l’Ajuntament de la Tallada “l’ajuntament de les persones”. Un procés que necessita gestió i planificació, però també
l’atenció permanent al dia a dia de tothom i a la resolució dels
seus problemes amb rapidesa i diligència.
Aquesta idea és la que ens ha mogut sempre i la que ens ha
permès dur a terme les accions que fins ara hem fet. Entre
aquestes destaquem els tallers de Nadal i Setmana Santa amb
la mainada del municipi, l’aprovació del pressupost per a l’any
2016, la inauguració de l’aparcament d’autocaravanes, la tramitació del projecte de l’Espai Canet, les obres al clavegueram
de Tor, l’arranjament de recs i camins, la revisió de les ordenances, la recuperació de l’ADF, la implantació del portal de
transparència i de l’administració sense papers o la captura de
coloms, entre moltes altres.
Però per a aquesta proposta, com per a qualsevol projecte, no
tot han estat flors i violes. En el Ple del passat dia 8 de març vàrem haver d’aprovar la renúncia del fins ara regidor d’urbanisme Jaume Riu, que es mostrà disconforme amb aquest model
d’ajuntament. Una circumstància que lamento profundament,
i vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair-li públicament
la seva dedicació i el treball dut a terme mentre ha format part
de l’equip de Govern.
Aquest fet permetrà la incorporació a l’equip de Govern del
nostre Ajuntament del company de la candidatura de Veïns
de Canet, Marenyà, la Tallada i Tor, Ultano Gómez, alhora que
farà necessària una remodelació del cartipàs municipal.
Com sempre, no vull acomiadar-me sense dir-vos que estem al
vostre servei.
Ben cordialment,
JOSEP FERRER VILAVELLA
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RESUM D’ACTES

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
PLE ORDINARI del 28 d’abril de 2015

Segon. Notificar la designació a les persones escollides
en el sorteig, i lliurar-los el manual d’instruccions amb

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

les funcions que els pertocaran el dia de les eleccions.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Tercer. Trametre la documentació pertinent a la Junta

S’aprova per unanimitat.

Electoral de la Bisbal d’Empordà.

2. Realització del sorteig dels membres de la mesa electo-

3. Aprovació del pla d’igualtat de l’Ajuntament de la

ral per a les properes eleccions municipals de 24 de maig.

Tallada.

Atès que s’ha de constituir la mesa electoral d’aquest

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà aprova el Pla

municipi amb vista a les properes eleccions municipals

d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del mu-

de 24 de maig, amb el sorteig i designació de president

nicipi de la Tallada d’Empordà.

de mesa, vocals i suplents per a cadascun d’ells.
La primera de les raons que cal donar a favor de la
Ateses les atribucions previstes als articles 22 de la Llei

igualtat entre dones i homes és el compliment de les

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

lleis, perquè la igualtat és un valor jurídic fonamen-

local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim lo-

tal i universal dels drets humans. Però malgrat els

cal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,

avenços que en matèria d’igualtat s’han anat produ-

de 28 d’abril, en relació amb els articles 26 i 27 de la

int en els darrers anys, la vida diària ens ensenya que

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral

els homes i les dones no gaudim dels mateixos drets

general, a proposta de l’Alcaldia, es proposa l’adopció

i oportunitats. El model patriarcal ha estat la base de

de l’acord següent:

la construcció de les identitats individuals i col·lectives
i la desigualtat de gènere ha marcat les estructures

Primer. Fer en aquesta sessió plenària el sorteig de les

socials, econòmiques i politiques d’arreu.

persones que han d’integrar la mesa electoral per a les
properes eleccions al Parlament Europeu, i designar-les

La igualtat és la possibilitat que tenen totes les per-

per al càrrec per al qual surtin escollides. El resultat del

sones de desenvolupar les seves capacitats personals,

sorteig és el següent:

tant públiques com privades, de prendre decisions

4

President

Joan S. M.

sense les limitacions imposades en funció del seu sexe

1r suplent

Maria Dolors T. B.

biològic, però també és una necessitat estratègica per

2n suplent

Albert P. C.

aprofundir en la democràcia i per la construcció d’una

Vocal 1

Mateu P. B.

societat més justa, cohesionada i desenvolupada, tant

1r suplent

M. del Pilar F. A.

socialment com econòmicament.

2n suplent

Olga T. O.

Vocal 2

Mercè R. G.

Es per aquesta raó que des de les administracions

1r suplent

Marie P. L.

públiques hem de reconèixer les mancances deriva-

2n suplent

Rosa O. N.

des del model del qual provenim i aplicar les mesures
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correctores per avançar cap a un nou sistema de re-

A requeriment del secretari de la Corporació, es cons-

lacions personals i comunitàries basades en l’equitat.

titueix la Mesa d’edat, d’acord amb el que disposen
els arts. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de no-

El Pla d’igualtat d’oportunitats per a dones i homes de

vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organitza-

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà expressa la vo-

ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

luntat i el compromís institucional de continuar treba-

i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del rè-

llant en aquest sentit. Tenint en compte el context soci-

gim electoral general.

al i econòmic actual, proposa una igualtat respectuosa
amb la diversitat i integradora de les especificitats de

La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr.

cadascú, amb mesures transversals elaborades amb

Jaume Riu Sala, que actuarà com a president, i el de

perspectiva de gènere i accions positives específiques,

menor edat, Sra. Irene Gerónimo i Vilella, que actuarà

que permetin corregir algunes pràctiques socials apa-

com a vocal. Com a secretari, hi actuarà el Sr. Secundi-

rentment neutres i que no ho són. Pretén ser un instru-

no Fernández Suárez.

ment per analitzar, avaluar i impulsar les polítiques de
dones al municipi de la Tallada d’Empordà, que alhora

El secretari comprova els credencials del membres de

contribueixi a l’eradicació de les desigualtats produïdes

la Mesa d’edat i seguidament, de conformitat amb

per raó de gènere i a treballar per la igualtat d’oportu-

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

nitats real de dones i homes d’aquest municipi.

fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, llegeix la fórmula per tal que prenguin

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

possessió del seu càrrec.

Primer. Aprovar el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de

Responen a la pregunta següent:

la Tallada d’Empordà.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de

PLE ORDINARI del 10 de juny de 2015

regidor/a de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitu-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

ció i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els regidors manifesten el següent :

Intervé l’alcaldessa per explicar que la funció d’aquest
Ple és simplement aprovar l’acta de la sessió anterior, a

El Sr. Jaume Riu Sala: “Sí, ho prometo pel meu honor”.

la qual es remet i fa un breu resum.

La Sra. Irene Gerónimo i Vilella: “Sí, ho prometo per
imperatiu legal”.

S’aprova per unanimitat.
A continuació la Sra. Irene Gerónimo i Vilella manifesta

PLE EXTRAORDINARI del 13 de juny de 2015

el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Par-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

lament, del president i del Govern de la Generalitat
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de

1. Constitució de la mesa d’edat.

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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nostre poble i proclamar, juntament amb totes les ins-

El regidor electe Sr. Jordi Colomé i Garcia manifesta: “Sí,

titucions, l’Estat Català Lliure i Sobirà”.

ho prometo per imperatiu legal”.

2. Comprovació de credencials dels regidors i regido-

A continuació el Sr. Jordi Colomé i Garcia manifesta

res electes.

el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat

A continuació, la Mesa comprova les credencials dels

ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Par-

regidors i de les regidores electes, d’acord amb les cer-

lament, del president i del Govern de la Generalitat

tificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de

de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de

la Bisbal d’Empordà a l’Ajuntament i, amb aquest fi,

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del

es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.

nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat Català Lliure i Sobirà”.

Un cop comprovades la identitat dels regidors/es i de
les credencials, es passa al punt següent de l’ordre del

A continuació el president de la mesa, Sr. Jaume Riu

dia.

Sala, declara constituïda la corporació municipal de la

		

Tallada d’Empordà.

3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.

4. Elecció de l’alcalde.

El secretari nomena per ordre alfabètic els membres

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde de l’Ajuntament

de la corporació perquè, de conformitat amb el Reial

de la Tallada d’Empordà en la forma en què assenyala

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

l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral gene-

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

ral. Diu aquest article que hi poden ser candidats tots

ques, prenguin possessió del seu càrrec.

els regidors que encapçalin les corresponents llistes.
Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels

Després de la lectura de la fórmula en veu alta, els

regidors és proclamat electe. Si cap d’ells obté aques-

regidors i les regidores electes, preguntats per ordre

ta majoria absoluta serà proclamat alcalde el regidor

alfabètic, responen a la pregunta següent:

que hagués obtingut més vots en el municipi.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de

El president de la mesa pregunta als membres de la

regidor/a de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

corporació que encapçalen les corresponents llistes

amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Consti-

quins es presenten com a candidats i candidates a

tució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

l’Alcaldia.

Els regidors electes responen el següent:

Es presenten com candidats els Sr. Josep Ferrer Vilavella i la Sra. Irene Gerónimo Vilella.

El regidor electe Sr. Josep Ferrer Vilavella manifesta:
A continuació, s’efectua la votació a mà alçada dels

“Sí, ho juro”.

membres de la corporació.
Els regidors electes Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull,
Sra. Elisabeth Cruz Lozano i Sr. Antoni Fernández San-

La candidatura del Sr. Josep Ferrer Vilavella obté cinc

doval manifesten: “Sí, ho prometo”.

vots, dels regidors Sr. Josep Ferrer Vilavella, Sra. Maria

6
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Dolors Guàrdia Gasull, Sr. Jaume Riu Sala, Sra. Elisa-

Com a cap de l’oposició d’Esquerra Republicana de Ca-

beth Cruz Lozano i Sr. Antoni Fernández Sandoval.

talunya a la Tallada d’Empordà, he de dir que el sentit
del nostre vot d’avui ha sigut per fidelitat democràtica

La candidatura de la Sra. Irene Gerónimo i Vilella, obté

a un terç dels veïns i veïnes que ens van fer confiança

dos vots, dels regidors Sra. Irene Gerónimo i Vilella i del

amb els seus vots, i aprofito avui per donar-los les gràci-

Sr. Jordi Colomé i Garcia.

es públicament.

En conseqüència, resulta escollit alcalde per majoria

Estem treballant amb molta il·lusió i la nostra oposició

absoluta dels membres de la corporació el regidor Sr.

serà molt activa i participativa, tenim projectes molt in-

Josep Ferrer Vilavella, amb 5 vots a favor.

teressants que portarem a terme.

5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i

També des d’ERC la Tallada volem agrair a l’altre grup

presa de possessió del seu càrrec.

el bon ambient polític que tenim, i volem dir que la nos-

A continuació, el president de la Mesa d’edat llegeix

tra intenció és fer una oposició positiva i constructiva.

a l’alcalde electe la fórmula establerta al Reial decret

Volem continuar amb la bona sintonia amb què hem

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

començat i aprofito per dir-vos que podeu comptar amb

presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.

nosaltres per donar-vos un cop de mà pel municipi.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor

I per acabar, però no menys important, volem ratificar

complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de

perquè consti en l’acta del Ple, que des d’ERC la Tallada

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb lleialtat al

estem compromesos amb l’ANC i l’AMI, i que treballa-

rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Au-

rem de forma activa per la independència de Catalunya.

tonomia de Catalunya?”.

Farem tot el possible per facilitar el procés sobiranista
de la República Catalana.

L’alcalde respon: “Sí, ho prometo”.
Moltes gràcies.”
Un cop fet el jurament o promesa, la Mesa d’edat cessa
en totes les seves funcions i cedeix el seu lloc a l’alcalde,

Com a cloenda a l’acte el Sr. Alcalde manifesta el se-

qui ocuparà a partir d’aquest moment la presidència de

güent:

la sessió.
“Bon dia a tothom,
6. Acte de cloenda de la sessió.
Una vegada realitzada aquesta operació, es realitza l’ac-

Em coneixeu i sabeu que no m’agrada parlar en públic.

te de cloenda de la sessió, en el qual es dóna la paraula

No obstant això, em sento obligat a dir quatre paraules

a la Sra. Irene Gerónimo i Vilella i finalment a l’alcalde

per agrair-vos la confiança que heu dipositat en la meva

proclamat, Sr. Josep Ferrer Vilavella.

persona i en les que m’acompanyen a la candidatura.

Intervé la Sra. Irene Gerónimo i Vilella, que manifesta:

Passo a liderar l’Ajuntament en el qual porto vuit anys
treballant al costat de la Roser i de les persones que li

“Bon dia a tothom,

van fer suport.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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PLE ORDINARI del 17 de juny de 2015

Per això, vull fer un agraïment especial a la Roser, que
avui abandona la gestió, però que no tinc cap dubte que puc comptar amb la seva experiència. Gràcies,

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Roser.
1.- Aprovació inicial del plànol de delimitació de les
I gràcies a la meva família. A la meva dona, la Cati,

urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i

a les meves filles, l’Anna i la Marta, i el meu gendre,

instal·lacions situats en zones forestals al municipi

en Roger. Des que vaig decidir presentar-me tot han

de la Tallada d’Empordà, als efectes de la llei 5/2003,

estat paraules i accions de suport. Des del primer dia

de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis

van donar suport a la meva decisió i m’han ajudat en

forestals.

tot allò que em calia. Gràcies a tots.
La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció
I m’heu de deixar parlar de l’Aina. La petita de la casa.

dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis

Sóc un avi feliç. No únicament pel fet de ser avi, sinó

de població, les edificacions i les instal·lacions situats

perquè l’Aina, juntament amb els altres nens i nenes

en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant

del municipi, són el futur. Val la pena treballar per ells.

la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i ha creat

Què millor que acabar aquestes quatre paraules amb

noves obligacions per als ajuntaments.

el meu compromís d’escoltar tothom i treballar per a
tothom amb claredat i transparència, d’intentar aten-

La llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin

dre totes les necessitats individuals i col·lectives, però

en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres

sempre amb un horitzó: fer millor aquest municipi

de distància d’aquests i, abans de la modificació de

perquè la meva néta i tota la infància, quan siguin

2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense

grans, trobin un lloc on puguin realitzar-se plena-

continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades,

ment.

excepte les que estan destinades al sector primari.
La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis

Sé que em trobaré amb moments difícils, que hauré

urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es

de prendre decisions que no sempre seran comparti-

trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 me-

des per tothom, i que això, en un municipi petit com

tres de distància d’aquests sense excepcions. Per tant,

el nostre, porta maldecaps i situacions incòmodes.

la modificació és molt important ja que multiplica els
subjectes obligats a complir les determinacions de la

Amb aquest objectiu, us faig una crida als que m’heu

llei.

votat i als que no ho heu fet, a totes les companyes i
La primera obligació directa de l’Ajuntament és la

els companys del Consistori.

redacció i aprovació del plànol de delimitació de les
En fi, a tothom, treballem junts per fer millor el muni-

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions

cipi de la Tallada. Visca el municipi de la Tallada: Tor,

i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és

Canet, Marenyà i la Tallada.”

l’instrument que defineix els subjectes obligats i les
finques afectades pels treballs de realització de fran-

Finalitzades totes les intervencions, s’aixeca la sessió.
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La Diputació de Girona va obrir un servei d’assistèn-

com a polígons obligats a ser protegits al plànol de

cia tècnica als ajuntaments de municipis de menys de

delimitació, i que llurs propietaris han de fer-se càrrec

20.000 habitants per a la redacció dels plànols de de-

de les despeses derivades de l’obertura i manteniment

limitació de les urbanitzacions, els nuclis de població,

de les franges de protecció de què es beneficien.

les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels

Quart. Determinar que els subjectes obligats al com-

incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de

pliment de les disposicions de la Llei 5/2003 disposen

població, les edificacions i les instal·lacions situats en

d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació de-

terrenys forestals.

finitiva del plànol de delimitació per portar a terme
les obligacions que s’hi regulen.

Vist el “Plànol de delimitació de la Tallada d’Empordà” que ha realitzat el Consell Comarcal del Baix Em-

Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista

pordà a petició de la Diputació de Girona.

per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals marcats al plànol de delimitació en què s’han de
fer les franges de protecció.

Vist l’article 2 de la Llei 5/2003, que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un
plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edifica-

Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimi-

cions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.

tació s’ha de tenir en compte en l’elaboració dels ins-

Correspon al Ple de l’Ajuntament d’aprovar aquest

truments de planificació urbanística municipal i que

plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de

les noves urbanitzacions que prevegin els plans d’or-

trametre al Departament de Medi Ambient”.

denació urbanística municipal han d’incloure dintre
del seu àmbit les franges de protecció contra incendis

El Ple d’aquest Ajuntament acorda per unanimitat:

regulades a la Llei 5/2003.

Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació

Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats

de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions

així com el traçat de la franja exterior de protecció po-

i instal·lacions situats en zones forestals al municipi

den estar subjectes a revisió i modificació mitjançant

de la Tallada d’Empordà, als efectes de la llei 5/2003,

projectes executius o qualsevol altre tipus de docu-

de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis

ment aprovat per l’Ajuntament.

forestals
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació públiSegon. Establir que els propietaris de parcel·les urba-

ca durant un període de vint dies. A aquest efecte,

nes i d’edificacions i instal·lacions aïllades determi-

se’n publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler

nades al plànol de delimitació són els subjectes obli-

d’edictes de l’ajuntament.

gats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’In-

d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

cendis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions
i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de

Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Giro-

protecció són les que figuren dins dels sectors marcats

na i al Consell Comarcal del Baix Empordà.
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Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui

3. Modificació de la plantilla de personal i relació de

menester, l’alcalde per a la signatura de tots els do-

llocs de treball de l’ajuntament

cuments que siguin necessaris per a l’execució del

El Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió d’1 d’abril

present acord.

de 2014, entre d’altres va aprovar sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals que

2.- Aprovació provisional del pla especial ampliació

realitzi els tràmits necessaris per deixar sense efecte

taller mecànic al Polígon 3, parcel·la 161.

l’agrupació dels ajuntaments de Viladamat i la Talla-

El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un ins-

da d’Empordà per al manteniment en comú del lloc

trument urbanístic que duu a terme l’ordenació ur-

de treball de secretaria intervenció reservat a perso-

banística integral del territori, el POUM, que va ser

nal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

publicat en el DOGC de 25 de novembre de 2011.
Després de la realització dels tràmits preceptius, el juL’Ajuntament té interès a aprovar el Pla especial ur-

liol de 2014 els ajuntaments de Viladamat i la Tallada

banístic ampliació taller mecànic situat al polígon 3,

d’Empordà vam trametre l’expedient administratiu

parcel·la 161. El Pla especial present està promogut

per a la seva aprovació per part de la DGAL, sense que

per Jordi R. F. i tramitat per l’Ajuntament de la Talla-

hàgim rebut cap resposta fins al moment.

da d’Empordà.
En el DOGC de 14 de novembre de 2014 es publica la
Per decret d’Alcaldia de 25 de febrer es va aprovar el

resolució GRI/2523/2014, de 10 de novembre, per la

Pla especial de manera inicial, i se n’ha realitzat in-

qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació constituï-

formació pública per mitjans telemàtics al web mu-

da pels municipis de la Tallada d’Empordà i Viladamat

nicipal, al tauler d’anuncis, al BOP de Girona de 12 de

per al sosteniment en comú del lloc de treball de se-

març de 2015, al Punt Avui de 12 de març de 2015, i al

cretaria intervenció.

Diari de Girona d’11 de març de 2015, sense que s’hi
L’eficàcia de l’autorització de la dissolució resta con-

hagi rebut cap al·legació.

dicionada a la creació de cadascun dels llocs de treball
S’han sol·licitat els informes sectorials corresponents

de secretaria intervenció de cada Ajuntament.

establerts legalment, i transcorregut el termini per
emetre aquests informes només s’ha rebut l’informe

Juntament amb els tràmits realitzats fins a aquest mo-

favorable de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-

ment cal ajustar la plantilla de personal i la relació de

lunya (3 d’abril).

llocs de treball a la nova estructura de l’Ajuntament.

El Ple d’aquest Ajuntament acorda per unanimitat:

La proposta no altera en cap cas la massa salarial global de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

Primer. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic ampliació taller mecànic situat al polígon 3 ,

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:

parcel·la 161, promogut per Jordi R. F.
Primer. Aprovar la creació d’una plaça específica de
Segon. Trametre el pla especial a la Comissió Territorial

secretaria/intervenció de l’Ajuntament de la Tallada

d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

d’Empordà, i en conseqüència, modificar la plantilla
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La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Butlletí d’Informació Municipal

Núm. 18 ABRIL 2016

de personal de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà,

na de sol·licitud que va trametre a l’Ajuntament de la

la qual quedarà de la forma següent:

Tallada amb data 25 de maig de 2015.

ANNEX DE PERSONAL

Cinquè. Sol·licitar a la Direcció General d’Administra-

PERSONAL FUNCIONARI

ció Local que nomeni la funcionària de carrera amb

PLACES

VACANTS

Secretaria intervenció

LLOC DE TREBALL

1

1

GRUP NIVELL CD

A1

21

Tècnic administració
general		

1

0

A1

21

Administratiu

1

0

C1

21

Batlle Casas, secretària interventora accidental de
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

PLE ORDINARI del 3 de juliol de 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

PERSONAL LABORAL FIX
LLOC DE TREBALL

la categoria professional d’administrativa, Sra. Raquel

PLACES

VACANT

Agutzil		

1

0

1. Verificació del text refós del Pla especial urbanístic

Personal d’oficis

1

0

àrea d’estacionament d’estada limitada de caravanes i
autocaravanes a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un ins-

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

trument urbanístic que duu a terme l’ordenació ur-

LLOC DE TREBALL

PLACES

Dinamitzadora

1

banística integral del territori, el POUM, que va ser

Monitors casal

3

publicat en el DOGC de 25 de novembre de 2011.

Monitors piscina

4			

Auxiliar administrativa 1

L’Ajuntament té interès a aprovar el Pla especial urbanístic àrea d’estacionament d’estada limitada de cara-

Segon. Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajun-

vanes i autocaravanes a la Tallada d’Empordà. El Pla

tament, la qual en relació amb el personal funcionari i

especial present el promou i tramita l’Ajuntament de

els complements quedarà de la forma següent:

la Tallada d’Empordà i està redactat per l’arquitecta
Maria Frigola Butiñá.

PERSONAL FUNCIONARI
LLOC DE TREBALL

PLACES

VACANTS

GRUP CD C. ESPECÍFIC

Secretaria
intervenció

Per decret d’Alcaldia de 27 de gener es va aprovar el
Pla especial de forma inicial; se n’ha realitzat informa-

1

A1

Tècnic administració
general
1

0

A1 21

9.940,00

de 2015, al Punt Avui de 5 de febrer, i al Diari de Gi-

Administratiu

0

C1

9.940,00

rona de 4 de febrer, sense que s’hi hagi rebut cap al·

1

21 12.390,00

ció pública per mitjans telemàtics al web municipal,

1

al tauler d’anuncis, al BOP de Girona de 9 de febrer
21

legació.
Tercer. Publicar la modificació en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.

S’han rebut els informes favorables de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3 de març), Secretaria

Quart. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració

de Medi Ambient i Territori (20 de febrer), Departa-

Local que doni per complert el requeriment d’esme-

ment de Cultura (10 de febrer).
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El Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, en

Segon. Trametre’l a la Comissió Territorial d’Urba-

sessió de 7 d’abril de 2015, va aprovar provisional-

nisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

ment el Pla especial urbanístic àrea d’estacionament
d’estada limitada de caravanes i autocaravanes a la

PLE ORDINARI de l’1 de setembre de 2015

Tallada d’Empordà, redactat per l’arquitecta Maria
Frigola Butiñá, i el va trametre a la Comissió Territo-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

rial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors.

definitiva.

La proposta és aprovada per unanimitat.
L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre’n informe
amb posterioritat a l’aprovació provisional de l’Ajun-

2. Donar compte de decrets d’alcaldia.

tament.

S’informa dels decrets d’Alcadia:
• Decret 48/2015, de convocatòria de Ple extraordinari

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en

que s’ha de celebrar el 17 de juny (aprovació del car-

sessió de 2 de juny de 2015, va adoptar l’acord de

tipàs municipal).

suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial

• Decret 49/2015, de convocatòria de Ple extraordinari

urbanístic fins que mitjançant un text refós que es

que s’ha de celebrar el 17 de juny.

presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha

• Decret 50/2015, de nomenament de tinents d’alcal-

atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i di-

de.

ligenciat, s’hi incorporin les prescripcions següents:

• Decret 51/2015, de distribució de regidories i delega-

cal incorporar al Pla especial urbanístic les considera-

ció d’atribucions als regidors.

cions formulades en l’informe de l’ACA de 15 d’abril

• Decret 52/2015, de contractació del personal de la

de 2015 en relació amb l’àmbit fluvial, l’estructura de

piscina municipal.

l’aqüífer soterrani, la inundabilitat, l’abastament de

• Decret 53/2015, de sol·licitud de subvenció a la Di-

l’aigua i el sanejament.

putació de Girona pel Pla Especial d’inversions Sostenibles.

Atès el text refós del Pla especial urbanístic àrea

• Decret 54/2015, de contractació del personal del ca-

d’estacionament d’estada limitada de caravanes i

sal d’estiu.

autocaravanes a la Tallada d’Empordà (Baix Empor-

• Decret 55/2015, d’ampliació de la jornada laboral de

dà), promogut per aquest ajuntament i redactat per

la Sra. S. T.

l’Arquitecta Maria Frigola Butiñà i l’empresa Geoser-

• Decret 56/2015, de convocatòria de Ple extraordinari

vei SL.

per al dia 3 de juliol.
• Decret 57/2015, de concessió de gratificació a la Sra.

A proposta de l’Alcaldia, i per majoria absoluta,

R. B. C per la realització de serveis extraordinaris.

s’acorda:

• Decret 58/2015, de gratificació de concessió de gratificació a la Sra. S. T. per la realització de serveis ex-

Primer. Aprovar la verificació del text refós del Pla

traordinaris.

especial urbanístic àrea d’estacionament d’estada

• Decret 59/2015, de concessió de llicència d’obres per

limitada de caravanes i autocaravanes a la Tallada

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la plaça

d’Empordà (Baix Empordà).

de l’Església, 1, de Marenyà.
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• Decret 60/2015, d’aprovació del projecte millora

1. Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter

d’infraestructures, equipaments i espais verds i fores-

local per a l’any 2016, els dies següents: 24 de març i

tals de la Tallada, emmarcat en el programa integral

31 d’octubre.

“Baix Empordà Accelera”, i sol·licitud de subvenció al
Servei d’Ocupació de Catalunya.

2. Comunicar aquesta resolució al Serveis Territorials a

• Decret 61/2015, de designació d’espais per a la col·

Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.

locació de cartells de propaganda i actes de campanya electoral per a les properes eleccions al Parlament

5. Realització del sorteig per escollir els membres de

de Catalunya.

la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de
Catalunya de 27 de setembre.

3. Informacions d’alcaldia.

Atès que s’ha constituir la mesa electoral d’aquest

Per part de l’Alcaldia s’informa que s’ha posat una

municipi amb vista a les properes eleccions al Parla-

gàbia per a coloms a la zona de l’església, per comba-

ment de Catalunya de 27 de setembre, amb el sorteig

tre la presència d’aquests ocells. També s’informa que

i designació de president de mesa, vocals i suplents

s’ha iniciat la neteja del camí de Marenyà, i que quan

per a cadascun d’ells.

s’hagi finalitzat es continuarà amb la resta de camins
asfaltats del municipi. En relació amb la jornada del

Ateses les atribucions previstes als articles 22 de la Llei

dia 11 de setembre, s’informa que els regidors Maria

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

Dolors Guàrdia i Antoni Fernández aniran a la Via

local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de rè-

Lliure que es farà a la Meridiana de Barcelona en re-

gim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu

presentació de l’Ajuntament i s’informa que es posarà

2/2003, de 28 d’abril, en relació amb els articles 26 i

al lloc web de l’Ajuntament la celebració del primer

27 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim

cicle d’agricultura del 3 d’octubre de 2015.

electoral general, a proposta de l’Alcaldia, es proposa
l’adopció de l’acord següent:

4. Aprovació de la proposta de calendari de festes laborals 2016.

Primer. Fer en aquesta sessió plenària el sorteig de les

Atès l’ofici d’11 de juny de 2015 del director general

persones que han d’integrar la mesa electoral per a

dels Serveis Territorials a Girona del Departament

les properes eleccions al Parlament de Catalunya, i de-

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalu-

signar-les per al càrrec que surtin escollides. El resultat

nya.

del sorteig és el següent:

Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors;

President:

Pau S. V.

46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre

1r suplent:

Lídia T. P.

regulació de la jornada de treball, jornades especials i

2n suplent:

Isabel J. G.

descansos, i l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del

Vocal 1:

Lluís R. G.

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

1r suplent:

Julia B. B.

de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari ofici-

2n suplent:

Marta F. M.

al de festes laborals per a l’any 2016.

Vocal 2:

Jorge G. C.

1r suplent:

Gerard P. R.

2n suplent:

Antonio H. M.

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
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Segon. Notificar la designació a les persones esco-

Les partides que es proposa minorar no han estat incre-

llides en el sorteig, i lliurar-los el manual d’instruc-

mentades mitjançant suplements o altres transferèn-

cions amb les funcions que els pertocaran el dia de

cies. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com

les eleccions.

a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de

Tercer. Trametre la documentació pertinent a la Junta

cap minoració, resultat de transferències anteriors.

Electoral de la Bisbal d’Empordà.
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la
6. Modificació de crèdit número 1/2015.

modificació de les partides que es proposen minorar.

Per poder atendre les despeses del contracte de serveis de manteniment de la xarxa d’aigua potable de

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

la Tallada d’Empordà, per a les quals la consignació
és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modifica-

de tramitar l’expedient de modificació de crèdit per

ció de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que

mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les

s’exposarà al públic durant el termini legal de quinze

disposicions vigents.

dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i
al Butlletí Oficial de la Província.

S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació del ser-

Segon. En cas que no s’hi presentin reclamacions,

vei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mit-

l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les

jançant:

partides que s’han indicat.

CONSIGNACIÓ DE DESPESES AMB CRÈDITS EN BAIXA
Partida inicial		

Nom

2015.01.450.62100
			

INVERSIONS
A CONCRETAR

Consignació inicial

Proposta de baixa

53.000,00

15.000,00		

Consignació definitiva
38.000,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDITS: 15.000,00

CONSIGNACIÓ DE DESPESES AMB CRÈDITS EN ALTA
Partida inicial		

Nom

2015.27.1610.21000

Consignació inicial

XARXA		
			D’AIGUA.
			CONSERVACIÓ.
			ANALÍTIQUES
			I REACTIUS

Proposta d’alta

0,00		

15.000,00

Consignació definitiva
15.000,00

TOTAL ALTES DE CRÈDITS: 15.000,00
Les transferències proposades afecten diferents àrees

7. Aprovació del compte general de l’exercici 2014.

de despesa i no afecten els crèdits ampliables, ni els

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar

crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.

el compte general de l’entitat local. El compte general
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ha de posar de manifest la gestió realitzada en els as-

Garcia han presentat una petició a l’Ajuntament amb

pectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari,

data 25 d’agost de 2015 i registre d’entrada 879, en la

i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,

qual sol·liciten a l’equip de govern portar a discussió

complementària i annexos.

i votació al proper Ple ordinari, previst per al dia 1 de
setembre de 2015, la publicació de les actes dels plens,

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari

de la junta de govern i de les respectives convocatòri-

2014 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de

es a la pàgina web de l’Ajuntament.

Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en
data 28 d’abril de 2015. Exposat el compte general al

Per aquest motiu des de l’Alcaldia es va conside-

públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de

rar adequat incloure aquest punt a l’ordre del dia

14 de maig de 2015, pel període reglamentari, no s’hi

d’aquest Ple ordinari i debatre l’aplicació de la llei de

han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

transparència.

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret le-

Intervé l’alcalde explicant que el personal de l’Ajunta-

gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text

ment ha realitzat cursets de formació per poder apli-

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la

car correctament la llei de transparència, de manera

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local

que la previsió i la voluntat és que a partir de l’1 de

i altres disposicions concordants en relació amb la tra-

gener de 2016 es pugui donar compliment a la llei.

mitació i el contingut,
El Sr. Jordi Colomé pregunta què es penjarà al web, i
A proposta de la Comissió Especial de Comptes, per

el Sr. Josep Ferrer li respon que s’hi penjarà tot: les ac-

cinc vots a favor dels regidors/es Josep Ferrer Vila-

tes de Junta de Govern, les actes de Ple, els contractes,

vella, Maria Dolors Guàrdia Gasull, Jaume Riu Sala,

les convocatòries, etc.

Elisabeth Cruz Lozano, Antoni Fernández Sandoval, i
dues abstencions dels regidors Irene Gerónimo Vilella

9. precs i preguntes.

i Jordi Colomé Garcia, s’acorda:

La Sra. Irene Gerónimo manifesta la seva sorpresa i
sol·licita aclariments sobre la resposta que la Junta de

Primer. Aprovar definitivament el compte general

Govern Local de 21 de juliol de 2015 va donar al grup

corresponent a l’exercici 2014, amb la seva docu-

d’ERC en relació amb la petició sobre els problemes de

mentació bàsica, complementària i annexos, amb

pressió d’aigua potable en el nucli de la Tallada. Els

un resultat pressupostari ajustat de 83.792,46 euros

sorprèn que verbalment se’ls va explicar el problema

i un romanent de tresoreria per despeses generals de

que hi havia hagut, i en canvi per escrit es digui que

288.349,26 euros.

a l’ajuntament no hi ha constància de queixes formulades per veïns.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació,
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2014,

Des de l’equip de govern s’informa que potser no es

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

va explicar prou bé la resposta per escrit i s’ha induït a

terminen els articles mencionats en la part expositiva.

confusió, i es donen els aclariments oportuns per exposar amb claredat la situació de les diferents pressi-

8. Debat sobre l’aplicació de la llei de transparència.

ons en el nucli de la Tallada. S’explica que hi ha zones

Els regidors Irene Gerónimo Vilella i Jordi Colomé

amb canonades noves i amb canonades velles, i que a

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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la zona amb canonades velles si es dóna massa pressió

• Decret 64/2015, de 16 de setembre, de concessió

algunes instal·lacions de domicilis particulars presen-

de llicència de domini públic per a la celebració

ten problemes, i que per aquest motiu s’està ajustant

d’un acte a Tor.

la pressió més adequada a cada sector del nucli en

• Decret 65/2015, de 27 d’octubre, de pagament

funció d’aquestes circumstàncies.

d’una part de la paga doble de 2012 al personal de
l’Ajuntament.

De tota manera, la Sra. Maria Dolors Guàrdia insisteix

• Decret 66/2015, de 28 d’octubre, de delegació de

en la necessitat de presentar instàncies que informin

les funcions de l’Alcaldia a la primera tinent d’al-

dels eventuals problemes que presenti la xarxa, per

calde durant els dies 29 d’octubre a 9 de novembre

així poder tenir traçabilitat de les actuacions i poder

de 2015.

fer un seguiment acurat de les incidències que es va3. Informacions d’alcaldia.

gin produint i solucionant.

Per part de l’Alcaldia s’informa del següent:
El Sr. Jordi Colomé pregunta, en relació amb l’aigua,
si l’Ajuntament disposa d’alguna pòlissa de responsa-

> Es col·locarà una gàbia més per atrapar coloms

bilitat civil que cobreixi els eventuals sinistres provo-

durant un mes més (en total hi hauran estat 3 me-

cats per l’estat de la xarxa. El Sr. Josep Ferrer li respon

sos). En total 2 gàbies.

que sí, que l’Ajuntament té una pòlissa de responsa-

> S’arreglarà el camí del dipòsit d’aigua de Marenyà.

bilitat civil per a aquests casos.

> Participació en els ingressos de l’Estat. S’informa
que es tornarà a l’Estat la part d’ingressos que l’Estat

La Sra. Irene Gerónimo sol·licita saber quin tipus

va avançar als ajuntaments en concepte de participa-

d’assegurança té l’Empordanet. La Sra. Maria Dolors

ció en els ingressos de l’Estat corresponent a l’exercici

Guàrdia l’informa que disposa de pòlissa de responsa-

2013.

bilitat civil, que cobreix totes les activitats que siguin

> S’ha desbrossat el mirador d’aus de Canet.

organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament.

> Els dies 27, 28 i 29 s’inaugura l’àrea d’aparcament de
caravanes de la Tallada. Tota la inversió ja s’ha pagat.

PLE ORDINARI del 10 de novembre de 2015

> S’han adquirit un cotxe municipal i un remolc, que
es contractaran en la modalitat de rènting.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

> El dia 2 de desembre la secretària assistirà a la for-

S’aprova l’acta del Ple ordinari celebrat el dia 1 de se-

mació pràctica d’implantació de la llei de transparèn-

tembre de 2015.

cia del Consorci AOC.
> S’ha decidit de canviar el pany de la Caseta.

2. Donar compte de decrets d’alcaldia.

> S’ha contractat Josep Ruiz com a brigada laboral

D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament

temporal amb un contracte de 6 mesos.

d’organització, funcionament i règim jurídic de les en-

> S’ha canviat el seient del gronxador del parc de Tor,

titats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de no-

al safareig, perquè estava en mal estat.

vembre, l’Alcaldia dóna compte dels decrets següents:

> S’han clavat el cartells que recorden les obligacions
dels propietaris amb els gossos i animals domèstics.

• Decret 63/2015, de 8 de setembre, de publicació

> Cementiri municipal. S’informa que n’han caducat

de la llista d’admesos i exclosos per a les proves de

les concessions, i que properament s’iniciaran els trà-

brigada municipal.

mits per renovar-les.
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> S’informa que s’ha assistit a una reunió mantin-

Primer. Iniciar expedient per a la tramitació de la mo-

guda al Consell Comarcal pel tema de la deixalle-

dificació puntual número 2 del POUM.

ria: l’any vinent ens costarà uns 1.500 euros més
mantenir-la. També caldrà fer una anàlisi molt

Segon. Obrir un període de suggeriments per tal que

acurada dels costos de tractar el rebuig ja que

tothom que hi estigui interessat presenti les seves sol·

en els propers 2 anys se’n preveu un increment

licituds i propostes de modificació del planejament

important. El Consell Comarcal ens proporciona-

actual.

rà un estudi detallat perquè puguem prendre-hi
decisions.

Tercer. Contractar Falcó Huguet Arquitectes per a la

> Els plans de prevenció s’han d’unificar en un

redacció del document de modificació puntual núme-

nou model anomenat DUPROCIM (Protecció Civil

ro 2 del POUM.

municipal). Tenim l’encàrrec fet al Consell Comar6. Donar compte dels informes trimestrals de morositat.

cal i costarà 2.000 euros.

Per part dels serveis econòmics de l’Ajuntament es
4. Aprovació inicial del projecte “Espai Canet”.

dóna compte dels resultats dels informes trimestrals

Vist l’informe desfavorable de l’arquitecta munici-

de morositat i grau d’execució del pressupost de

pal sobre el projecte “Espai Canet”, que es prete-

l’Ajuntament.

nia aprovar en aquest Ple, s’acorda per unanimitat
deixar aquest punt sobre la taula, i requerir a l’ar-

També s’informa dels tràmits realitzats per al càlcul

quitecte, Sr. R. que corregeixi els punts que no com-

del cost efectiu dels serveis a les entitats locals que

pleixen amb la normativa, i que per tant no perme-

s’ha tramès aquest mes de novembre a l’Estat.

ten aprovar el projecte en aquesta sessió.
7. Aprovació provisional de la modificació de les or5. Inici d’expedient de la modificació puntual nú-

denances fiscals per a l’exercici 2016.

mero 2 del POUM.

Aquesta corporació ha estudiat les ordenances fiscals

El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un

del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exercici

instrument urbanístic que du a terme l’ordenació

2016, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial

urbanística integral del territori, el POUM, que va

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’apro-

ser publicat en el DOGC de 25 de novembre de 2011.

va el text refós de la Llei reguladora de les hisendes

Durant l’any 2013 es va realitzar la primera modifica-

locals.

ció puntual del POUM, en la qual es van realitzar actualitzacions normatives, l’aprovació del catàleg de

A proposta de l’Alcaldia, per 5 vots a favor del grup

masies i cases rurals, i altres modificacions menors.

VCMTT, i un vot en contra del grup ERC-AM s’acorda:

Així mateix l’equip de govern va acordar que cada

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les

dos anys aproximadament es tramitaria expedient

ordenances fiscals del municipi de la Tallada d’Empor-

de modificació puntual de la normativa del POUM,

dà per a l’exercici 2016. Les modificacions proposades

per atendre noves necessitats dels veïns del municipi.

són les següents:

Per aquest motiu, a proposta de l’Alcaldia, i per una-

• Un increment de l’1% sobre les tarifes de l’impost

nimitat, s’acorda:

sobre vehicles de tracció mecànica.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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• La introducció d’una nova taxa a l’ordenança fis-

de distància d’aquests i, abans de la modificació de

cal número 9, reguladora de les taxes per la pres-

2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense

tació de serveis de competència municipal, de 35

continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades,

euros, pel servei d’identificació d’animals perduts.

excepte les que estan destinades al sector primari. La

• Un canvi a la taxa per la utilització de la piscina

modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans

municipal, les instal·lacions esportives i les instal·

i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en

lacions municipals, pel lloguer de taules i cadires

terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de dis-

de l’Ajuntament. La nova taxa serà d’un euro per

tància d’aquests sense excepcions. Per tant, la modifi-

lloguer de taula/cadira a gent del municipi, i de

cació és molt important ja que multiplica els subjectes

dos euros per a gent de fora del municipi.

obligats a complir les determinacions de la llei.

• També en relació amb l’Empordanet, es posarà
una màquina per pagar les despeses d’enllumenat

La primera obligació directa de l’Ajuntament és la

amb monedes.

redacció i aprovació del plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions

Segon. Aquest acord provisional i els textos de les or-

i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és

denances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar al

l’instrument que defineix els subjectes obligats i les

públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per

finques afectades pels treballs de realització de fran-

un període de trenta dies des de l’endemà de la pu-

ges de protecció.

blicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, dins el qual els interessats podran

La Diputació de Girona va obrir un servei d’assistèn-

examinar l’expedient i presentar, si escau, al·legacions.

cia tècnica als ajuntaments de municipis de menys de
20.000 habitants per a la redacció dels plànols de de-

Tercer. Quan no s’hi hagin presentat reclamacions,

limitació de les urbanitzacions, els nuclis de població,

s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisio-

les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei

nal. L’acord provisional elevat a definitiu més el text

5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels

íntegre de les ordenances fiscals es publicaran al But-

incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de

lletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en

població, les edificacions i les instal·lacions situats en

vigor el dia 1 de gener de 2016.

terrenys forestals.

8. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de la

Vist el “Plànol de delimitació de la Tallada d’Empor-

franja perimetral de prevenció d’incendis.

dà” que ha realitzat el Consell Comarcal del Baix Em-

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció

pordà a petició de la Diputació de Girona;

dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats

Vist l’article 2 de la Llei 5/2003, que cita:

en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-

“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un

ministratives, financeres i del sector públic i ha creat

plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificaci-

noves obligacions per als ajuntaments.

ons i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol

La llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin

de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trame-

en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres

tre al Departament de Medi Ambient”.
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Vist l’informe favorable del Servei de Prevenció d’In-

les properes eleccions a Corts Generals de 20 de de-

cendis Forestals, rebut en aquest ajuntament el 24 de

sembre, i designar-les per al càrrec que surtin escolli-

setembre de 2015.

des. El resultat del sorteig és el següent:
President.

Josep Maria G. B.

1r suplent.

Adriana M. S.

Primer. Aprovar definitivament el plànol de delimitació

2n suplent.

Maria Assumpció F. P.

de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i

Vocal 1.

Alejandro F. O.

instal·lacions situats en zones forestal al municipi de la

1r suplent.

Jordi F. O.

Tallada d’Empordà, als efectes de la llei 5/2003, de 22

2n suplent.

Meritxell R. M.

d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals.

Vocal 2.

Xavier C. P.

1r suplent.

Miquel D. A.

2n suplent.

Agustí C. G.

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a l’Excma. Diputació de Girona.

Segon. Notificar la designació a les persones escollides
9. Precs i preguntes.

en el sorteig i lliurar-los el manual d’instruccions amb

No n’hi ha.

les funcions que els pertocaran el dia de les eleccions.

10. Punt d’urgència. Moció de suport a la resolució

Tercer. Trametre la documentació pertinent a la Junta

1/XI del Parlament de Catalunya.

Electoral de la Bisbal d’Empordà.

Per aquest motiu els grups municipals de VCTTM i
ERC-AM proposen al Ple de l’Ajuntament de la Talla-

2. Conveni Servei Català de Trànsit en matèria de san-

da d’Empordà l’adopció dels acords següents:

cions.
L’alcalde explica el motiu del conveni, informa que han

Primer. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajun-

anat al Servei Català de Trànsit i els han explicat que

tament de la Tallada d’Empordà a la resolució 1/XI del

l’objectiu és prevenir i sancionar les infraccions de tràn-

Parlament de Catalunya.

sit en el municipi. Primer els mossos d’esquadra avisaran
el ciutadà de les infraccions que cometi, i després de dos

Segon. Trametre aquest acord a la presidenta i als

avisos començaran a sancionar. Les sancions seran trami-

grups del Parlament de Catalunya, al president de la

tades i recaptades pel Servei Català de Trànsit.

Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana

La Sra. Irene Gerónimo pregunta si es canviarà la se-

de Municipis (ACM).

nyalització del municipi. El Sr. Josep Ferrer diu que en
principi no, que la necessitat és que la gent no corri i

PLE ORDINARI del 24 de novembre de 2015

que no s’aparqui malament a dins del municipi, i que
aquests són els dos problemes principals.

1. Sorteig membres mesa/eleccions corts generals.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

La Sra. Maria Dolors Guàrdia explica que també es
volen senyalitzar rutes per anar en bicicleta, per fer

Primer. Fer en aquesta sessió plenària el sorteig de les

compatible la circulació de bicicletes, vehicles i via-

persones que han d’integrar la mesa electoral per a

nants, i perjudicar el mínim possible a tothom.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Seguidament el Sr. Antoni Fernández explica el proce-

per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent

diment d’aprovació del conveni.

i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han
presentat instància els senyors:

La Sra. Irene Gerónimo pregunta si serà la Generalitat

- Joan L. Q.

la que marcarà les rutes i espais per anar en bicicleta.

- Antoni B. E.

El Sr. Josep Ferrer respon que això ho farà l’Ajunta-

		

ment amb la col·laboració d’altres empreses i insti-

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat de tots els

tucions. La idea és promoure rutes que enllacin amb

regidors, s’acorda:

altres rutes d’altres municipis.
Primer. Escollir el Sr. Joan L. Q. com a jutge de pau
A continuació es realitza un debat general entre tots

titular del terme municipal de la Tallada d’Empordà i

els regidors sobre la utilitat dels guals o de la seva

el Sr. Antoni B. E. com a jutge de pau suplent

necessitat al municipi, i seguidament se sotmet consideració la proposta d’acord.

Segon. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el
Servei de Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Ta-

4. Aprovació inicial del projecte “Espai Canet”.

llada d’Empordà sobre l’assumpció de les facultats de

Intervé el Sr. Colomé per preguntar si pel fet que el

denúncia i sanció per infraccions a normes de circula-

projecte inicial fos de 155.000 i el d’ara 102.000 no ens

ció en vies urbanes, que consta com a annex a aquest

reduiran la subvenció de 70.000 de manera proporcio-

acord.

nal. S’explica que no, que fins que no hi hagi el document del finançament consolidat de l’obra es pot mo-

Atesa la necessitat de regular la potestat sancionado-

dificar el preu de projecte sense reducció de subvenció.

ra en matèria de trànsit en el municipi de la Tallada
d’Empordà.

També pregunta el Sr. Colomé de quines subvencions
es disposa per finançar l’obra. L’equip de govern expli-

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat de tots els

ca que hi ha els 70.000 euros de l’Excma. Diputació de

regidors presents, s’acorda:

Girona, i potser alguna subvenció fora de concurrència. La resta serà amb càrrec al pressupost municipal.

Primer. Aprovar la proposta de conveni de col·
laboració entre el Servei de Català de Trànsit i l’Ajun-

El Sr. Colomé també pregunta si el projecte ha estat

tament de la Tallada d’Empordà sobre l’assumpció

consensuat amb els veïns de Canet.

de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes

La Sra. Maria Dolors Guàrdia explica que el projecte
va sortir l’any 2012 a petició dels veïns de Canet, que

Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de

la gent en va fer la petició i a partir d’aquí es va pre-

Trànsit.

sentar el projecte de manera que fos subvencionable
per les institucions, i es va lligar al PUOSC relacionat

3. Proposta de nomenament del jutge de pau.

amb la memòria del FEDER, amb la finalitat de donar

Per edicte publicat en el BOP núm. 166, de data 27

servei a les necessitats de Canet i donar-hi un valor

d’agost de 2015, s’ha efectuat convocatòria pública

afegit lligat als projectes ja iniciats pel municipi.
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El Sr. Colomé pregunta si es fa alguna licitació de

Segon. Sol·licitar els informes preceptius a les institu-

la persona que redacta el projecte.

cions pertinents d’acord amb la naturalesa del projecte.

L’equip de govern explica que els contractes de
redacció de projectes són contractes de serveis, i

Tercer. Sotmetre a informació pública l’esmentat pro-

que els contractes de menys de 18.000 euros tenen

jecte pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci

la consideració de contractes menors; per tant, no

en el BOP de Girona, el DOGC i el tauler d’anuncis de

és necessari el procés de licitació. S’explica que el

la Corporació.

2012 es va encomanar la redacció de 4 memòries
de projectes per optar a subvenció del PUOSC, i es

5. Proposta sobre el tècnic compartit de joventut.

van contractar 4 tècnics diferents, un per a cada

Atès que es valora positivament la figura de la tècnica

projecte, que serien els que després redactarien el

de joventut com un servei important per a l’Ajunta-

projecte executiu en el cas que s’obtingués la sub-

ment, que s’està executant des de fa dues legislatures,

venció per executar cadascun dels projectes.

amb un resultat satisfactori.

El Sr. Jordi Colomé pregunta si s’ha reunit el nucli

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

de Canet per explicar el projecte. L’equip de govern explica que sí, que els veïns de Canet es tro-

Primer. Aprovar la continuïtat del projecte de tècnic

ben sovint i que es parla de previsions, d’idees, de

compartit de joventut per a l’exercici 2016, en les ma-

planificació, etc.

teixes condicions que s’ha desenvolupat en aquests
darrers anys.

Seguidament se sotmet a consideració la proposta
Segon. Dondar trasllat d’aquest acord al Consell Co-

d’acord.

marcal del Baix Empordà i als Ajuntaments d’Albons i
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst

Bellcaire d’Empordà.

executar el projecte d’inversió “Espai Canet” durant l’exercici 2016, amb finançament a càrrec del

6. Modificació de crèdit.

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del Depar-

Per poder atendre les despeses d’inversions de l’exer-

tament de Governació i Relacions Institucionals de

cici 2015, per a les quals la consignació és insuficient

la Generalitat de Catalunya, de l’Excma. Diputació

en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’ex-

de Girona, i de l’Ajuntament mateix.

pedient de modificació de crèdit per mitjà de crèdit
extraordinari amb subjecció a les disposicions vigents.

El projecte, redactat per l’arquitecte Francesco R.,
té un pressupost de 102.374,20 euros (iva inclòs).
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Aprovar de manera inicial el projecte “Espai Canet”, redactat per l’arquitecte Francesco R., i
amb un pressupost de 102.374,20 euros (iva inclòs).

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida: 2015.01.133.62101
Nom: Àrea d’aparcament d’autocaravanes
Proposta de consignació: 45.332,02
Partida: 2015.01.450.61901
Nom: Ordenació entorn església Marenyà
Proposta de consignació: 45.910,67
Total crèdits extraordinaris: 91.242,69
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PLE ORDINARI del 28 de gener de 2016

FINANÇAMENT

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

MAJORS INGRESSOS
Partida: 2015.76110
Nom: DIPUTACIÓ – Subvenció Peis 2015
Proposta de consignació: 10.769,27

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
S’aproven per unanimitat les actes del Ple ordinari

Partida: 2015.79101
Nom: FEDER – Subvenció ordenació entorn església
Marenyà
Proposta de consignació: 23.665,32

d’11 de novembre de 2015 i de l’extraordinari de 24 de

Partida: 2015.75088

Per part de l’Alcaldia es dóna compte dels decrets

Nom: PUOSC - Subvenció ordenació entorn església
Marenyà
Proposta de consignació: 18.304,82

d’Alcaldia del 67/2015 al 1/2016.

novembre de 2015.
2. Donar compte de decrets d’alcaldia.

• Decret 67/2015, de 5 de novembre, de designació

Partida: 2015.75084

d’espais de propaganda electoral.

Nom: GOVERNACIÓ - Subvenció ordenació entorn
església Marenyà
Proposta de consignació: 2.366,53

ria de Ple ordinari d’11 de novembre.

Total majors ingressos: 55.105,94

• Decret 68/2015, de 5 de novembre, de convocatò• Decret 69/2015, de 9 de novembre, de signatura
de contracte de serveis amb AUDIFILM, per al programa de gestor d’expedients electrònics.

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

• Decret 70/2015, de 17 de novembre, de convoca-

Romanent de tresoreria: 36.136,75

tòria de Ple de 24 de novembre.
• Decret 71/2015, de 2 de desembre, de delegació

Cal recordar que el romanent de tresoreria per despe-

de les funcions de l’Alcaldia en la regidora Maria

ses generals de l’exercici 2014 és de 288.349,26 euros,

Dolors Guàrdia Gasull.

dels quals ara es disposaran 36.136,75 euros, i restaran

• Decret 72/2015, de 2 de desembre, de delegació

252.212,51 euros.

de les funcions de l’Alcaldia per a l’assistència al
Consell d’Alcaldes.

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

• Decret 73/2015, de 2 de desembre, de designació
de la Sra. Elisabeth Cruz Lozano com a membre de

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modifi-

la Junta de Govern Local.

cació de crèdit per mitjà de crèdit extraordinari, que

• Decret 74/2015, de 16 de desembre, de modifica-

s’exposarà al públic durant el termini legal de quinze

ció de crèdit per transferències entre partides.

dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i

• Decret 75/2015, de 16 de desembre, de modifica-

al Butlletí Oficial de la Província.

ció de crèdit per generació de crèdit.
• Decret 1/2016, de 20 de gener, de convocatòria de

Segon. En cas que no s’hi presentin reclamacions,

Ple ordinari de 28 de gener.

l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les

• Decret 2/2016, de 25 de gener, de sol·licitud de

partides que s’han indicat.

subvenció al Consell Comarcal del Baix Empordà
pel servei de transport adaptat.
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3. Informacions d’alcaldia.

L’article 222 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

En relació amb les obres municipals, es dóna compte

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de les actuacions que s’han fet en el nucli de Tor, i

de règim local de Catalunya, disposa que els ens lo-

s’explica que ja es tenen els miralls que es col·locaran

cals han de portar un inventari de llurs béns, el qual

a la carretera de Figueres a Tor.

ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.

4. Realització de sorteig per a la mesa electoral de les
eleccions a Cambres Agràries.

L’inventari ha d’ésser objecte d’actualització conti-

Atès que s’ha de constituir la mesa electoral d’aquest

nuada, sens perjudici de la seva rectificació i com-

municipi amb vista a les properes eleccions a Cambres

provació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas,

Agràries de 28 de febrer de 2016, amb el sorteig i de-

i cada cop que es renovi la corporació, en el segon.

signació de president de mesa, vocals i suplents per a
cadascun d’ells.

Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari.

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Fer en aquesta sessió plenària el sorteig de les
persones que han d’integrar la mesa electoral per a

Primer. Incoar expedient per a la rectificació de l’in-

les properes eleccions a Cambres Agràries de 28 de

ventari general de béns d’aquest Ajuntament.

febrer de 2016, i designar-les per al càrrec que surtin
escollides. El resultat del sorteig és el següent:

Segon. Disposar que, per part de la Secretaria municipal, es prepari la documentació pertinent per sot-

TITULARS

metre al Ple municipal la rectificació de l’inventari

PRESIDENT: MARIA MAGDALENA V. T.

general de béns referida a la data abans indicada,

1r VOCAL: JOSEP P. H.

que serà preparada amb l’aplicatiu GPA.

2n VOCAL: JOAN MARIA B. T.
Tercer. Acordar que per a la realització de l’inventari
SUPLENTS

se seguiran els criteris establerts en el manual per a

DEL PRESIDENT: COVICO

la realització dels treballs de camp d’inventari i valo-

DEL 1r VOCAL: AGRI ALEMANY SL.

ració proposats per la consultoria BONSER Iniciativas

DEL 2n VOCAL: MARTÍ A. S.

de Gestión, S. L., validats per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.

Segon. Notificar la designació a les persones escolli6. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2016.

des en el sorteig.

Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada
Tercer. Trametre la documentació pertinent al Depar-

d’Empordà ha elaborat el pressupost per a l’exercici

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

2016.

5. Acord d’inici d’expedient de l’elaboració de l’inven-

Atès que a l’expedient hi figuren els informes favo-

tari de béns.

rables de secretaria i d’intervenció.
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Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial de-

Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments

cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova

municipals és una competència atribuïda al Ple de la

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-

Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels

cals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,

articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual

reguladora de les bases del règim local.

s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària.

Atès que el procediment d’aprovació dels reglaments
n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informa-

A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

ció pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del

1. Aprovar inicialment el pressupost general per

text íntegre.

a l’exercici 2016, amb una previsió d’ingressos de
725.674,03 euros, i una previsió de despeses de

Atès que com que no es tracta d’ordenances fiscals

725.674,03 euros.

ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’apro-

2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

vació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei

3. Aprovar les bases d’execució del pressupost ge-

7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

neral.
Atès que l’article 178 del decret legislatiu 2/2003, de
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inser-

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

ció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al

municipal i de règim local de Catalunya, disposa que

tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de

les ordenances i reglaments s’entendran aprovades

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats po-

definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi pre-

dran presentar-hi reclamacions.

senta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a

5. L’aprovació inicial del pressupost general es consi-

l’aprovació inicial.

derarà definitiva si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà

L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció de l’acord

en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi

següent, el qual és aprovat per unanimitat:

complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i

Primer. Aprovar inicialment el reglament del Consell

l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de

de Govern Municipal, segons el text que s’adjunta al

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regula-

present acord.

dora de les hisendes locals.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord
7. Aprovació inicial del reglament del Consell de Go-

i el text del reglament pel termini mínim de trenta dies,

vern.

a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamaci-

Vist l’Avantprojecte de reglament regulador del Con-

ons, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents

sell de Govern Municipal de l’Ajuntament de la Talla-

al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la

da d’Empordà.

Generalitat de Catalunya, al Diari de Girona i al tauler
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d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pú-

necessàriament siguin regidors de l’equip de govern,

blica començarà a comptar des del dia de la publicació

precisament pel seu caràcter d’òrgan de participació i

de l’Anunci al BOP.

de deliberació, que pot ajudar en el procés de presa de
decisions municipals.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació
ni reclamació durant el termini d’informació pública i

L’Ajuntament considera que per aconseguir aquests

d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’apro-

objectius és convenient la creació d’un l’òrgan comple-

va inicialment quedarà aprovada definitivament sense

mentari a l’organització municipal, anomenat Consell

necessitat de cap tràmit ulterior.

de Govern, que tingui per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta

Annex: Reglament del Consell de Govern de l’Ajunta-

de Govern Local.

ment de la Tallada d’Empordà
ARTICLE 2. Naturalesa, composició i funcions.
ARTICLE 1. Justificació i necessitat.
El Consell de Govern és integrat per tots els regidors/
La gestió municipal de l’Ajuntament de la Tallada

es de l’equip de govern i presidit per l’Alcaldia, a fi

d’Empordà demana l’existència d’un òrgan col·legiat

d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de

de govern que sota la presidència de l’Alcaldia garan-

govern i en l’administració municipal i millorar la co-

teixi la coordinació de l’activitat dels regidors i regido-

ordinació entre les diferents regidories. Atès que no

res que formen part de l’equip de govern.

tots els regidors/es responsables de les diferents àrees
formen part de la Junta de Govern Local i això dificulta

Com a conseqüència de la celebració de les eleccions

considerablement una bona coordinació i seguiment

municipals de 2015 es va constituir el nou Ajuntament,

dels assumptes que posteriorment aprova la Junta de

el qual disposa dels òrgans següents:

Govern Local.

• L’Alcaldia
ARTICLE 3. Funcionament.

• El Ple
• La Junta de Govern Local
• La Comissió Especial de Comptes

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari
cada quinze dies el dimarts a les 17 h i amb caràcter

Actualment el ritme de treball que forma una estructura

extraordinari sempre que el president el convoqui amb

clàssica com l’anterior en un municipi petit en ocasions

una antelació mínima de 24 hores.

no permet la participació de tots els regidors de l’equip
de govern en els òrgans de decisió de l’Ajuntament.

Les decisions del Consell en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu.

Juntament amb els òrgans anteriors es troba a faltar

Per raó dels assumptes que calgui tractar, la Presidèn-

la presència d’un òrgan no decisori, però de participa-

cia podrà demanar al personal funcionari o laboral de

ció política i de deliberació, que assisteixi l’Alcaldia en

l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell

l’exercici d’aquestes funcions.

de Govern. Per a la vàlida celebració de les sessions, es
requereix l’assistència de la meitat més un dels membres.

Pensem també que aquest òrgan en un futur pot incor-

Els acords s’adopten per majoria simple, mentre que els

porar la participació puntual d’altres persones que no

empats els dirimeix el President amb el vot de qualitat.
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Per a les resta d’aspectes no previstos en aquest article,

mentació 2 dies abans de la reunió informativa, per

seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats

tal que ells tinguessin temps de poder-la revisar.

continguts en la legislació sobre règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu

L’Alcalde informa que es procurarà donar-hi compliment.

comú. Es per això i de conformitat amb el que estableix
l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova

PLE ORDINARI del 8 de març de 2016

el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya que estableix: l’Ajuntament en exercici de la

1. Acceptació de renúncia al càrrec de regidor del Sr.

seva autonomia organitzativa pot crear altres òrgans

Jaume Riu Sala.

municipals complementaris, respectant en tot cas l’or-

S’inicia el punt amb l’explicació per part de l’alcaldes-

ganització bàsica determinada per les lleis.

sa accidental de la proposta d’acord que es porta a
aprovació, que es transcriu a continuació:

ARTICLE 4. Retribucions.
Vista la instància presentada pel regidor Jaume Riu
Els membres del Consell de Govern rebran una indem-

Sala amb data 19 de febrer de 2016 i registre d’en-

nització per assistència de 200 euros per sessió. En tot

trada 242, en la qual explica un seguit de motius que

cas, però, la suma de les indemnitzacions per assistèn-

l’han portat a prendre la decisió de renunciar al càrrec

cia a les Juntes de Govern Local i al Consell de Govern

de regidor de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà,

en cap cas podrà superar els 400 euros mensuals.

i sol·licita renunciar al nomenament de regidor de
Planificació urbanística i també a la designació com a

8. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament

segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada

de Catalunya.

d’Empordà.

Els grups municipals de VCMTT i ERC-AM proposem al
Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà l’adopció

Atès que el regidor forma part de la candidatura elec-

dels acords següents, que aprovem per unanimitat:

toral anomenada Veïns de Canet, Marenyà, la Tallada
i Tor (VCMTT), segons la documentació de l’expedient

Primer. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de la

d’eleccions municipals 2015.

Tallada d’Empordà a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, com a expressió de la voluntat d’una part

Atès que segons la llista publicada al BOP de Girona

majoritària de la població del municipi.

número 81, annex I, de 28 d’abril de 2015, el regidor següent de la candidatura és el Sr. Ultano Gómez Ponsetí.

Segon. Trametre aquest acord a la presidenta i als
grups del Parlament de Catalunya, al president de la

Atès el que disposen els articles 9 del reial decret

Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis

2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el regla-

per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana

ment d’organització i funcionament de les entitats

de Municipis (ACM).

locals, 19 i 182 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, i la instrucció de 10 de

9. Precs i preguntes.

juliol de 2003, de la Junta Electoral Central.

El grup municipal ERC-AM formula un prec, i és que
en relació amb la sessió informativa que es fa una

A proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció

setmana abans del Ple, agrairien poder tenir la docu-

de l’acord següent:
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Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia al

Tenia molta paciència fins que fa unes setmanes vaig

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

veure que es van produir un seguit d’improvisacions i

pordà del Sr. Jaume Riu Sala, que es fa efectiva en

vaig saltar, i això es va tornar a repetir, i no coincideix

aquest acte, alhora que se li agraeixen els serveis pres-

amb la meva idea d’Ajuntament basat en la gestió.

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

La segona idea és que puc acceptar que hi hagi un al-

vament tot el que ha aportat al municipi, als regidors,

tre model d’Ajuntament que no és el meu i puc estar

al personal de l’Ajuntament i als habitants d’aquest

fent coses dins aquest model, però pensant en com ha

municipi.

nascut aquest model no hi puc estar, perquè aquest
model ha nascut d’unes eleccions, no d’una selecció

Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral Central que ex-

de personal. El model que se segueix és que l’Ajunta-

pedeixi la credencial de regidor al Sr. Ultano Gómez

ment fa les coses i no cal que les facin els savis. Ho fan

Ponsetí, que figura en el lloc següent a la candidatura

unes persones que han estat elegides però no som els

de Veïns de Canet, Marenyà, la Tallada i Tor, per tal

millors perquè no ens han seleccionat per això. S’ha

que pugui prendre possessió del càrrec de regidor de

de seleccionar el personal tècnic que sap fer les coses.

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

Crec que hi ha uns acords de la Junta de Govern Local
que són tècnicament incorrectes.”

Tercer. Notificar aquest acord als regidors afectats.
Un cop acabada l’explicació es produeix un intercanvi
Després de l’explicació de la proposta els regidors del

d’impressions per aclarir els conceptes explicats ante-

grup d’ERC demanen al Sr. Jaume Riu Sala que ex-

riorment, i seguidament l’alcaldessa accidental, Sra.

pliqui els motius que l’han portat a prendre aquesta

M. Dolors Guàrdia, adreça unes paraules d’agraïment

decisió.

al Sr. Jaume Riu.

El Sr. Jaume Riu Sala pren la paraula i manifesta el

“Benvolgut regidor,

següent:
Amb motiu de la vostra renúncia com a regidor de
“Vull dir dues coses que crec que aclariran la decisió,

l’Ajuntament de la Tallada comunicada amb la instància

i una de prèvia, i és que és dolorós haver de prendre

amb número de referència E2016000242, vull manifes-

aquesta decisió.

tar-vos amb aquesta carta el meu agraïment personal
com a alcaldessa accidental d’aquest municipi, i alhora

A la campanya electoral ja vaig dir que tenia un in-

traslladar-vos el reconeixement de la resta de membres

terès per estar a l’equip de govern per oferir un pla

de l’equip de govern municipal envers la vostra persona.

de gestió, basat en la planificació i en la revisió dels
resultats, per planificar millor. Això implica saber què

Us dono les gràcies tant pels serveis prestats a la cor-

pretenem per després veure si ens hi acostem. Al cap

poració com per la bona predisposició que heu mos-

d’uns mesos he vist que no tenim un model d’Ajunta-

trat en tot moment com a servidor públic, i com a

ment basat en la gestió. Aquesta gestió vol dir saber

company, i com a amic, i us desitjo el millor en aques-

què es pretén, tenir indicadors per saber si ens estem

ta nova etapa.”

acostant al que preteníem, i prendre decisions de corregir el rumb quan veus que si segueixes aquest camí

Finalment la proposta d’acord és aprovada per una-

no arribaràs allà on pretens.

nimitat.
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OFERTES DE FEINA
L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA HA APROVAT LES BASES REGULADORES
PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL PER ALS LLOCS DE TREBALL DE SOCORRISTA I VIGILANT
DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D’ESTIU DE 2016.
Es necessita contractar amb caràcter d’urgència el

Les entrevistes es faran el dimarts dia 10 de maig a

personal laboral temporal, dos vigilants i dos socorris-

l’ajuntament de la Tallada d’Empordà. La documen-

tes. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el

tació que cal presentar i les bases es poden consultar

dia 30 d’abril de 2016.

al lloc web de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà.

COMUNICACIÓ
En aquest punt volem remarcar la importància de

ció s’hi va introduint en la mesura que es pot.

la utilització de les instàncies per entrar qualsevol

Ja sabeu que en el dia a dia de l’ajuntament hi

qüestió o incidència que detecteu al municipi. Cal

ha molta activitat que és a la vegada important

deixar constància de totes les anomalies o pre-

i urgent i cal prioritzar l’ordre en què es duu a

guntes que tingueu per fer-ne un bon seguiment.

terme. Sabem que donar compliment a la llei és

Us agraïm la vostra col·laboració en la comunica-

la nostra obligació, però també és el nostre com-

ció ràpida d’incidències que detecteu al carrer o

promís. Mentre el portal no estigui complet, si te-

en qualsevol lloc perquè des de l’ajuntament pu-

niu alguna qüestió o alguna pregunta no dubteu

guem actuar tan aviat com sigui possible.

a preguntar-nos-ho.

Serveixi d’exemple la incidència detectada en el

Relacionat amb aquest punt, també és impor-

rebut de l’aigua. Alguns veïns del poble van co-

tant que us fem cinc cèntims de les noves lleis

municar a l’ajuntament errors en la lectura dels

de procediment administratiu 39/2015 i 40/2015

comptadors de l’aigua. Gràcies a aquesta comu-

i de la seva implantació. Aquesta és una nova

nicació es van revisar totes les factures i es van

obligació que es farà efectiva a partir del dia 2

poder corregir els errors. Gràcies a tots per la vos-

d’octubre de 2016; és a dir, a partir d’aquesta

tra col·laboració.

data, qualsevol ciutadà s’ha de poder adreçar
a les administracions de manera electrònica,

Us volem dir també que, d’acord amb la Llei

i l’administració ha de poder notificar electrò-

19/2014, de transparència i accés a la informació

nicament qualsevol informació als ciutadans.

pública i bon govern, l’Ajuntament de la Tallada

Aquesta obligació a la Tallada ja és una realitat

disposa del portal de transparència. La informa-

des del 15 de gener de 2016.
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REGIDORIES
URBANISME
Aquesta àrea és sempre de les més agraïdes a l’ho-

dels conreus de la plana i de la riba del Ter, ruta de

ra d’escriure ja que és aquella on més es veu la feina

l’aeròdrom i del mirador d’aus...).

feta. En aquest butlletí us informem de la finalització

També, pel que fa a obres projectades:

de les obres següents:

> S’encara ja la recta final de la tramitació de l’obra
corresponent a l’Espai Canet, aprovada en el PUOSC

> S’ha acabat la renovació la primera fase del cla-

2013 i projectada per a l’anualitat 2016. Es tracta d’un

vegueram de la carretera de Bellcaire a Tor. S’han

centre d’informació i formació de l’aeròdrom 318, de

canviat els tubs de formigó per tubs de PVC ja que

l’Illa de Canet i del seu entorn natural, sense obli-

estaven aixafats i en males condicions pel desgast

dar-nos de la seva funció com a espai per compartir

del temps.

entre tots els veïns.

> S’ha fet una repassada als parcs infantils del mu-

> Us comuniquem que està a tràmit a la Delega-

nicipi i a partir d’aquest any se’n farà un manteni-

ció Territorial de Girona de Carreteres la sol·licitud

ment anual per part de l’empresa DABAU. Això no

d’instal·lació de dos punts addicionals de llum. El pri-

obstant, com es diu en l’apartat de comunicació, si

mer, a l’entrada de la Tallada a la sortida de la C-31

detecteu qualsevol incidència en algun d’ells o teniu

cap al nucli urbà, ja que s’ha detectat que correspon

algun suggeriment, us agrairem que ens ho feu sa-

a un punt molt fosc, i el segon, a l’entrada del poble

ber de seguida.

de Canet, que no té cap punt de llum a l’entrada del

> Després d’un llarg període d’actuacions, s’ha tan-

poble. Ambdues peticions són fruit del suggeriments

cat el projecte “Viure al Poble” amb la finalització de

dels veïns del municipi i que l’Ajuntament ha atès

l’obra a l’entorn de l’església de Marenyà i la millora

perquè les ha considerat molt encertades.

duta a terme al cancell d’obra situat a sota la volta

> Està en tràmit l’obertura del camí vell de Canet

del cor de l’església de Santa Maria, a la Tallada.

(camí vell de Verges a Torroella). En aquest moment

> S’han instal·lat miralls a l’entrada de la C31a a Tor

se n’ha efectuat l’aixecament topogràfic, i les tres

per millorar la visibilitat en aquest punt. Es tracta

parts implicades s’han posat d’acord per delimitar els

d’un punt amb una visibilitat difícil i on la instal·

límits de la propietat i poder marcar el camí.

lació dels miralls pot ajudar a millorar-la. Tot i això,
es tracta d’un punt on és fàcil que els vehicles grans

De caire general també volem remarcar la importància

tinguin dificultats per maniobrar-hi i que aquests mi-

de demanar llicències o permisos per a qualsevol obra

ralls es trenquin amb facilitat.

que vulgueu realitzar. Una llicència és una autorització

> Com tots sabeu, els dies 28 i 29 de novembre es

municipal i el seu cost és de 40 € (de taxa) + el 3,5%

va inaugurar l’espai d’aparcament d’autocaravanes

del valor de l’obra. Si es fa una obra i no es disposa de

municipal. Està situat al costat de la zona de l’Em-

llicència hi ha una sanció.

pordanet, i a més d’oferir aquest servei volem que sigui un reclam de promoció turística i econòmica del

Us comuniquem que a causa de la renúncia com a regi-

nostre municipi, ja que s’hi ofereix l’oferta turística

dor del Sr. Jaume Riu Sala les competències d’aquesta

del municipi (rutes de natura, ruta del Romànic, ruta

àrea seran assumides per l’alcalde, Josep Ferrer Vilavella.
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CULTURA
L’Àrea de Cultura treballa perquè les activitats culturals siguin un nexe social en el nostre municipi, i
per això ens esforcem a donar-hi tot el suport que és
possible. Volem agrair molt sincerament a totes les
associacions i a tots els voluntaris el seu treball i participació, que fan possible que un municipi petit com el
nostre disposi de tantes activitats culturals i lúdiques.
Així, gràcies a l’esforç de tots, des de la publicació
del darrer butlletí s’han dut a terme: tallers durant
les vacances de Nadal, que aquest any tenim ganes
de tornar a repetir; les quines de Nadal celebrades a

de Nadal; la cavalcada de Reis que, tot i passada per

la Tallada i a Tor, que ens van fer passar una estona

aigua, va fer que la nit de Reis fos molt especial per

divertida i agradable; el pessebre i el magnífic concert

als més petits, que amb els seus fanalets anaven guiant els tres Reis d’Orient; la carrossa de carnaval preparada pels veïns de Canet, que aquest any estaven
de celebració del seu 10è aniversari i que van desfilar
al carnaval de l’Escala; el dinar de la Candelera a Tor
que, com sempre, els homes van preparar al Casal i les
dones van celebrar anant de restaurant; la calçotada
organitzada per la Comissió de Festes de la Tallada,
en la qual, a més de calçots, s’hi va poder degustar un
rostit que estava per llepar-se’n els dits. Com sempre,
gràcies per la vostra “emprenedoria” a l’hora de proposar iniciatives que ens permeten compartir temps i
activitats i que en definitiva són aquelles que ens fan
ser un poble.

Pel que fa a les properes activitats destaquem:
FIRA ERAQUARI

Tots aquells que pugueu ajudar-nos comuniqueu-ho
a l’adreça eraquari@latallada.cat. Així podrem coor-

Després de l’èxit obtingut en la 3a edició de la Fira

dinar-nos. Us hi esperem!

Eraquari, dedicada a les teràpies alternatives per a
REVETLLA DE SANT JOAN

la salut, l’artesania i l’alimentació natural, enguany
la fira torna amb la 4a edició, el proper 29 de maig.
Ja sabeu que és un esdeveniment que necessita molts

La flama del Canigó arribarà a la Tallada un any més

voluntaris per poder-se dur a terme. És per això que

per encendre un gran foc i celebrar tots junts la revet-

us demanem un any més la vostra col·laboració.

lla de Sant Joan, l’inici de l’estiu.
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CASAL D’ESTIU
Com s’ha anat fent en els darrers anys, el Casal d’estiu

El proper 29 d’abril a les 19 h i 19.30 h tindrà lloc a

formarà part de les activitats de lleure del infants i el

la Caseta la presentació del Casal i del Campus Jove,

jovent del nostre municipi.

respectivament.

EL DIA DE LA GENT GRAN
Aquest any, la festa dedicada a la gent gran del mu-

en honor seu, i per això ens agradaria que totes les

nicipi serà el diumenge 15 de maig. És una festa en-

persones grans estiguessin acompanyades dels seus

tranyable, de reconeixement a aquells que ens han

familiars i, si pot ser, d’aquells més joves. És per això

fet créixer com a persones i com a poble. És una festa

que us animem a assistir-hi.
EL PROGRAMA D’AQUEST ANY ÉS EL SEGÜENT:
> Missa a l’església de la Tallada amb el Cor Parroquial
de la Tallada
> Dinar de Germanor a l’Empordanet
> Espectacle Playback Ràdio Verges,
a càrrec de l’associació teatral Pengim-Penjam,
de Verges
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SOCIAL
Entrevistes per diagnosticar les necessitats de la
gent gran i que viu sola al municipi

la gent gran del municipi. Així, els alumnes podran

Com ja es va esmentar en una edició anterior del but-

ativa algunes aplicacions de noves tecnologies (mò-

lletí, els Serveis Socials i l’Ajuntament han endegat un

bils, WhatsApp…), i la gent gran podrà ensenyar o

projecte que ens ha de permetre conèixer de primera

mostrar la seva experiència en allò que cregui oportú.

mà les necessitats i mancances de les persones grans

L’intercanvi tindrà lloc durant el mes d’abril durant

del nostre municipi així com d’aquelles que viuen so-

dues hores a la setmana. Tots aquells que estigueu

les i tenen alguna limitació, per exemple, de mobilitat

animats a participar en aquest primer intercanvi ge-

o transport.

neracional a la Tallada comuniqueu-ho a l’ajunta-

Disposem ja d’una mostra d’aquestes entrevistes,

ment per poder-nos coordinar.

ensenyar la gent gran que s’apunti a aquesta inici-

però el projecte encara no està acabat. Esperem poder-vos informar dels resultats d’aquestes entrevistes

Llei d’acollida

en el proper butlletí així com de les accions que s’em-

També us volem explicar que l’Ajuntament de la Ta-

prendran en funció d’aquests.

llada està compromès amb l’acollida de nouvinguts i
que en breu tindrem una reunió amb la responsable

Igualtat de gènere

del Consell Comarcal, Sra. Isabel Oller, per parlar de la

Com us deveu haver adonat, la majoria d’institucions

Llei d’acollida (Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida

han emprès en els darrers temps tot un seguit d’ac-

de les persones immigrades i de les retornades a Cata-

cions per afavorir la igualtat de gènere. A la Talla-

lunya) i de com se’n farà el desplegament.

da també es va celebrar el dia 5 de novembre una
del Servei d’Atenció a les Dones del Consell Comarcal

Acollida per als nous residents
Welcome to newly residents

del Baix Empordà, per contribuir a crear consciència

També, i per primera vegada, farem una trobada amb

d’aquest tema.

aquelles persones que s’han instal·lat al municipi en els

xerrada a càrrec de la Sra. Neus Gómez, responsable

darrers cinc anys. Queda per concretar el dia, però el

Ajuda a l’escolarització obligatòria

comunicarem als nous empadronats i el posarem a les

Des de l’Àrea Social volem manifestar-vos que aquest

cartelleres per a aquells que no estiguin empadronats.

curs 2015-2016 ha estat el primer en què s’ha pogut fer

Ha estat una proposta d’una veïna del municipi que

efectiva una ajuda de 20 € per a tots els infants i joves

pensem que val la pena de ser atesa. Es tracta només de

del nostre municipi que s’ha lliurat a les famílies amb

conèixer-nos una mica i de fer un acte de presentació.

la justificació de despesa ja fos per a llibres o material

Also, for the first time, we are planning a meeting for

escolar. A més, el nostre Ajuntament ha fet una apor-

those who have arrived in la Tallada in the past five

tació a l’IES Francesc Cambó per valor de 1.273,83 € en

years. No date has yet been agreed on but we will

concepte de material informàtic.

inform the newly registered residents when this has
been decided and also put this information on the pu-

Inici del projecte “Cliquem On!”

blic noticeboard. It is a proposal from a resident of la

S’inicia, juntament amb l’IES Francesc Cambó, el pro-

Tallada that the Council highly appreciate. It is just to

jecte “Cliquem On!”. L’objectiu del projecte és pro-

meet the new residents, have a coffee together and

posar un intercanvi generacional entre els alumnes i

introduce them to our municipality.
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MEDI AMBIENT
Quan parlem des d’aquesta àrea sempre fem referèn-

una exposició per fer-la pública i donar l’oportunitat

cia a la importància de dur a terme un bon reciclatge.

a tothom d’adreçar-li aquelles preguntes que es cre-

Penseu que el preu d’aquesta taxa depèn d’aquesta

guin convenients i començar-nos a plantejar la possi-

bona pràctica i, parlant de preus, des de l’Àrea de Medi

bilitat d’una recollida porta a porta. Aquesta possibi-

Ambient del Consell Comarcal se’ns ha comunicat que

litat requereix una bona reflexió i el compromís de

així que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat,

tots els veïns i veïnes, i per això volem que sigui una

s’apujarà en 5 €/tona el cost de la gestió, i que aquest

decisió consensuada i compartida. S’informarà del dia

increment es durà a terme anualment a causa de les

i hora de la presentació que hem esmentat.

disposicions del Nou Paquet d’Economia Circular del desembre 2015 (Pla acció, revisió de propostes legislatives).

A més, de mica en mica s’aniran arreglant els punts de

Els objectius establerts en aquest pla són els següents:

recollida amb tanques de fusta perquè quedin recintes més ben arreglats.

• Incrementar l’objectiu de preparació per a la reutilització i reciclatge del 50% el 2020 a un mínim del

En matèria forestal us comuniquem que s’ha emprès de

65% el 2030

nou l’activitat de l’Agrupació de Defensa Forestal Puig

• Incrementar la QUANTITAT i la QUALITAT de totes

Segalar. Així, el dia 1 d’abril es va celebrar a la Sala de

les fraccions objectes de la recollida selectiva

Plens de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà l’Assem-

• Efectuar la recollida selectiva de FORM com a as-

blea general extraordinària per a l’exposició pública de

pecte clau

la redacció del pla de prevenció d’incendis, dur a terme

• Limitar la valorització energètica a residus que NO

la dissolució de l’antiga junta i celebrar eleccions per a

siguin reciclables

la renovació de la Junta. L’assemblea va tenir lloc amb

• Prohibir/limitar l’abocador per a residus reciclables

una nombrosa assistència de veïns i veïnes i es va consti-

• Incrementar progressivament els cànons d’incine-

tuir la nova junta. L’ADF Puig Segalar està formada pels

ració i de dipòsit controlat (abocador)

municipis de la Tallada, Albons, Viladamat i Verges. S’ha

• Estendre progressivament els sistemes de paga-

demanat ja una subvenció que permetrà engegar l’acti-

ment per generació (PxG), coneguts també per “pa-

vitat de l’ADF. En propers butlletins anirem informant

gament just”

del pla d’actuació de l’ADF.

Val a dir que també s’incrementarà
el cost de la gestió de la deixalleria.
Per tant, ens cal ser molt conscients
de com gestionem tant el rebuig
com la resta de fraccions.
Donada la imminència de l’increment de preus i la seva importància, s’ha demanat a la Sra. Mariona Virgili (Àrea de Medi Ambient
del Consell Comarcal) que prepari
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Aigua potable
Pel que fa a temes d’aigua potable, s’ha arreglat el dipòsit de la Tallada, perquè tenia esquerdes que causaven pèrdues importants. Us comuniquem també que, a la Tallada, a totes les cases que tinguin instal·lacions
antigues se’ls instal·larà, gratuïtament, un regulador de pressió per evitar sobrepressions. A Canet s’han
canviat les dues bombes per tenir una pressió constant de 2,8 - 3 atm. També, a les cases amb instal·lacions
antigues es posarà un regulador de pressió, si això és necessari. Aquestes adequacions es faran abans de
l’estiu, si és possible durant el mes d’abril.
També us informem que per part de Dipsalut s’ha produït un canvi de proveïdor pel que fa als programes
de gestió de risc de l’aigua. El nou adjudicatari és l’UTE Salut Girona, formada per les empreses Cia. General
d’Aigües de Catalunya – Gamaser S. L.

PAGESIA
Estem a les portes de la primavera, després d’una tardor

a les antenes de Tor, i abans del mes de juny es pro-

seca i un hivern més càlid del que acostuma a ser. Pel

cedirà a desbrossar-los. També està previst passar la

que fa a aquesta àrea, volem destacar la participació de

motonivelladora des del carrer dels masos fins al terme

l’Ajuntament de la Tallada com a vocal en la Junta Cen-

de Garrigoles passant pel bosc d’en Fages. Es repassarà

tral d’Aigües del Baix Ter, constituïda el passat estiu i

el camí des del carrer tramuntana 1 fins al terme de

que treballa per millorar la gestió de l’aigua del Ter i evi-

Verges. Us comuniquem que l’Ajuntament ha arribat a

tar-ne una sobreexplotació. Ja sabeu que l’aqüífer situat

un acord amb el Mas Duran per arreglar el camí d’accés

a Canet forma part de la massa d’aigua 33 i que és vital

al mas: l’Ajuntament ha pagat el material i ells matei-

per alimentar els pous de la zona i poder regar molta de

xos han anivellat el camí i han escampat el material.

la superfície agrícola del municipi. La recàrrega de l’aqü-

A Canet també s’ha arribat a un acord semblant per

ífer depèn tant de les pluges com que el cabal del riu

arreglar els camins: l’Ajuntament pagarà el material i

sigui l’adequat i, pel que fa al cabal, en cal un de mínim

els veïns que disposen de maquinària el transportaran i

per garantir-ne la vida i la d’aquells sistemes naturals

l’escamparan. Properament, també es passarà la moto-

que en depenen. Deveu haver vist els últims dies diver-

nivelladora a l’aparcament de l’Empordanet i es posarà

ses notícies al diari entre les discrepàncies de cabal al

subbase per tapar els forats. Així mateix, l’alcalde ha

punt de control Pont de la Barca, a Girona, entre l’ACA

parlat amb la Junta d’Aigües per reparar la botida d’en

i les entitats com Aigua és Vida. El nostre compromís és

Cometes (el cost de l’obra l’assumirà la Comunitat de

treballar proactivament per no malmenar més el riu Ter

Regants de la Presa de Colomers).

amb extraccions no justificades cap a l’àrea metropolitana i buscar solucions més adequades tant des d’un punt

Com podeu veure, encetem una nova modalitat de col·

de vista social com mediambiental.

laboració entre veïns i Ajuntament per arreglar camins.

Més de prop, s’han arreglat els camins de la cruïlla del

Entre tots podrem arreglar més quilòmetres de camins.

Torrent de Vall Llòbrega a les granges de GUBA i fins

Moltes gràcies!
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TURISME
Des de la Regidoria de Turisme, Comunicació i Pro-

rència i l’Administració sense Papers. Aquest és un

moció econòmica, en aquest primer període del nou

procés complicat i laboriós en el qual es treballarà

mandat

dia a dia fins a que la seva implantació sigui com-

municipal cal destacar la inauguració de

l’àrea d’autocaravanes de l’Empordanet. El cap de

pleta.

setmana de l’inici d’aquest nou servei, del 27 al 29 de
novembre de 2015, prop d’una cinquantena d’autoca-

L’Ajuntament ha demanat la col·laboració de l’associ-

ravanistes d’arreu de Catalunya varen visitar la Talla-

ació Mou-te en bici per estudiar la possibilitat de tra-

da i van conèixer de primera mà el nostre patrimoni

çar un carril bici en el municipi que connecti també els

cultural i natural i les possibilitats turístiques disponi-

quatre pobles. S’ultima també l’edició d’uns plànols

bles en el nostre municipi. Paral·lelament, es va signar

informatius dels quatre pobles del nostre municipi en

un conveni de promoció d’aquesta nova oferta amb

què apareixeran els principals punts d’interès així com

l’empresa Àrea 13 per tal de difondre i donar a co-

una guia de carrers.

nèixer a Catalunya, Espanya i als països emissors de
turisme europeus la nova àrea.

L’equip de Govern municipal, amb col·laboració amb
l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Gi-

En l’àmbit de la comunicació s’ha de destacar que

rona, ha elaborat un projecte de millora de la com-

a partir de l’1 de gener de 2016, l’Ajuntament de

petitivitat territorial centrat en la Fira Eraquari amb

la Tallada d’Empordà ha estat un dels primers de

l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica i el des-

Catalunya de posar en marxa el Portal de Transpa-

envolupament local al municipi.

ECONOMIA
Des de l’Àrea d’Economia us hem de parlar de núme-

desplegament reglamentari per a la seva implantació)

ros. La nostra economia està sanejada i, si bé és una

i us volem reiterar la nostra voluntat de demanar to-

mica minsa, anem fent, que ja és molt! En aquest but-

tes aquelles subvencions que estan al nostre abast i

lletí us anunciem el calendari del contribuent perquè

que ens ajuden a obtenir els recursos econòmics ne-

en tingueu coneixement i també el pressupost muni-

cessaris per poder fer funcionar l’Ajuntament.

cipal per a l’exercici 2016. El pressupost dóna compliment a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabili-

Arran de la revisió cadastral que s’està duent a terme,

tat pressupostària i sostenibilitat financera (que amb

l’Ajuntament organitzarà una reunió informativa el

les modificacions introduïdes introdueix les noves

proper mes de maig amb professionals d’aquesta àrea

previsions de la regla de la despesa, el límit del deute

perquè tothom que tingui dubtes els pugui resoldre.

i el límit de la despesa no financera i que requereix un

S’anunciaran el dia i l’hora acordats per a aquesta sessió.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016
Període de l’1 d’abril del 2016 a l’1 de juny de 2016

Període de l’1 de juliol del 2016 al 30 de setembre de 2016

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa de recollida d’escombraries
Taxes d’habitatges i locals
Taxa del cementiri

Impost sobre béns immobles urbans
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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PRESSUPOST D´INGRESSOS 2016
A. OPERACIONS NO FINANCERES — A.1. OPERACIONS CORRENTS — A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
A1. OPERACIONS CORRENTS
CAPITOL I (IMPOSTOS DIRECTES)
IBI RUSTICA			
IBI URBANA			
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

31.000,00
129.800,00
33.000,00
1.000,00
13.000,00
207.800,00

CAPÍTOL II (IMPOSTOS INDIRECTES)
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

6.000,00
6.000,00

CAPÍTOL III (TAXES I ALTRES INGRESSOS)
SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA		
SERVEI DE CLAVEGUERAM		
SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
CANON ACA			
TAXA CEMENTIRI			
TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES
LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIO
TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS
TAXA UTIL. PRIV. O APROF.
SERVEIS SUBMINISTRAMENT		
TAXA UTIL. PRIV. O APROF.
SERVEIS TELECOMUNICACIONS		
TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA		
TAXA UTILITZACIO LOCAL SOCIAL
EMPORDANET			
QUOTES PISCINA			
QUOTES SANT GALDERIC		
QUOTES CASAL			
QUOTES DINAR GENT GRAN		
FIRA ERAQUARI			
TALLER INFANTILS			
TRANSPORT SOCIO-SANITARI		
INGRESSOS APARCAMENT
D’AUTOCARAVANES			
MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES
RECARREC CONSTRENYIMENT		
INTERESSOS DE DEMORA		
INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES
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62.000,00
6.000,00
38.000,00
43.000,00
1.680,00
2.000,00
70,00
500,00
100,00
9.000,00
6.000,00
50,00
900,00
13.000,00
1.500,00
10.000,00
1.000,00
1.800,00
110,00
350,00
1.000,00
500,00
1.200,00
500,00
200,00

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		
APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL
TOTAL CAPÍTOL III
TAXES I ALTRES INGRESSOS		

343,85
1.500,00
202.303,85

CAPÍTOL IV (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
COMUNITAT AUTONOMA		
GENERALITAT-PUOSC MANTENIMENT
GENERALITAT - JUTJAT DE PAU		
GENERALITAT - TECNIC JOVENTUT
GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES
DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS
DIPUTACIÓ - COOPERACIÓ CULTURAL
DIPUTACIÓ- PER FIRA ERAQUARI
DIPSALUT - SUBVENCIONS		
VEDAT DE CAÇA			
TOTAL CAPÍTOL IV
TRANSFERENCIES CORRENTS		

74.700,00
40.400,00
19.770,18
800,00
1.500,00
9.000,00
1.200,00
4.200,00
750,00
7.900,00
14.000,00
174.220,18

CAPITOL V (INGRESSOS PATRIMONIALS)
INTERESSOS DE DIPOSIT		
LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT
CONCESSIONS
I APROFITAMENTS ESPECIALS		
TOTAL CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS		
TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

10,00
440,00
6.600,00
7.050,00
597.374,03

A2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL VII (TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)
DIPUTACIÓ FONS SUBVENCIONS		
DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES
DIPSALUT - SUBVENCIONS INVERIONS
DISPENSARI			
PUOSC- ESPAI CANET			
DIPUTACIÓ - FORA CONCURRÈNCIA
TOTAL CAPÍTOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		

128.300,00

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

128.300,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

725.674,03

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

725.674,03
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24.800,00
750,00
750,00
70.000,00
32.000,00
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CALENDARI D’ACTIVITATS
DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ

ABRIL

MARÇ

FEBRER

MES

DIA I HORA

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Cada dimecres
15 hores
Dissabte 6

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
La Candelera (Festa Petita de Tor)
Dinar dels homes
Sortida i dinar de les dones
Trobada de lectura: Dies
de Frontera. Vicens Pagès
Trobades Gastronòmiques
Sortida: Museu de puntes
de coixí d’Arenys de Mar
Calçotada

La Caseta

Colla Sinofós

Casal de Tor

Casal de Tor

La Caseta

Club de lectura

La Caseta
Arenys de Mar

Taller de cuina
Colla Sinofós

L’Empordanet

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
4t Sopar de les Dones
Treballadores de la Tallada
Trobada de lectura:
La mala reputació. Bel Olid
Trobades Gastronòmiques
Vetlla Pascual
Taller Cuina Kids

La Caseta

Comissió de festes de
la Tallada-Marenyà
Colla Sinofós

L’Empordanet

Associació

La Caseta

Club de lectura

La Caseta
Casal de Tor
La Caseta

Taller de cuina
Casal de Tor
Ajuntament

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

La Caseta
Barcelona

Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta

Colla Sinofós

L’Empordanet

Casal de Tor

La Caseta

Club de lectura

Dimecres 11
Diumenge 15

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge
Trobada de lectura:
L’abric. Nikolai Gògol
Trobades Gastronòmiques
Sortida :Teatre Goya
L’Avar de Joan Pera
Tallers de manualitats,
memòria,reciclatge...
Dinar del dia de la Mare:
11 h Casal De Tor
Trobada de lectura:
Stoner. John Williams
Sortida: Girona temps de flors
Festa de la Gent Gran

Girona
L’Empordanet

Divendres 20
Diumenge 29

Trobades Gastronòmiques La Caseta
4a Fira ErAquari: Alternatives per a

Colla Sinofós
Ajuntament
i voluntaris
Taller de cuina
Ajuntament, Comissió
ErAquari i voluntaris

Diumenge 7
Divendres 19
Dimecres 24
Diumenge 28
13.30 hores
Cada dimecres
15 hores
Divendres 11
21 hores
Diumenge 13
18 hores
Divendres 18
Dissabte 26
Setmana Santa
21-22-24
16-18 hores
Cada dimecres
15 hores
Diumenge 3
Divendres 15
Dissabte 16
Cada dimecres
15 hores
Diumenge 1
14 hores
Diumenge 8

MAIG

2016/17

la Salut, Artesania i Alimentació Saludable
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MES

DIA I HORA

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

Cada dimecres
15 hores
A concretar l’inici
Diumenge 5

38

Dimecres 8
A concretar
Divendres 17
Dijous 23
21 hores
Divendres 24
i dissabte 25
Divendres 1
Cada dimecres
15 hores
A concretar
Diumenge 3

Tot el mes
Tot el mes
(fins a principis
d’agost)
a partir de 19 h
Dv 8,ds 9 i dg 10
Divendres 15
Diumenge 31
21 hores
Tot el mes
Divendres 5
A concretar
Dv.5, ds. 6 i dg. 7
Dissabte13
21.30 hores
Dilluns 15
11 hores
durant el dia
21 hores
Per concretar
29-30-31
Cada dimecres
16 hores
Divendres 16
Ds 24 i dg 25

Butlletí d’Informació Municipal

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Casal d’estiu
Trobada de lectura:
El carreró dels miracles.
Najib Mahfuz
Sortida: Màgic món del tren
Centre de modelisme
Trobades Gastronòmiques
Revetlla de Sant Joan

La Caseta

Colla Sinofós

Empordanet
La Caseta

Ajuntament
Club de lectura

L’Empordanet
La Caseta
L’Empordanet

Ajuntament
i voluntaris
Taller de cuina
Ajuntament

Festa Major de la Tallada

La Tallada

Comissió de festes

La Tallada

Colla Sinofós

A concretar
La Caseta

Colla Sinofós
Club de lectura

L’Empordanet
Pista de tennis

Ajuntament
Comissió d’esports

Festa Major de Tor
Trobades Gastronòmiques
Nit d’estels

Tor
La Caseta
La Caseta

Casal de Tor
Taller de cuina
Ajuntament

Casal d’estiu
Jazz

L’Empordanet

Ajuntament
Comissió de música

Festa Major de Marenyà
Caminada nocturna

Marenyà
La Caseta

Comissió de festes
Ajuntament

Festa de la Mare de Déu
d’Agost
Missa
Empord’Art
Havaneres, sardinada
i cremat
Sortida: Montserrat

L’Empordanet

Empord’Art
Ajuntament
i voluntaris

Montserrat

Colla Sinofós

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge..
Trobades Gastronòmiques
Festa Major de Canet

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta
Canet

Taller de cuina
Associació Veïns de Canet

Festa dels Joves
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Sortida: Excursió de fi de Tallers
Trobada de lectura:
Els colors dels dies.
Albert Mestres
Casal d’estiu
Open tennis Marenyà
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DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

MES
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DIA I HORA

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Cada dimecres
16 hores
Diumenge 2
Diumenge 16

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Trobada de lectura
Desfilada Oncolliga

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta
L’Empordanet

Diumenge 23
12 hores
14 hores
Divendres 31

Festa de Sant Galderic
Missa
Dinar de germanor
Nit de la por, Castanyada
i Tallers
Trobades Gastronòmiques
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Reunió de preparació
de Reis
Trobades Gastronòmiques

L’Empordanet

Club de lectura
Ajuntament, Associació
i voluntaris
Ajuntament, Associació
i voluntaris

Dissabte 17
Dimecres 21
Diumenge 25
Dissabte 31

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Quina Eròtica
Activitats per a la Marató
de TV3
Tennis taula
Dinar Colla Sinofós
Quina de Nadal
Patge reial

A concretar
Diumenge 1
Dijous 5

Casal de Nadal
Quina a Tor
Cavalcada de Reis

Cada dimecres
(excepte dia 30)
15 hores
A concretar

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...

Divendres 21
Cada dimecres
16 hores
Divendres 11
Divendres 19
21 hores
Cada dimecres
16 hores
Dissabte 10
Diumenge 11

A concretar

Reunió de Camatorta:
Calendari d’activitats
culturals 2017-18
Trobada de lectura

Tor

Casal de Tor

La Caseta
La Caseta

Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta
La Caseta

Comissió de Reis
i Taller de costura
Taller de cuina

La Caseta

Colla Sinofós

L’Empordanet
L’Empordanet

Comissió de festes
Comissions
i Ajuntament
Comissió d’esports
Colla Sinofós
Comissió de festes
Associació

L’Empordanet
L’Empordanet
L’Empordanet
Casal de Tor
i L’Empordanet
L’Empordanet
Casal de Tor
Casal de Tor
i L’Empordanet
La Caseta

Grup de joves i voluntaris
Casal Tor
Associació
Colla Sinofós

La Caseta

L’Ajuntament
i Camatorta

La Caseta

Club de Lectura

Per poder comunicar de manera ràpida canvis o esdeveniments relacionats amb les activitats seria convenient disposar
del vostre correu electrònic. Per això, us agrairíem que ens els féssiu arribar a l’adreça de cultura@latallada.cat.
Els organitzadors es reserven el dret de realitzar algun canvi en les activitats.

Associació
Veïns de Canet

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
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