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AJUNTAMENT
Tel. .............................................................................. 972 78 00 95
Fax .............................................................................. 972 78 02 38
Correu Secretaria........................................ ajuntament@latallada.cat
Correu Alcaldia (Josep Ferrer)........................... alcaldia@latallada.cat
Correu Serveis Socials (M. Dolors Guàrdia)............. social@latallada.cat
Correu Urbanisme (Josep Ferrer)................... urbanisme@latallada.cat
Correu Cultura (Ultano Gómez)............................ cultura@latallada.cat
Correu Joventut (Elisabeth Cruz)........................ joventut@latallada.cat
Correu Turisme i comunicació (Toni Fernández).... turisme@latallada.cat
Pàgina web.............................................................. www.latallada.cat
Horaris de l’Ajuntament
SERVEI
HORARI
Horari d’atenció al públic: (matins) de dilluns a dijous........ d’11 a 13 h
(tardes) dimarts ................... de 17 a 19 h
Secretaria: .......................................................... dilluns d’11 a 13 h
............................................................................. Tel. 972 78 00 95
Arquitecta ................................................... dijous d’11 a 12.30 h
.................................................... Cal demanar hora al 972 78 00 95
Alcaldia (Josep Ferrer) .................... dimarts d’11 a 13 h i de 16 a 17 h
Benestar social, economia i hisenda (M. Dolors Guàrdia)......................
................................................................ dimarts de 17.30 a 18.30 h
Ensenyament, joventut, esports i lleure (Elisabeth Cruz)......................
........................................................................... dilluns d’11 a 13 h
Cultura, patrimoni i festes(Ultano Gómez)........... dimarts de 17 a 18 h
Comunicació, turisme i promoció econòmica (Toni Fernández).............
..........................................................................dimarts de 16 a 17 h
Urbanisme i Serveis (Josep Ferrer)...dimarts d’11 a 13 h i de 16 a 17 h
SALUT
Consultoris
La Tallada (dijous de 16 a 19h).................................... 972 78 05 60
Verges (dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 13h).....................
Pediatria (dilluns de 9 a 13h)............................ 972 78 04 94
Jafre (dimecres de 9 a 13h).......................................... 972 76 82 25
CAP de Torroella........................................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós..................................................... 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta.................................................... 972 94 02 00
Farmàcies
Verges......................................................................... 972 78 00 34
Bellcaire....................................................................... 972 78 84 71
Albons......................................................................... 972 76 51 06
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Tècnica de l’Àrea Social (demanar hora prèvia trucant al 639 028 243
dm, dc i dv de 8 a 15 h) Vindrà a la Tallada els dimarts (cada 15 dies)
Consell Comarcal del Baix Empordà (Àrea Serveis Socials)..... 972 64 23 10
Transport Sociosanitari al Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell............ 972 30 09 92
Comprar el tiquet a l’Ajuntament, la botiga o a l’Empordanet
Preu anada i tornada 10 euros
Servei no urgent d’ambulàncies.................................... 972 41 04 10

T E LÈ F O NS
EDUCACIÓ
Institut Escola F. Cambó i Batlle - Verges........................ 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges................................................ 972 78 05 82
IES Montgrí................................................................... 972 75 92 42
ALTRES SERVEIS
Correus........................................... 674 19 74 33 de 10.30 a 10.45h
Parròquia.................................................Mn. Boadas - 609 87 30 72
.................................... Mn. Planellas - 649 53 89 65 i 972 78 02 45
..... Mn. Paracolls (Església de Canet) - 620 03 89 46 i 972 78 01 08
Local social Empordanet............................................... 972 78 03 02
Perruqueria.......................................dimecres i divendres de 15 a 19 h
Agrupació Jutjats de Pau de Verges............................... 972 78 00 07
RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius.........................................dilluns i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
HORARI DE LA DEIXALLERIA DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Horari................................De l’1 d’Octubre al 31 de maig de 8 a 20 h
De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21 h
Cal recollir la targeta d’accés a l’Ajuntament
Consell Comarcal del Baix empordà
DEIXALLES SELECTIVES
Vidre...............................................................................................un cop al mes
Plàstic i paper.................................................................................. cada dimarts
SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Emergències en general.............................................................. 112
TRANSPORTS
RENFE Informació......................................................... 902 24 02 02
SARFA Informació......................................................... 902 30 20 25
972 30 12 93
TAXI (Jordi Subirana).................................................... 650 31 05 87
PROVEÏDORS D’AIGUA GAS I ELECTRICITAT
FECSA - ENDESA Avaries............................................... 800 76 07 06
AVARIES SUBMINISTRE AIGUA ........................................ 671 33 44 32
GAS NATURAL............................................................... 900 10 02 51
Urgències............................................................... 900 75 07 50
Lectura comptadors................................................ 900 77 07 70
GAS BUTÀ..................................................................... 972 20 29 00
Repartiment els dimarts al matí.
És preferible realitzar comanda prèviament.
XARXA WIMAX (INTERNET)
MEGATRÓ .................................................................... 972 59 43 25
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A L C A LD I A
Benvolguts veïns i veïnes de la Tallada, Tor, Marenyà i Canet,
D’aquí a pocs dies tornarem a veure volar de nou pel nostre cel, si és
que no arriben ja abans que aquest butlletí vegi la llum, les orenetes.
Haurà passat un nou hivern, que no podem dir que hagi estat especialment dur des d’un punt de vista climatològic.
Des de l’última vegada que ens vam posar en contacte amb vosaltres a través d’aquesta publicació, el mes de novembre del 2016, cap
canvi substancial s’ha produït en l’encreuament de la carretera C-31
de Verges a Torroella de Montgrí amb la carretera de l’Escala, en
“l’empalme”. Però volem dir-vos que continuem atents perquè el
Govern compleixi el compromís que va contreure amb els alcaldes i
representants municipals i ciutadans de la zona d’executar el projecte
de millora d’aquest punt negre de la nostra xarxa viària en el decurs
d’aquest any 2017.

Serveis i telèfons.............. 2
Salutació......................... 3
Resum d’actes.................. 4
Urbanisme............ 15

REGIDORIES

Economia.............. 19
Turisme
i comunicació........ 30
Cultura................. 31
Social.................... 32
Joventut............... 35

Amb referència a aquest assumpte de la seguretat viària al nostre
territori, haig d’anunciar-vos que l’Ajuntament ja ha adjudicat el projecte d’il·luminació de l’encreuament d’accés a Canet de la Tallada
des de la C-31 (que s’executarà en breu) i que treballem també per
trobar una solució per a la rotonda d’accés a la Tallada des de la C-31.
Complint amb el compromís que vam adquirir amb els nostres veïns
en presentar la nostra candidatura a l’alcaldia, durant aquests últims
mesos hem executat altres projectes i s’han realitzat obres importants
per al nostre municipi. Algunes de les més destacades han estat la
reforma del Casal de Tor, la construcció del magatzem al costat de
l’ETAP i la Guingueta a la piscina, i som a punt també d’inaugurar una
nova infraestructura de caràcter social com serà l’Espai Canet.
Us anunciem també que la revisió de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016 ens ha obligat a retocar a l’alça algunes ordenances fiscals, tot i que la majoria d’aquestes no han experimentat canvis. Cal
subratllar també un fet important per al nostre municipi des del punt
de vista d’economia o de la hisenda municipal, i és la sentència del
Tribunal Superior de Justícia respecte de la demanda de la Promotora
Giro-Cat S. L. en contra de la corporació municipal de la Tallada. Trobareu en les pàgines interiors d’aquest butlletí informació exhaustiva
i detallada d’aquests temes.
Aprofito aquesta ocasió per reiterar-vos que tant jo com els regidors
i regidores de l’equip de govern municipal estem aquí per servir-vos.
Per això vull dir-vos que no dubteu a fer-nos arribar els vostres suggeriments, necessitats o queixes, de la manera que us resulti més fàcil.
Les portes de l’Ajuntament sempre estan obertes per a tots vosaltres
per a tot allò que necessiteu.
Desitjo que aquesta propera primavera i estiu us siguin propicis i que
puguem gaudir tot junts de nou en els nostres quatre pobles de les
celebracions que s’acosten.
Ben cordialment,

Calendari d’activitats.... 37

JOSEP FERRER VILAVELLA
Alcalde
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RESUM D’ACTES

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
SESSIÓ DEL PLE del 28 de juliol de 2016

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

Identificació de la sessió:
2.0 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Núm.: 6/2016
Caràcter: ordinari
Data: dijous 28 de juliol de 2016

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

Hora d’inici: 19.10 h

d’organització, funcionament i règim jurídic de les

Hora de fi: 20.28 h

entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28

Lloc: sala de juntes. Despatx d’Alcaldia.

de novembre, l’alcaldessa en funcions dóna compte
dels decrets següents:

Hi assisteixen:

• Decret 25/2016, de contractació urgent d’un auxi-

Maria Dolors Guàrdia Gasull, alcaldessa accidental.

liar administratiu.

Elisabeth Cruz Lozano, regidora

• Decret 26/2016, de delegació de funcions d’Alcal-

Antoni Fernàndez Sandoval, regidor

dia en el Ple extraordinari de 31 de maig de 2016

Irene Gerónimo i Vilella, regidora

a favor de la 1a tinent d’alcalde, la sra. M. Dolors

Jordi Colomé i Garcia, regidor

Guàrdia Gasull.

Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel

• Decret 27/2016, de llicència d’obres per a instal·

Batlle Casas

lació d’un ascensor al carrer Major, 15 de Tor.
• Decret 28/2016, de llicència d’obres per a estesa

S’ha excusat d’assistir-hi:

de nova línia a la plaça del Racó del Marxant de

Josep Ferrer Vilavella, alcalde

Tor, grapada a la façana.

Ultano Gómez Ponseti

• Decret 29/2016, de delegació de funcions d’Alcaldia en la mesa de contractació i obertura de sobres

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

en la licitació del contracte d’obres de construcció
de la Guingueta a la piscina municipal, el dia 7 de

1.0 Aprovació de les actes de les sessions anteriors

juny de 2016, a favor de la 1a tinent d’alcalde, la
sra. M. Dolors Guàrdia Gasull.

Es proposa l’aprovació de les actes corresponents als

• Decret 30/2016, de contractació d’un monitor per

Plens:

al Casal d’Estiu durant els dies 21 i 22 de juliol per

- Ordinari celebrat el dia 10 de maig de 2016 (sessió

cobrir una substitució.

4/2016).

• Decret 31/2016, de contractació del personal la-

- Extraordinari celebrat el dia 31 de maig de 2016

boral temporal, socorristes i vigilants de la piscina

(sessió 5/2016).

municipal durant la temporada d’estiu 2016.
• Decret 32/2016, de contractació del personal laboral

Revisada l’acta, els regidors presents, per unanimitat,

temporal, monitors i directors del Casal d’Estiu 2016.

n’acorden l’aprovació, així com també la remissió a la

• Decret 33/2016, de convocatòria de Ple ordinari

Subdelegació del Govern a Girona i al Departament

per al dia 28 de juliol de 2016.
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3.0 Informacions d’Alcaldia

5.0 Acord d’aprovació modificació del PAES

L’alcaldessa accidental, la Sra. Maria Dolors Guàrdia

La Comissió Europea va posar en marxa el que s’ha deno-

Gasull, exposa que s’han contractat els serveis del

minat Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una de les iniciatives

Centre de Jardineria Tramuntana, del Consell Comar-

més ambicioses com a mecanisme de participació de la

cal del Baix Empordà, per tal substituir el brigada mu-

ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

nicipal, el sr. Josep Ruiz Blanch, ja que aquest ha causat baixa per malaltia i es preveu que aquesta situació

Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats

duri fins a final d’agost.

i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius

També informa que s’han posat senyalitzacions de

comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relaciona-

velocitat màxima permesa a 30 km/hora a totes les

des amb les fonts d’energia renovables i es proposa

entrades dels 4 pobles.

que les ciutats que s’hi adhereixin redueixin les seves

4.0 Acord d’aprovació dels padrons fiscals IBI urbana,

emissions de CO2 en un 20% fins a l’any 2020, incrementant alhora en un 20% l’eficiència energètica i

IBI rústica i IAE per a l’exercici 2016 (exp.47/2016)

aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Em-

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, per acord ple-

pordà, corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE

nari de data 27 de maig de 2014, va manifestar la vo-

per l’exercici 2016.

luntat contínua d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l’escalfament global mitjançant l’adopció de progra-

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

mes d’eficiència energètica, per mitjà de l’aprovació
PRIMER. Aprovar els padrons fiscals presentats pel

definitiva del Pla d’acció per a l’energia sostenible del

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix

municipi de la Tallada d’Empordà.

Empordà, corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE
En aquests moments la Diputació de Girona, com a Co-

per l’exercici 2016.

ordinadora Territorial del Pacte a les Comarques GiroSEGON. Aprovar la data de cobrament d’aquests tri-

nines, abans de trametre’ls a la Comissió, ha proposat

buts entre el dia 1 de juliol i el 30 de setembre de 2016.

modificar el PAES aprovat l’any 2014 per tal d’adaptar-lo als requeriments de la Unió Europea.

TERCER. Publicar els edictes informatius de l’exposició
pública dels padrons fiscals i de les dates de cobra-

Les esmenes del document han comportat canvis poc

ment en els taulers d’anuncis de la corporació, i a les

rellevants en el PAES lliurat inicialment. Es tracta bàsi-

cartelleres de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per

cament de petites modificacions en el format d’algu-

fer-ne difusió.

nes accions.

QUART. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Co-

Entre d’altres, s’ha modificat el nombre d’accions de

marcal del Baix Empordà.

29 a 31, i la reducció d’emissions per a l’any 2020 de
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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563,968 a 536,519 tones de CO2, amb un percentatge

- 13 d’abril

de reducció que passa del 21,261% al 20,226%.

- 23 de juny

Així, també ha variat el pressupost total del Pla, que

SEGON. Comunicar aquesta resolució al Serveis Territo-

ha passat de 169.457 euros a 262.257 euros.

rials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

7.0 Acord d’aprovació del Pla Local de Joventut i Projecte de Tècnic Compartit 2016-2019 de l’Ajuntament

PRIMER. Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció per

de la Tallada d’Empordà (exp.168/2016)

a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de la Tallada
d’Empordà, tramès per la Diputació de Girona.

Atesa la necessitat de dotar el municipi de la Tallada
d’Empordà d’un Pla Local de Joventut de l’Ajunta-

SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Giro-

ment de la Tallada per al període 2016-2019.

na i a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
del Baix Empordà.

Atès el projecte de Pla Local de Joventut i activitats
de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà 2016-2019,

TERCER. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui

redactat pels serveis competents del Consell Comarcal

menester, el senyor Alcalde per a la signatura dels

del Baix Empordà.

documents que calguin per a l’execució del present
acord.

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

6.0 Acord d’aprovació de la proposta de calendari de

PRIMER. Aprovar el Pla Local de Joventut i el Projecte

festes locals per a l’any 2017 (exp. 142/2016)

de Tècnic Compartit de l’Ajuntament de La Tallada
d’Empordà 2016-2019, redactats pels serveis compe-

Atès l’ofici de 27 de juny de 2016 del director gene-

tents del Consell Comarcal del Baix Empordà.

ral dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

SEGON. Trametre certificació d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Ca-

Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors;

talunya.

46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i

8.0 Precs i preguntes

descansos, i l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

La Sra. Irene Gerónimo pregunta si es preveu posar una

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

màquina expenedora de begudes a la piscina, vist que

al de festes laborals per a l’any 2017.

encara no estan enllestides les obres de la Guingueta.

El Ple, per unanimitat,ACORDA:

L’alcaldessa accidental, la Sra. Maria Dolors Guàrdia
Gasull, explica que trucaran a l’empresa de vènding

PRIMER. Proposar, en concepte de festes laborals de

per tal de contractar aquest servei, a veure si ens ho

caràcter local per l’any 2016, els dies següents:

poden oferir tot i ja haver començat la temporada.
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SESSIÓ DEL PLE del 26 de setembre de 2016

de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 19 de juliol de 2016. Exposat el compte ge-

Identificació de la sessió:

neral al públic en el Butlletí Oficial de la Província de

Núm.: 7/2016

Girona de 29 de juliol de 2016, pel període reglamen-

Caràcter: sessió extraordinària-urgent

tari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni

Data: 26 de setembre de 2016

observacions.

Hora d’inici: 19.00 h
Hora de fi: 19.50 h

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

Lloc: sala de juntes. Despatx Alcaldia.

gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la

Hi assisteixen:

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local

Josep Ferrer Vilavella, alcalde

i altres disposicions concordants en relació amb la tra-

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

mitació i el contingut,

Irene Gerónimo i Vilella, regidora
A proposta de la Comissió Especial de Comptes, per
Han excusat la seva presència:

4 vots a favor dels regidors/es Josep Ferrer Vilavella,

Elisabeth Cruz Lozano, regidora

Maria Dolors Guàrdia Gasull, Elisabeth Cruz Lozano i

Antoni Fernàndez Sandoval, regidor

Irene Gerónimo Vilella, s’acorda:

Ultano Gómez Ponsetí, regidor
Jordi Colomé i Garcia, regidor

PRIMER. Aprovar definitivament el compte general

Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel

corresponent a l’exercici 2015, amb la seva documenta-

Batlle Casas.

ció bàsica, complementària i annexos, amb un resultat
pressupostari ajustat de 98.218,10 euros i un romanent

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

de tresoreria per despeses generals de 328.131,49 euros.

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quò-

SEGON. Retre els esmentats comptes de la corporació,

rum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comen-

esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2015,

cen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

1.0 Acord d’aprovació del compte general de l’exercici 2015
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar

SESSIÓ DEL PLE del 8 de novembre de 2016

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

Identificació de la sessió:

aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupos-

Núm.: 8/2016

tari, i ha de contenir el conjunt de documentació bà-

Caràcter: sessió ordinària

sica, complementària i annexos.

Data: 8 de novembre de 2016
Hora d’inici: 19.30 h

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari

Hora de fi: 20.15 h

2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial

Lloc: sala de juntes. Despatx Alcaldia.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

7

Núm. 20 ABRIL 2017

Butlletí d’Informació Municipal

Hi assisteixen:

NÚM. DECRET:

Josep Ferrer Vilavella, alcalde

37/2016		

DESCRIPCIÓ:

Gratificació per hores
		 extraordinàries auxiliar
		 administrativa

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Ultano Gómez Ponsetí, regidor

38/2016		
		

Convocatòria Ple extraordinari
de 26 de setembre

Han excusat la seva presència:

39/2016		
		

Convocatòria Junta de Govern
Local de 20 de setembre

Irene Gerónimo i Vilella, regidora

40/2016		

Modificació de crèdit 3/2016

Jordi Colomé i Garcia, regidor

41/2016		
		

Convocatòria Junta de Govern
Local de 11 d’octubre

Batlle Casas.

42/2016		
		

Denegant llicència obres Escala
exterior a Canet. Carrer Major, 8

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

43/2016		
		

Sol·licitud subvenció participació
ciutadana a la Diputació de Girona

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quò-

44/2016		
		

Convocatòria Junta de Govern
Local de 27 d’octubre

cen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

45/2016		
		

Incoació expedient ordenances
fiscals 2017

1.0 Aprovació acta anterior

46/2016		

Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel

rum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comen-

Es proposa l’aprovació de les actes corresponents al
Ple ordinari del dia 28 de juliol i el del Ple extraordinari de 26 de setembre.
Revisades les actes, els regidors presents, per unanimitat, n’acorden l’aprovació, i se n’acorda igualment

Modificació de crèdit 2/2016
		 reconeixement extrajudicial
		 de crèdits
47/2016		
		

Modificació de crèdit 1/2016
traspàs entre partides

48/2016		

Modificació cartipàs municipal

49/2016		
Convocatòria Ple de
		 8 de novembre

la remissió a la Subdelegació del Govern a Girona i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya a través d’EACAT.

3.0. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà a l’Associació de Micropobles de Catalunya

2.0 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

(exp. 184 /2016)

NÚM. DECRET:

DESCRIPCIÓ:

Atès que en data 29 de març de 2008 es va constituir

34/2016		
		

Delegació de funcions d’Alcaldia
al Ple de 28 de juliol

l’Associació de Micropobles de Catalunya.

35/2016		
		

Gratificació per hores
extraordinàries secretària

Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya és

36/2016		
		

Contractació Monitor Casal
d’Estiu Arnau Pons

veu conjunta als pobles de Catalunya, amb població

8

una entitat sense afany de lucre, que vol donar una
de menys de 500 habitants.
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Atès que aquesta acció ha de servir per millorar-ne

La secretària interventora ha elaborat una proposta

la capacitat de gestió dels ajuntaments i per millo-

d’ordenances fiscals i els corresponents estudis de costos.

rar-ne la qualitat de vida dels habitants.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
Atès que aquesta entitat pretén comunicar i posar
en evidència totes aquelles dificultats que compor-

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de

ta el fet d’haver de gestionar un ajuntament amb

2017 i següents la modificació de les ordenances fis-

tots els deures, però amb mitjans deficients. I amb

cals que a continuació es relacionen:

l’objectiu de fer entendre als governs, legisladors,
grans companyies de serveis i altres instàncies que

- Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa pel sub-

el principi de subsidiarietat on més adequadament

ministrament d’aigua potable.

s’ha d’aplicar és precisament en els micropobles, i
s’ha d’aplicar amb rigor perquè les persones que hi

- Ordenança núm. 8, reguladora de la taxa per la

viuen puguin tenir garantida la igualtat d’oportu-

prestació del servei de recollida, tractament i elimi-

nitats.

nació d’escombraries i altres residus.

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

- Ordenança núm. 9, reguladora de les taxes per
la prestació de serveis de competència municipal.

PRIMER. Adherir-se a l’Associació de Micropobles de
Catalunya com a membre i passar a formar-ne part,

- Ordenança núm. 11, reguladora pel servei d’en-

des del moment de la comunicació del present acord,

trades de vehicles a través de les voreres i les re-

com a soci de ple dret.

serves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i

SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la

utilització de la via pública.

signatura i realització dels tràmits necessaris per a
-Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per la

l’execució d’aquest acord.

utilització de la piscina municipal, les instal·lacions
TERCER. Comunicar el present acord a l’Associació de

i el material municipals.

Micropobles de Catalunya, als efectes corresponents.
SEGON. Aquest acord provisional i els textos de les
4.0 Acord d’aprovació inicial de les ordenances fis-

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

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

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

l’exercici 2017

un període de trenta dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la

Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances

Província de Girona, termini en el qual els interessats

fiscals del municipi de la Tallada d’Empordà per a

podran examinar l’expedient i presentar-hi, si escau,

l’exercici 2017, d’acord amb el que estableix l’article

al·legacions.

15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de

TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’en-

les hisendes locals.

tendrà definitivament adoptat l’acord provisional.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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L’acord provisional elevat a definitiu més el text ínte-

SUPLEMENTS:

gre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor

PARTIDA

NOM		

IMPORT

27/1610/63102

Inversions

9.354,56

		

servei aigua

el dia 1 de gener de 2017.
5.0. Acord d’aprovació de modificació de crèdits
4/2016 per a habilitacions i suplements de crèdits
TOTAL SUPLEMENTS: 		

9.354,56

EXP. NÚM.: 246/2016
Davant l’existència de despeses que no es poden de-

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS: 15.928,57

morar fins a l’exercici següent per a les quals el crèdit
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és

FINANÇAMENT:

insuficient, o no existeix crèdit, i tenint en compte
que aquestes despeses es finançaran amb baixes de

BAIXES DE PARTIDES:

partides de despeses consignades.
PARTIDA

NOM		

IMPORT

01/450/62100

Inversions

11.008,85

Vist l’informe del secretari interventor de l’Ajuntament.

		 generals
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2016, en la modalitat d’habilitacions i

01/450/62200

Altres inversions

		

diverses		

TOTAL BAIXES: 			

4.919,72

15.928,57

suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:
HABILITACIONS:

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per

PARTIDA

NOM		

IMPORT

01/920/62600

Equipament

1.259,01

quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
si durant l’esmentat termini no s’hi presenten recla-

		 informàtic
01/920/63300

Mobiliari urbà

		

i senyals

01/920/62300

Remolc		

TOTAL HABILITACIONS: 		

L’expedient es considerarà definitivament aprovat

3.500,00

1.815,00

6.574,01

macions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les.
6.0 Acord d’adhesió al Consorci del Transport Públic
Àrea de Girona
El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona,
Autoritat Territorial de Mobilitat, és una entitat de
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dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni pro-

SEGON. Entrar a formar part del sistema tarifari integrat

pis que es crea a l’empara del que disposen l’article

entre les diferents xarxes de transport públic: serveis ur-

20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. El

bans, dependents dels diferents ajuntaments, i els ser-

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona,

veis interurbans per carretera, dependents de la DGPT.

Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya, consells comar-

TERCER. Instar el Consorci del Transport Públic de

cals i ajuntaments de les comarques gironines.

l’Àrea de Girona a desenvolupar les mesures aprovades en el darrer pla de mobilitat de comarques giro-

El Consorci té com a finalitat coordinar el sistema de

nines i/o, si cal, a revisar l’esmentat pla de mobilitat

transport públic de viatgers a les comarques del Gi-

de manera que es reflecteixin les característiques i

ronès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el

necessitats de les persones dels petits pobles de Giro-

Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa. De la mateixa

na, com la Tallada, Tor, Marenyà i Canet, així com els

manera, entre la resta de finalitats del Consorci cal

altres pobles del Baix Empordà.

destacar l’elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment

QUART. Notificar aquest acord al Consorci de Trans-

de programes d’explotació coordinada per a tots els

port Públic de l’Àrea de Girona.

operadors públics o privats que els presten, així com
l’elaboració de propostes per a la planificació de les
infraestructures de transport públic, i dels plans di-

SESSIÓ DEL PLE del 23 de desembre de 2016

rectors de mobilitat.
Identificació de la sessió:
Atès que l’ATM inclou un sistema tarifari integrat

Núm.: 9/2016

que contribueix a abaratir el transport col·lectiu i

Caràcter: sessió extraordinària

utilitzar diferents transports (bus urbà, bus interur-

Data: 23 de desembre de 2016

bà, trens) i fer desplaçaments amb transbordaments

Hora d’inici: 15.18 h

sense cost amb una sola targeta, cosa que benefici-

Hora de fi: 15.55 h

aria sens dubte molts ciutadans del nostre municipi

Lloc: sala de juntes. Despatx Alcaldia.

que han de desplaçar-se de manera reiterada a GiroHi assisteixen:

na o Figueres.

Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Atès que el pla director de mobilitat de les comar-

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

ques gironines estableix que hi ha gran possibilitat

Elisabeth Cruz Lozano, regidora

de millora en la mobilitat entre les poblacions de Gi-

Ultano Gómez Ponsetí, regidor

rona i els municipis gironins.

Irene Gerónimo i Vilella, regidora

Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció de l’acord

Han excusat la seva presència:

següent:

Jordi Colomé i Garcia, regidor
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor

PRIMER. Adherir-se al Consorci del Transport Públic

Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel

de l’Àrea de Girona.

Batlle Casas.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es co-

CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es

mencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del

considerarà definitiva si no es produeixen reclamaci-

dia.

ons en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan

1.0 Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei

de la Tallada de l’exercici 2017

7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de

Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

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

pordà ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.

reguladora de les hisendes locals.

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

2.0 Ratificació del decret 60/2016 d’adhesió al conveni

bles de Secretaria i d’Intervenció.

marc de col·laboració entre el departament de governació i administracions públiques, en nom de la Gene-

Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial de-

ralitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament

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

de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Elec-

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

trònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupa-

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

ment de la interoperabilitat dels sistemes d’informació

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

de les administracions catalanes

s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat
Vist el Decret d’Alcaldia 60/2016, de 23 de desembre,

pressupostària.

pel qual s’acorda adherir-nos, en nom de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

de Barcelona i el Consorci Administració Oberta ElecPRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general

trònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupa-

per a l’exercici 2017, amb una previsió d’ingressos

ment de la interoperabilitat dels sistemes d’informa-

de 660.170,78 euros, i una previsió de despeses de

ció de les administracions catalanes.

660.170,78 euros.
I atès que cal formalitzar l’adhesió al conveni d’inteSEGON. Aprovar la plantilla de personal que s’ha de-

roperabilitat de sistemes d’informació entre adminis-

tallat.

tracions públiques per accedir als serveis de Via Oberta d’lAOC.

TERCER. Aprovar les bases d’execució del pressupost
general.

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la

PRIMER. Ratificar íntegrament el Decret 60/2016,

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

de 23 de desembre, pel qual s’acorda adherir-nos al

al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini

Conveni marc de col·laboració entre el Departament
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de Governació i Administracions Públiques en nom

Atès que cal formalitzar l’adhesió al conveni d’intero-

de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret,

perabilitat de sistemes d’informació entre administra-

l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administra-

cions públiques per accedir als serveis de Via Oberta

ció Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el

de lAOC,

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes, el con-

I de conformitat amb les atribucions que m’atorga

tingut del qual es transcriu literalment a continuació:

l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 del Decret

“La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans elec-

legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el

trònics al sector públic de Catalunya, així com la Llei

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administra-

Catalunya,

cions públiques de Catalunya estableixen el marc legal
de l’actuació de l’administració amb mitjans electrònics;

RESOLC

El Consorci ‘Administració Oberta de Catalunya’ AOC,

PRIMER. Adherir-nos al Conveni marc de col·laboració

és una entitat pública de caràcter associatiu amb per-

entre el Departament de Governació i Administraci-

sonalitat jurídica pròpia, format per l’Administració de

ons Públiques, en nom de la Generalitat de Catalunya,

la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, del

el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el

qual en formem part, que té per objecte la implanta-

Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalu-

ció dels sistemes electrònics necessaris per prestar els

nya per a l’impuls i el desenvolupament de la intero-

serveis que les administracions públiques consorciades

perabilitat dels sistemes d’informació de les adminis-

determinin. En aquest àmbit d’actuació, el Consorci

tracions catalanes.

promou el desenvolupament d’eines per millorar la
coordinació i les relacions entre les administracions,

SEGON. Notificar aquesta resolució al Consorci ‘Admi-

entre les administracions i els ciutadans, les empreses i

nistració Oberta de Catalunya’, AOC.”

els professionals de Catalunya.
SEGON. Facultar l´alcalde-president per signar els
Per gestionar aquests projectes de col·laboració in-

documents que siguin necessaris per a l´execució del

teradministrativa, el 22 d’octubre de 2006 es va sig-

present acord, i nomenar la Sra. Raquel Batlle Casas,

nar el conveni de col·laboració entre el Departament

secretària interventora, com a interlocutora única

de Governació i Administracions Públiques, en nom

d´aquest Ajuntament davant el Consorci AOC.

de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administra-

3.0 Acord d’aprovació de l’expedient de modificació

ció Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el

de crèdits 5/2016

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.

Per poder atendre les despeses detallades i no poder
demorar-les per a un altre exercici i en no haver-hi

Atès que és d’interès municipal poder utilitzar aquest

consignació en el pressupost ordinari actual, cal tra-

sistema d’intercanvi telemàtic de dades i documents

mitar en aquest expedient una modificació per crèdit

necessaris per a la tramitació d’expedients;

extraordinari.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Tenint en compte que existeix sentència ferma,

FINANÇAMENT :

580/2016, de data 19 de juliol de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenci-

Romanent líquid de tresoreria:

osa administrativa secció cinquena, en el procediment
453/2009, pel pagament de les factures i els interessos

Romanent líquid de tresoreria

de demora derivats de l’empresa Promotora Giro-Cat

no afectat i disponible:		

88.398,52

S. L. i per un import de 88.398,52 €, que requereix
a l’Ajuntament l’execució de l’esmentada sentència.

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

Es proposa al Ple l’Acord d’aprovació d’aquest expedi-

PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient de mo-

ent 5/2016 de modificació de crèdits del pressupost de

dificació de crèdits núm. 5/2016.

despeses mitjançant crèdit extraordinari finançat amb
el romanent de tresoreria per a despeses generals de

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el

l’exercici 2015, segons el detall següent:

termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Província de Girona. En cas
que no s’hi presentin recla-

PARTIDA

NOM			

01/920/22605

Sentència judicial. 		

PROPOSTA DE CONSIGNACIÓ

macions, l’acord esdevindrà ferm sense necessitat

88.398,52

de prendre cap altre acord.

		 Indemnització

En cas contrari, el Ple dispo-

		

sarà del termini d’un mes,

Promotora Giro-Cat S. L.

comptat de la finalització
TOTAL ALTES DE CRÈDITS: 			

88.398,52

del període d’exposició pública, per resoldre-les.

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 2017.
Es necessita contractar amb caràcter d’urgència el personal laboral temporal, dos vigilants i dos socorristes.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 d’abril de 2017 i les entrevistes es faran el dimarts dia 9 de maig a l’ajuntament de la Tallada d’Empordà. La documentació que cal presentar i les bases
es podran consultar al lloc web de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà en els propers dies.
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REGIDORIES
URBANISME
Des de l’Àrea d’Urbanisme us volem comunicar que:

El passat mes de desembre es van acabar les obres d’arranjament del Casal de Tor i, com
tots sabeu, es va inaugurar amb un acte organitzat pel Casal al qual l’Ajuntament va ser
convidat. Moltes gràcies per fer-nos-en partícips!

Pràcticament s’ha acabat l’obra corresponent a l’Espai Canet, projecte aprovat en el
PUOSC 2013. Quan l’obra estigui del tot acabada se’n preveu la inauguració oficial, que
serà prèviament comunicada.

La construcció de la
Guingueta de la piscina
ja està finalitzada i
estarà en funcionament
el proper estiu, de
manera que aquest any
disposarem d’aquest nou
servei a l’entorn de la
piscina municipal. Aquest
punt, a més de servir
refrescos per a aquells
que així ho desitgin, serà
el nou punt on el vigilant
de la piscina hi donarà
accés.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Us comuniquem també la finalització del magatzem situat al costat de l’ETAP, que
s’utilitza com a garatge del cotxe de l’Ajuntament i també com a magatzem de material
municipal.

S’ha acabat l’arranjament de la pista de tennis i bàsquet situada a la zona esportiva de
L’Empordanet. Amb aquesta actuació s’ha fet una obra de manteniment que convenia per
tal de conservar aquestes instal·lacions, malmeses pel pas del temps.

Us informem que la instal·lació dels dos punts addicionals de llum (entrada de la Tallada a
la sortida de la C-31 cap al nucli urbà i a l’entrada del poble de Canet) s’estan replantejant.
A Canet es durà a terme la instal·lació allargant la línia ja existent des del nucli del poble
fins a la carretera, i a la Tallada, el projecte encara no està definit, a l’espera de mantenir
una reunió amb l’ACA per sol·licitar permisos.
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També us comuniquem que, pel que fa al col·lector, tenim hora sol·licitada amb el
Sr. Alexandre Rocas, que ens ha d’informar de l’estat d’aquest així com de la previsió
de l’execució. Tot i això se’ns ha avançat que encara no disposen de data per a la represa
d’actuacions, malgrat que el contracte ja s’ha desencallat i sembla que les obres es
podran reprendre i concloure aquest 2017.

Ordenança de comunicació prèvia

f) Col·locar o reparar cels rasos, motllures o altres
ornaments interiors.

Com sabeu, és voluntat de l’Ajuntament facilitar
els tràmits que es reben a l’Àrea d’Urbanisme per a

g) Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials,

aquells temes que així ho permetin. És per això que en

sempre que no sigui necessari instal·lar bastida, ex-

el ple del dia 28 de març s’ha aprovat l’ordenança que

cepte en les façanes principals.

té per objecte regular el règim d’intervenció administrativa de determinades obres menors que es realitzin

h) Canviar portes, finestres o persianes de la faça-

en el terme municipal de la Tallada d’Empordà pel

na sense modificar les dimensions de l’obertura ni

procediment de comunicació prèvia. Estaran subjectes

l’homogeneïtat de la façana, prèvia consulta, en

a comunicació prèvia els següents actes de transfor-

tot cas, amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.

mació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o enderrocament d’obres:

i) Reparacions puntuals de goteres en cobertes,
teulades i terrats.

Obres a l’interior d’habitatges, locals o elements comuns de pressupost inferior a 12.000,00 € que no mo-

j) Col·locació de reixes en obertures existents i ba-

difiquin la distribució, ni l’estructura ni la façana, i que

ranes de balcó, prèvia consulta, en tot cas, amb els

no s’efectuïn en edificacions catalogades pel Catàleg

serveis tècnics de l’Ajuntament.

de Masies i Cases Rurals de la Tallada d’Empordà:
Obres vinculades al condicionament d’establia) Fer obres de millora de cuines, lavabos o altres

ments comercials de superfície inferior a 300

elements que no comportin alteracions en la distri-

metres quadrats, les activitats dels quals es con-

bució interior de l’habitatge.

trolaran per un règim de control ex post basat
en una declaració responsable del titular de

b) Arrebossar, enguixar o pintar parets i sostres

l’activitat, d’acord amb el que determina el Re-

interiors.

ial decret-llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures
urgents de liberalització del comerç i determi-

c) Enrajolar parets interiors.

nats serveis.

d) Canviar paviments o peces de graó.

Obres a l’interior d’elements comuns que no modifiquin distribució, estructura ni façana.

e) Canviar o reparar instal·lacions interiors d’aigua,
electricitat, calefacció, clavegueram, telecomuni-

Actuacions de neteja i arranjament de jardins i so-

cacions, climatització.

lars que no impliquin tala d’arbrat.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Per tal que la comunicació prèvia es consideri re-

En cap cas la comunicació prèvia legitima per exer-

alment efectuada i, per tant, possibiliti l’execu-

cir actuacions en contra de la legislació urbanística

ció de l’actuació sol·licitada, s’hi haurà d’adjuntar

i el planejament vigent.

la documentació prevista en l’ordenança i, en tot
cas, el justificant de pagament del tribut preceptiu

Les obres menors incloses en el règim de comuni-

corresponent. En cas contrari, s’entendrà com a no

cació prèvia s’hauran d’acabar en un termini de 6

efectuada la comunicació prèvia. La correcta pre-

mesos a comptar de l’endemà de la comunicació.

sentació de la comunicació prèvia facultarà per a

Transcorregut el termini d’execució sense que s’ha-

l’execució de l’actuació objecte de comunicació.

gin finalitzat les obres, se’n podrà sol·licitar una
pròrroga o una nova comunicació prèvia.

Passos per a tramitar-la:
A la comunicació prèvia s’hi haurà d’acompanyar la
La comunicació prèvia d’obres menors es presen-

documentació següent per a la deguda comprovació

tarà:

de les obres que s’han d’executar sol·licitades:

· al registre d’entrada de l’Ajuntament, en im-

Sol·licitud en model oficial

près normalitzat. Se’n prioritzarà la presentació per via telemàtica.

Documentació que acrediti la personalitat física o
jurídica del sol·licitant

· mitjançant qualsevol altre dels mitjans previstos a la normativa del procediment admi-

Memòria explicativa de les obres

nistratiu.
Pressupost d’execució
Quan per a l’execució de les obres es requereixi l’ocupació de la via pública amb contenidors,

Autoliquidació de l’impost sobre construccions,

sacs de runa, bastides o altres elements, caldrà

instal·lacions i obres, i de la taxa corresponent

puntualitzar en la sol·licitud les dades corresponents per tal de determinar les garanties esca-

Justificant del dipòsit de la fiança de residus, si

ients.

escau

En els supòsits en què la sol·licitud no reuneixi

Contracte signat amb l’abocador autoritzat d’ac-

algun dels requisits establerts, que manqui do-

ceptació dels residus, si escau

cumentació complementària o que el seu contingut sigui incomplet o deficient, es requerirà al

Fotografia de l’espai en què es volen realitzar les

sol·licitant que ho esmeni, per a la qual cosa se

obres en l’estat actual previ a l’execució d’aquestes

li atorgarà un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació,

Donat que és un procediment nou, si teniu algun

i s’entendrà com a no efectuada la comunicació

dubte, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament

prèvia quan no s’aporti o s’esmeni la documen-

per resoldre’l. Esperem que l’aplicació d’aquesta or-

tació requerida en el termini indicat.

denança ens ajudi a tots a ser més àgils.
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ECONOMIA I HISENDA
Informació general

pressupost sense poder respectar aquesta taxa prevista d’increment pels motius següents:

De la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, aprovada per Decret d’alcaldia de 28 de febrer, se’n desprenen

Podem dir que l’Ajuntament, gràcies al fet que la Ge-

les dades econòmiques següents:

neralitat ens ha pagat gairebé tots els drets reconeguts que teníem pendents de cobrar, i en especial el

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici ha tingut un

FEDER, es troba en una situació econòmica molt més

superàvit de 193.233,00 € i s’ha obtingut un romanent

desfogada que en anys anteriors. És per aquest mo-

de tresoreria de 407.785,85 €.

tiu que aquest darrer any, un cop estudiat el pla de
tresoreria i vist que disposàvem de suficients diners,

L’Informe de la Intervenció municipal reflecteix que en

hem decidit dur a terme una sèrie d’inversions que

la liquidació del pressupost s’ha donat compliment als

vam considerar del tot necessàries i sostenibles, però

barems d’estabilitat pressupostària previstos a la Llei

que han esdevingut un problema a l’hora de donar

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

compliment a aquesta ràtio establerta per l’Estat, co-

nibilitat financera, que estableix que les corporacions lo-

neguda com “la regla de la despesa”.

cals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.

Per aquest motiu, durant els propers dos anys, entrarem en un pla econòmic i financer, en el qual haurem

L’estabilitat pressupostària implica que els recursos

de rendir comptes a l’Estat amb més freqüència, in-

corrents i de capital no financers han de ser suficients

formant de l’estat d’execució del pressupost i d’altres

per atendre les despeses corrents i de capital no finan-

dades que ens aniran demanant, per tal de comprovar

cers. La capacitat inversora municipal la determinen

que l’import que hem augmentat en el pressupost en-

els recursos de capital, financers i no financers, i els

trava dintre de les nostres possibilitats econòmiques, i

recursos corrents no emprats en les despeses corrents

demostrar que no hem fet cap disbarat.

(estalvi brut).
Aquesta exigència no ens espanta. Els demostrarem que
L’article 12 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostà-

som un Ajuntament solvent, sense préstecs i amb un

ria exigeix també a les entitats locals que la variació de

pressupost municipal que no podíem augmentar si no

despesa computable no superi la taxa de referència de

incomplíem aquesta norma. Creiem que els diners de les

creixement del PIB, la determinació de la qual correspon

arques municipals són per invertir en millores per al mu-

al Ministeri.

nicipi i per als seus veïns, i no pas per quedar-se al banc.

Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014

En els propers exercicis, gràcies a aquest incompli-

es fixa aquesta taxa per al període 2015-2017 en l’1,3%

ment de la ràtio, ja tindrem un pressupost, l’import

per a l’exercici 2015; l’1,5% per al 2016 i l’1,7% per al 2017.

del qual es correspondrà amb les nostres possibilitats.
La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona

L’Ajuntament no ha complert amb la regla de la des-

(XALOC) ens donarà suport per portar a terme aquest

pesa en aquest darrer exercici. Hem incrementat el

pla econòmic i financer.
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Us volem informar també que aquest mes de febrer hem

cionada pel FEDER, per import de 64.850,92 €, del qual

cancel·lat íntegrament el préstec contractat amb l’Institut

us vam parlar a l’anterior butlletí. Per tant, podem do-

Català de Finances (ICF) per poder pagar l’obra subven-

nar per tancada l’obra des d’un punt de vista econòmic.

PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017 (aprovat al Ple de la corporació el dia 23 de desembre de 2016):

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017
A. OPERACIONS NO FINANCERES — A.1. OPERACIONS CORRENTS — A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL I

IMPOSTOS DIRECTES

2017

11200

IBI RÚSTICA

40.400,00

11300

IBI URBANA

170.300,00

11500

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

11600

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS		

13000		

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

		

TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

37.800,00
4.000,00
13.000,00
265.500,00

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES		

29000		

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

4.000,00

		

TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

4.000,00

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

30000		

SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA

30100		

SERVEI DE CLAVEGUERAM

62.000,00

30200		

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

35.000,00

30400		

CÀNON ACA

43.000,00

30900		

TAXA CEMENTIRI

1.335,00

32100		

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

1.000,00

32200		

LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ

32300		

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

32500		

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

33200		

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT

7.000,00
5.000,00

6.350,00

70,00
200,00
100,00

33300		

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS

33500		

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

100,00

33900		

TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET

800,00

34901		

QUOTES PISCINA

34902		

QUOTES SANT GALDERIC

34903		

QUOTES CASAL

34904		

QUOTES DINAR GENT GRAN

1.000,00

34905		

FIRA ERAQUARI

1.500,00

13.000,00
1.500,00
10.000,00

34907		

TALLER INFANTILS

300,00

34908		

TRANSPORT SOCIOSANITARI

400,00

34909		

INGRESSOS APARCAMENT D’AUTOCARAVANES
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39100		

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

39211		

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

1.700,00

100,00

39300		

INTERESSOS DE DEMORA

1.000,00

39301		

INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES

39900		

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

39905		

APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL

		

TOTAL CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

200,00
400,00
1.500,00
195.555,00

42000		

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

70.962,78

45000		

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA

30.266,50

45081		

GENERALITAT - PUOSC MANTENIMENT

19.936,50

45080		

GENERALITAT - JUTJAT DE PAU

800,00

45082		

GENERALITAT - TÈCNIC JOVENTUT

1.500,00

45083		

GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES

8.200,00

46100		

DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS

1.200,00

46101		

DIPUTACIÓ - COOPERACIÓ CULTURAL

4.200,00

46102		

DIPUTACIÓ - PER FIRA ERAQUARI

1.000,00

46104		

DIPSALUT - SUBVENCIONS

6.000,00

46105		

PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.000,00

48000		

VEDAT DE CAÇA

		

TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPITOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

52000		

INTERESSOS DE DIPÒSIT

54100		

LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT

55900		

CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

6.600,00

		

TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

7.050,00

		

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

14.000,00
162.065,78

10,00
440,00

634.170,78

A2. OPERACIONS DE CAPITAL		
CAPITOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76102		

DIPUTACIÓ FONS SUBVENCIONS

76103		

DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES

600,00

76104		

DIPSALUT - SUBVENCIONS INVERSIONS DISPENSARI

600,00

76105		

PUOSC - ESPAI CANET

0,00

76106		

DIPUTACIÓ - FORA CONCURRÈNCIA ESPAI CANET

0,00

24.800,00

		

TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

26.000,00

		

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

26.000,00

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

660.170,78

		

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		

660.170,78
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PRESSUPOST DE DESPESES 2017
A. OPERACIONS NO FINANCERES — A.1. OPERACIONS CORRENTS — A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL I

DESPESES DE PERSONAL

912/10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

2017

920/12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1

10,00

920/12003

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1

10.080,56

920/12006

TRIENNIS

920/12100

COMPLEMENTS DE DESTÍ

6.626,90

920/12101

COMPLEMENTS ESPECÍFICS

20.181,70

920/13000

PERSONAL LABORAL FIX - PERSONAL NETEJA

10.444,54

920/13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - AUXILIAR ADMINISTRATIU

31.986,44

920/13101

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - BRIGADA

22.866,50

342/14300

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

11.140,00

920/14300

PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE

12.178,90

920/14301

BRIGADA JOVE

1.500,00

12.000,00

736,68

920/16000

QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT

920/16200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

2.100,00

		

TOTAL CAPÍTOL I _ DESPESES DE PERSONAL

181.666,16

CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

920/20200

ARRENDAMENT LOCAL APARCAMENT VEHICLE MUNICIPAL I MAGATZEM

920/20400

RENTING VEHICLE MUNICIPAL

920/20600

RENTING IMPRESSORA RICOH

171/21000

JARDINERIA

39.813,94

170,00
4.800,00
800,00
8.500,00

160/21000

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

1610/21000

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

24.000,00

4.200,00

165/21000

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

10.000,00

920/21000

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

12.000,00

312/21200

CONSERVACIÓ CONSULTORI

330/21200

CONSERVACIÓ LA CASETA

342/21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

340/21200

CONSERVACIÓ EMPORDANET

1.300,00

920/21200

CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

2.000,00

450/21200

CONSERVACIÓ APARCAMENT AUTOCARAVANES

1.000,00

920/21300

CONSERVACIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

3.000,00

920/21600

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ

1.700,00

920/22000

MATERIAL OFICINA

2.988,66

800,00
1.000,00
11.000,00

920/22001

PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS

1.500,00

920/22001

REVISTA ASPRE I PLA

2.000,00

920/22001

BUTLLETÍ MUNICIPAL

1.250,00
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1610/22100

XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA

5.200,00

1621/22100

ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA

850,00

165/22100

387, ENERGIA ELÈCTRICA ESGLÉSIA LA TALLADA

400,00

165/22100

572, ENERGIA ELÈCTRICA - ESTACIÓ BOMBEIG TOR

385,00

165/22100

384, ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA TOR

465,00

165/22100

385, ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA MARENYÀ

165/22100

378, ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ

1.400,00

165/22100

390, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER CASTELL LA TALLADA

5.000,00

165/22100

383, ENLUMENAT PÚBLIC CARRER MAJOR LA TALLADA

225,00

150,00

165/22100

381, ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

1.500,00

165/22100

380, ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEIG MAS TURRÓ

1.200,00

165/22100

391, ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS

165/22100

388, ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

3.000,00

920/22100

389, ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

2.300,00

920/22100

382, ENERGIA ELÈCTRICA LA CASETA

920/22100

571, ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA

3.000,00

450/22100

ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT AUTOCARAVANES

2.500,00

1610/22102

XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS

1.200,00

338/22102

GAS LA CASETA

920/22103

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

600,00

470,00

200,00
1.200,00

920/22103

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET

300,00

920/22104

VESTUARI BRIGADA

400,00

920/22110

PRODUCTES DE NETEJA

1.250,00

920/21201

MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

1.500,00

1621/22200

TELEFÓNICA IP DEIXALLERIA

1.000,00

312/22200

TELÈFON CONSULTORI MÈDIC

920/22200

TELEFÓNICA LÍNIA AJUNTAMENT

920/22200

TELEFÓNICA LÍNIA FAX

920/22200

TELEFÓNICA MÒBIL

920/22201

SERVEIS DE CORREUS

1.200,00

920/22203

SERVEIS INFORMÀTICS

1.400,00

920/22400

PRIMES ASSEGURANCES

8.500,00

161/22501

CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL

6.000,00

300,00
5.500,00
900,00
1.200,00

161/22501

CÀNON ACA ABONATS

920/22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

43.000,00
2.500,00

920/22603

PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS

1.000,00

920/22602

DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA

1.450,00

920/22604

JURÍDICS I CONTENCIOSOS

5.000,00

920/22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

338/22609

ACTIVITATS CULTURALS

500,00
7.000,00
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338/22609

CASAL. DESPESES ORGANITZACIÓ

1.200,00

338/22609

FIRA ERAQUARI

6.000,00

338/22609

FESTA DE SANT GALDERIC

3.000,00

338/22609

FESTA GENT GRAN

4.500,00

920/22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

3.500,00

1621/22700

RECOLLIDA ESCOMBRARIES

23.000,00

1621/22700

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

1623/22700

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)

150/22706

ARQUITECTA MUNICIPAL

1610/22706

XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES

1.500,00

920/22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9.000,00

932/22708

SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT

920/22710

PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

6.000,00

5.500,00
13.000,00
7.500,00

15.000,00

920/22799

SERVEIS JURÍDICS

5.000,00

231/22799

ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS DINAMITZACIÓ GENT GRAN

4.500,00

920/22707

SERVEIS ECONÒMICS

8.500,00

920/22699

ARXIU FOTOGRAFIA

100,00

920/23100

LOCOMOCIÓ

920/23300

ALTRES INDEMNITZACIONS - ÒRGANS COL·LEGIATS

		

TOTAL CAPÍTOL II - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

011/31002

INTERESSOS PRÉSTEC ICF

3.100,00

011/35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

4.000,00

		

TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

7.100,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

337/46100

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

2.800,00

231/46500

SERVEIS SOCIALS

3.000,00

943/46600

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS

1.280,00

432/47200

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

925/48000

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)

19.500,00
352.733,66

800,00
400,00
2.300,00

925/48001

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

300,00

925/48002

CONVENI CONSORCI USUARIS DEL BAIX TER

600,00

338/48003

SUBVENCIÓ COLLA SINOFÓS

300,00

338/48004

SUBVENCIÓ CAMATORTA (TALLER COSTURA)

300,00

338/48005

SUBVENCIÓ CAMATORTA (TALLER DE CUINA)

300,00

338/48006

SUBVENCIÓ CAMATORTA (REIS)

300,00

341/48000

SUBVENCIÓ CAMATORTA (ACTIVITATS ESPORTIVES)

300,00

338/48007

SUBVENCIÓ CORAL DE LA TALLADA

300,00
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338/48008

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE LA TALLADA)

338/48009

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)

150,00
0,00

338/48010

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)

1.500,00

337/48000

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)

2.000,00

136/48000

ADF EL PUIG SEGALAR

231/48000

CONVENI CÀRITAS

321/48000

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR

300,00
300,00
1.500,00

		

TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES CORRENTS

		

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

559.249,82

17.750,00

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

559.249,82

CAPÍTOL VI

INVERSIONS

450/62100

INVERSIONS GENERALS (ARRANJAMENT DE CAMINS I PINTURA LOCALS)

31.000,00

340/62203

ANNEX MAGATZEM EMPORDANET

17.720,00

165/62301

ENLLUMENAT ACCÉS A NUCLIS

7.000,00

920/60900

INVERSIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

450/62200

ALTRES INVERSIONS DIVERSES

12.000,00
12.200,96

342/62204

ARRANJAMENT PISCINA MUNICIPAL

15.000,00

342/62200

RECEPCIÓ-BAR PISCINA MUNICIPAL

		

TOTAL CAPÍTOL VI - INVERSIONS

100.920,96

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

100.920,96

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

660.170,78

6.000,00

B. OPERACIONS FINANCERES		
CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

011/91300

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA

0,00

		

TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

0,00

		
		

TOTAL PRESSUPOST DESPESES		

Sentència corresponent a la demanda de la
Promotora GIRO-CAT S. L. contra l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà

660.170,78

En aquest procediment es va dictar sentència amb
data 2-9-2013, que estimava en part el recurs contenciós administratiu presentat per l’empresa constructora, i que condemnava l’Ajuntament de la Tallada a

Entre els anys 2007 i 2008 es varen dur a terme les

pagar la quantitat de 62.150,85 euros més interessos.

obres de pavimentació del camí del mas Turró i del

La demanda inicial era de 103.161,52 euros.

mas Jordi, executades per l’empresa Promotora Giro-Cat, S. L. Com a conseqüència de la liquidació de

L’Ajuntament va presentar recurs d’apel·lació contra

l’obra, la Promotora Giro-Cat S. L. va interposar el

la sentència anterior, recurs que ha originat el rot-

recurs contenciós administratiu 453/2009 davant el

lle d’apel·lació 459/2013, i que finalment ha conclòs

jutjat contenciós administratiu número 2, de Girona.

amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
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Catalunya 580/2016, del 19 de juliol de 2016. Aquesta

obres executades fa temps i és per això que ens posem

sentència desestima el recurs presentat per l’Ajunta-

a la vostra disposició per a qualsevol aclariment ad-

ment, i confirma la sentència anterior, amb imposició

dicional que cregueu necessari. Volem expressar-vos

expressa de costes per import de 1.000 € a l’Ajunta-

que la nostra voluntat és lluitar fins al final per no

ment. D’aquesta manera l’Ajuntament ha de pagar

haver de pagar aquests diners que creiem que no per-

62.150,85 euros més els interessos i els 1.000 euros de

toca pagar a causa de les irregularitats detectades en

costes judicials.

tot aquest expedient des de l’inici. Això no obstant,
també cal deixar clar que si la resolució final és en

Per altra banda, durant l’any 2013 l’Ajuntament va

contra de l’Ajuntament, farem el pagament d’acord

tramitar l’expedient d’intervenció 19/2013, relatiu a

amb allò que la justícia estimi oportú.

un deute que tenia l’empresa Promotora Giro-Cat S. L.
vers l’Ajuntament, expedient que reconeixia que

Des d’aquest apartat també us avancem que no des-

l’empresa tenia un deute de 31.595,48 euros amb

cartem la possibilitat de fer una reunió pública per

l’Ajuntament. També la sentència es limita a reconèi-

explicar la cronologia dels fets i la seva resolució una

xer el deute de l’Ajuntament amb Giro-Cat per les re-

vegada hagi finalitzat tot el procés. Us mantindrem

ferides obres, però no entra a valorar l’endós de Lico

informats en tot moment de l’evolució ja que són

Leasing pendent i que va pagar l’Ajuntament a Caixa

molts diners per a un municipi tan petit com el nostre

Catalunya. Així, a la liquidació del contracte, d’obligat

i, no cal dir, aquests diners són del municipi, dels seus

compliment i pagament per la sentència, se’n poden

veïns i veïnes, i l’Ajuntament només els gestiona.

descomptar els deutes que tingui Giro-Cat S. L. per

Modificació de l’ordenança fiscal referida
a la taxa per recollida d’escombraries

altres conceptes i compensar-los.
Arran d’aquesta sentència, l’Ajuntament va abonar
el mes de desembre passat (2016) la suma de 30.000

En aquest apartat volem recordar-vos de manera re-

euros al jutjat contenciós administratiu de Girona. Es

sumida la modificació a l’ordenança fiscal núm. 8 que

va presentar per escrit a l’esmentat jutjat que s’in-

s’aplicarà a partir d’aquest any 2017 arran de l’actu-

gressava la quantitat mencionada i s’iniciava un expe-

alització de la taxa per recollida d’escombraries. El

dient de compensació de deutes entre la Promotora

balanç de l’any 2016 d’aquest servei va ser clarament

i la Corporació Local. Els 32.150,85 euros estan pen-

deficitari, de manera que ens ha estat necessari rea-

dents de pagament i en saldo favorable a la promo-

litzar un estudi per analitzar-ne les causes i proposar

tora Giro-Cat S. L. però existeix un saldo favorable a

accions correctores que permetessin eixugar aquest

l’Ajuntament derivat de l’expedient de reclamació de

dèficit.

31.595,48 euros. La diferència entre ambdues xifres,
555,37 euros, es van ingressar la segona setmana de

La taxa de prestació del servei de recollida d’escom-

març (2017) al compte corrent judicial.

braries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’efectuïn activitats

Per tant, en aquest moment, l’Ajuntament resta a l’es-

industrials, comercials, professionals, artístiques i de

pera de la resolució de l’expedient de compensació.

serveis són l’objecte d’aquesta. Es consideren escom-

Entenem que aquesta sentència pugui resultar difícil

braries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes

d’interpretar i de seguir ja que està relacionada amb

i les deixalles alimentàries o els detritus que es pro-
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dueixen de la neteja normal de locals o habitatges

quereixin l’adopció de mesures especials higièniques,

i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus

profilàctiques o de seguretat.

industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les
matèries i els materials contaminats, corrosius, peri-

La quota tributària queda establerta d’acord amb la

llosos o aquells la recollida o abocament dels quals re-

informació que s’aporta a continuació:

TARIFA PER DOMICILIS I GARATGES, QUOTA ANUAL IRREDUCTIBLE			

EUROS

1. Propietaris o arrendataris d’habitatges, per cada un					

105,00

2. Propietaris o usuaris de garatges, magatzems o trasters que integren una unitat cadastral
independent, per cada un (no afectes a activitat). Exempts els trasters de menys de 4 m2,
tot i que formin unitat cadastral independent.
TARIFES PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES			

30,00

EUROS

1) Locals comercials:
1.1 Locals comercials i professionals no tarifats específicament		
350,00
1.2 Locals industrials i magatzems no tarifats específicament		
350,00
1.3 Establiments dedicats a la venda de diaris, revistes, productes alimentaris com ara pa, pastisseria, xurreria, xocolateria, gelats o ambdós, queviures en general, queviures i llegums cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, carnisseria,
verdures i fruites, ultramarins, conserves i pesca salada, precuinats o menjars preparats, pizzeries (per emportar),
mels i similars:
a) Locals fins a 80 m2 de superfície d’atenció al públic			
250,00
b) Locals de més de 80 m2 fins a 100 m2 de superfície d’atenció al públic		
350,00
c) Locals de més de 100 m2 de superfície d’atenció al públic		
465,00
2) Indústries i tallers
2.1 Fins a 100 m2 de superfície útil			
2.2 De 100 a 500 m2 de superfície útil			
2.3 De més de 500 m2 de superfície útil			

300,00
350,00
465,00

3) Restaurants i bars
3.1 Restaurants 			
3.2 Bars			

540,00
420,00

4) Hotels, residències, pensions, turisme rural i similars
4.1 Una quota irreductible fins a 10 habitacions			
4.2 Una quota complementària a partir d’11 habitacions, per habitació			
4.3 Cases rurals, per cada apartament o habitatge			

300,00
25,00
110,00

5) Granges
5.1 Granges de bestiar fins a 2.000 m2 de superfície		
5.2 Granges de bestiar de més de 2.000 m2 de superfície 		

195,00
300,00

7) Aparcaments, garatges i caravànings
7.1 De menys de 20 places		
7.2 De 21 a 40 places
7.3 De més de 40 places			

125,00
300,00
410,00

(*) En les activitats es computarà com a superfície de l’activitat la superfície útil (atenció al públic i espais per a elaboració del
producte) del local més la superfície que tingui concedida mitjançant llicència per ocupació de via pública.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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NOTA A LES TARIFES:
Quan una activitat es desenvolupi en el domicili del

de la tarifa de taxa i l’activitat o activitats comple-

subjecte, es pagarà la taxa de recollida d’escombra-

mentàries es comptabilitzaran al 25%.

ries de l‘habitatge i la de l‘activitat que correspongui. Si existís més d’una activitat en el mateix domi-

S’establirà una bonificació del 10% als usuaris que

cili, es bonificarà cadascuna amb un 25%

hagin utilitzat el servei de deixalleria municipal, degudament identificats i registrats amb la correspo-

Quan un local comercial desenvolupi més d’una ac-

nent targeta d’usuari. Aquesta bonificació s’aplica-

tivitat: a l’activitat principal se li computarà el 100%

rà a les quotes de l’any següent al de la utilització.

Modificació de l’ordenança fiscal referida a la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions
municipals i el material de titularitat municipal
» PISCINA MUNICIPAL
Una vegada realitzats els càlculs econòmics d’ingressos

estat deficitària. De manera semblant al cas de les es-

i despeses que comporta a l’Ajuntament la prestació

combraries l’ordenança fiscal s’ha hagut de modificar

de serveis d’utilització de la piscina municipal així com

per corregir el dèficit incorregut en exercicis anteriors.

l’ús de les seves instal·lacions i el material de titularitat
municipal, hem detectat que la prestació d’aquests ser-

La taxa per a la utilització del servei de piscina muni-

veis en relació amb les taxes vigents el 2016 també ha

cipal queda de la manera següent:

ENTRADES INDIVIDUALS
Menors de 3 anys		
De 3 a 12 anys		
			
Adults (més de 13 anys)
			
Jubilats (més de 65 anys)
Casals i entitats esportives

Gratuïta
Feiners: 5 €
Festius: 6 €
Feiners: 7 €
Festius: 8 €
5€
3,5 € (cada persona)

ABONAMENTS DE TEMPORADA
Individual		
Familiar (2/3 persones)
Familiar (4/5 persones)

110 €
165 €
225 €

CURSETS DE NATACIÓ
I ACTIVITATS AQUÀTIQUES

ABONAMENTS MENSUALS

Preu curset natació
(abonats piscina) 		

65 € mensuals

Abonament de juliol: del 24 de juny al 31 de juliol
Abonament d’agost: de l’1 d’agost al 10 de setembre

Preu curset natació
(no abonats piscina)

85 € mensuals

Individual		
Familiar (2/3 persones)
Familiar (4/5 persones)

Activitat aquàtica dirigida
50 € mensuals
(AIGUAGYM: 3 dies setmana)

90 €
120 €
150 €

*Les persones empadronades o que paguin algun tribut al municipi de la Tallada d’Empordà gaudiran d’abonaments
de temporada subvencionats fins a un màxim del 10% per l’Ajuntament.
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Tots els abonaments contractats entre el 24 de juny i el

d’Empordà o amb vincle tributari al municipi. Els

2 de juliol gaudiran d’un descompte addicional del 10%.

preus establerts són els següents:

Els abonaments seran personals i intransferibles.

Lloguer del local fins a 25 persones		

100 €

L’abonament familiar podrà ser únicament i exclusi-

Lloguer del local de 26 a 50 persones

150 €

vament contractat per a avis i néts o bé pares i fills.

Lloguer del local de 51 a 80 persones

300 €

Caldrà acreditar el grau de parentesc.
En el cas d’entitats locals sense afany de lucre o escoVolem destacar que com a novetats per a la campa-

les, podran fer ús d’aquestes instal·lacions de manera

nya 2017, la piscina romandrà oberta al públic del 24

gratuïta.

de juny al 10 de setembre. Aquest any però, l’horari
d’obertura entre el 24 de juny i el 31 d’agost serà de
9.30 h a 20.45 h, i de l’1 al 10 de setembre l’horari serà

*L’horari d’ús del local serà com a màxim fins a les 10 de la
nit (22.00 h).

d’11.3 0h a 17.30 h. La piscina també disposarà de servei de bar a “la guingueta” (de 8.45 h a 21.30 h) i de

b) Lloguer de material de l’ajuntament

zona wifi gratuïta per als seus usuaris.
Persones del municipi

0,35 €/cadira i dia

Per perdre o malmetre
una cadira		

12,00 €

1a) Local Social Municipal l’Empordanet

Persones del municipi

3,00 €/taula i dia

L’ús del local social queda restringit a les entitats

Per perdre o malmetre
una taula		

125,00 €

» INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
I EL MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPAL

municipals i a persones empadronades a la Tallada

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

29

Núm. 20 ABRIL 2017

Butlletí d’Informació Municipal

TURISME I COMUNICACIÓ
Des d’aquesta regidoria volem destacar alguns fets
desafortunats que han afectat persones del municipi i

Des d’aquest apartat del butlletí ens plau dir-vos

que han estat relacionats amb gossos.

que el passat 13 de gener, la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Hono-

És per això que volem recordar-vos que l’Ajuntament

rable Senyora Meritxell Serret, va fer una visita

disposa d’una ordenança municipal de tinença d’ani-

a l’ajuntament de la Tallada d’Empordà, on va

mals i que es pot consultar a l’enllaç www.latallada.

signar al llibre d’honor de l’ajuntament.

cat/media/sites/54/ordenan--a_animals_Tallada.pdf,
en la qual se’n regula la tinença i s’estableix el règim
sancionador quan hi
ha incompliment.
Us demanem que
tots aquells que disposeu d’animals us
la llegiu i la compliu.
L’incompliment
l’ordenança

de
com-

porta l’aplicació de
sancions que oscil·
len entre els 100 i els
20.000 euros.

Us informem que els fanals de la via pública han estat identificats amb lletres (C: Canet, LT: la
Tallada, M: Marenyà, T:Tor) i un número. D’aquesta manera, si detecteu qualsevol incidència
podreu fer-nos arribar quin és el fanal afectat i per a nosaltres serà més fàcil saber on es troba.
Esperem que aquesta petita acció ens ajudi a millorar el servei.

També us informem que l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha fet públiques les tarifes del servei d’aigua
a Catalunya i que podeu consultar al lloc web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/
aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P55200118401445680176351&_nfls=false
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CULTURA
És voluntat de l’Àrea de Cultura que les activitats

Des de la darrera publicació, en el nostre municipi

que es programen serveixin per promoure la cohesió

s’han realitzat les habituals activitats d’aquestes da-

social entre les persones del nostre municipi. D’una

tes: tallers durant les vacances de Nadal, quines a la

banda, es promouen i mantenen les tradicions, però

Tallada i a Tor, el pessebre i el concert del cor de la

també es dóna suport a la majoria d’iniciatives que

Tallada, la cavalcada de Reis, el club de lectura i el

proposa la gent dels nostres pobles. Com sempre,

dinar a Tor per celebrar la festa de la Candelera.

agraïm profundament la participació de totes les associacions i voluntaris, el treball dels quals fa possi-

I a més a més, s’estan preparant les activitats se-

ble que aquestes iniciatives es duguin a terme.

güents:

Fira Eraquari

Projecció de documentals
Jesús Alvira, guionista i realitzador de documentals, ens proposa la visualització i posterior
col·loqui d’una sèrie de documentals realitzats
per ell al llarg de la seva carrera professional.

El proper 28 de maig se celebrarà la cinquena edició
d’aquesta fira dedicada a les teràpies naturals per a la
salut, l’alimentació natural i l’artesania. Esperem que
aquest any la pluja no impedeixi poder-la celebrar
fins al final de la jornada.

La primera sessió tindrà lloc el 8 d’abril a L’Empordanet.

Revetlla de Sant Joan
Trobada de músics
Com en anys anteriors, tornarem a rebre la FlaDes de l’Àrea de Cultura es vol impulsar el projecte
“Fem música a la Tallada”, l’objectiu del qual és gaudir fent pràctica musical en grup, i s’adreça a totes
aquelles persones del municipi que tinguin domini en
algun instrument musical, inclosa la veu. Ara mateix,
després de la primera reunió, aquest projecte està en
fase de fer la llista de les persones interessades per
poder determinar la línia que s’ha de seguir.

ma del Canigó per encendre la foguera de Sant
Joan, després de llegir el manifest i cantar Els
Segadors.
Adjuntem en aquest primer butlletí de l’any el
calendari d’activitats que es duran a terme durant aquest 2017 i inici de 2018.

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà
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SOCIAL
Comunicat de Roba Amiga

Homenatge a l’Angeleta Vila

Des d’EI ADAD L’Encant i la Cooperativa Roba

Des d’aquesta àrea ens plau dir-vos que el passat

Amiga ens han informat de les dades de reco-

16 de desembre, l’Angeleta Vila va rebre un me-

llida totals de l’any 2016:

rescut homenatge a la residència on és actualment i on se li va imposar per part de la Conselle-

1r trimestre
2n trimestre

ra de Treball i Afers socials i Famílies, Honorable

166 kg

Sra. Dolors Bassa, la medalla de centenària.

317 kg
353 kg

3r trimestre
4t trimestre

304 kg

En total s’han recollit a la Tallada 1.140 kg de
roba. Amb la gestió de la roba usada recollida
es fa possible atendre més de cent persones
anualment, crear llocs de treball per a col·lectius
en risc d’exclusió social i garantir el lliurament
social de roba a famílies en risc d’exclusió.

Treballadora social
La nova treballadora social assignada des de
l’àrea de la Bisbal és la Sra. Sílvia Mas. Us re-

L’alcalde de la Tallada, Sr. Josep Ferrer

cordem que la Sílvia atén presencialment cada

Vilavella, li va fer lliurament també d’un

15 dies les persones que així ho sol·liciten a la

retrat de l’Angeleta realitzat pel fotò-

Tallada amb reserva prèvia d’hora.

graf Rafel Bosch.

Horaris de dinamitzacions i parc de salut
La programació de les sessions de dinamització del parc de salut tenen lloc els dies 29 de març, 26 d’abril, 10
i 24 de maig, i 7 i 21 de juny, a les 16.20 h. Tenen una durada d’una hora d’activitat física que es realitza amb
una fisioterapeuta especialitzada. Animeu-vos-hi!
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Festa de la Gent Gran
Ens plau anunciar-vos que la Festa de la Gent Gran aquest any se celebrarà el diumenge 21 de maig. Properament s’acabarà de tancar el programa i se’n farà difusió. Penseu que aquesta festa és un homenatge
a totes aquelles persones que ens han precedit i que en bona mesura han fet que el nostre municipi tingui
l’empremta que té. És una festa entranyable i bonica. Des d’aquest apartat us animem a assistir-hi tots i
compartir amb la nostra gent gran aquest dia.

Servei d’Informació i Atenció
a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
El Servei Català de Trànsit ha ampliat en les últimes setmanes el Servei d’Informació i
Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que es va posar en marxa de manera pionera a
tot l’Estat l’any 2012 i que ara es vol potenciar i estendre encara més amb la col·laboració
dels ajuntaments i consells comarcals.
El Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit ofereix orientació jurídica, legal,
psicològica, sanitària i assistencial a totes les persones víctimes o afectades per un accident
de trànsit i és un element necessari de suport a les víctimes i als seus familiars perquè puguin realitzar els tràmits necessaris i rebre informació sobre els drets que els reconeix la
legislació vigent, i rebre suport i atenció psicològica. El SIAVT posa a disposició del ciutadà
un telèfon gratuït, el 900 100 268, al qual es pot trucar de dilluns a diumenge de 9 a 20 h.
L’atenció s’estén a la pàgina web: victimestransit.gencat.cat (resposta en mínim 24 h) i
també es fa una atenció presencial.
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Canvis en la normativa reguladora
dels títols de família nombrosa (TFN)

Informe mosquit tigre

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del

Ara que ja s’acosta el bon temps cal recordar que

sistema de protecció a la infància i adolescència,

el mosquit tigre està establert en el nostre territori

ha introduït, entre d’altres, un canvi en les condi-

i per això l’estratègia més efectiva per evitar que

cions de manteniment de la condició de família

n’augmenti la població és eliminar els punts on

nombrosa, d’acord amb el qual el títol de família

s’acumula aigua, ja que és aquí on cria.

nombrosa continuarà en vigor encara que el nombre de fills que continuïn complint les condicions

Cal que eviteu tenir llocs on quedi aigua estancada

per formar-ne part sigui inferior de tres, sempre

(sota els testos, per exemple) ja que així es redueix

que almenys un d’ells reuneixi les condiciones pre-

la posta d’ous i la seva futura viabilitat.

vistes a la Llei. No obstant això, en aquests casos, la
vigència del títol s’entendrà exclusivament respecte
dels membres de la unitat familiar que en continuïn
formant part i no serà aplicable als fills que ja no en
compleixen les condicions.
Provisionalment, i fins a la implantació de la nova
configuració dels títols per part del Departament
de Benestar Social i Família, el servei de consulta de
TFN (Via Oberta) retornarà aquests títols com a NO
vàlids.

Servei de Pediatria a l’Àrea Bàsica de Salut
Diverses persones han expressat el seu descontentament amb l’atenció de pediatria que es
rep a l’Àrea Bàsica tant a Verges com a Torroella de Montgrí. És per això que els municipis
que depenem de Torroella de Montgrí hem sol·licitat una reunió amb la Sra. Ester Vilert,
directora del CABE Palamós.
De moment estem a l’espera de resposta. La intenció és comunicar els problemes detectats
i demanar un augment de professionals d’aquesta àrea que puguin atendre aquest servei
a Verges i a Torroella de Montgrí.
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JOVENTUT
Des de l’Àrea de Joventut us volem recordar que estem a la vostra disposició per ajudar-vos a resoldre aquelles qüestions que siguin del vostre interès, aconsellar-vos en
temes d’estudis, sol·licituds de beques, organitzar propostes de lleure, etc. Us volem
dir també que ens agradaria que participéssiu activament en els projectes que estan en
marxa i que escoltarem les propostes que ens vulgueu fer tot intentant engegar totes
aquelles iniciatives que siguin possibles.
Per a aquesta Setmana Santa està programat un casal molt actiu que es farà a L’Empordanet del 10 al 13 d’abril. Les inscripcions les podeu fer online o a través de la tècnica
de Joventut, Sra. Marta Lucero. (Podeu veure el cartell del Casal de Setmana Santa a la pàgina següent).
Projecte #BEjove

Casal Estiu

Us volem comunicar que participem en el projecte

També us volem comentar que com cada any, s’orga-

#BEjove (http://bejove.cat/que-es-el-bejove/), creat

nitzarà el Casal d’Estiu. El termini d’inscripció per a

per la Taula Tècnica de Joventut del Baix Empordà,

aquest casal s’obrirà el 17 d’abril i es tancarà (la prefe-

amb l’objectiu de fer arribar les diferents propostes

rència) el dia 5 maig per als empadronats a la Tallada i

dirigides als joves de la comarca, compartint reptes i

restarà obert a partir d’aquest dia fins al 2 de juny per

assumint responsabilitats.

als no empadronats (i també empadronats però sense
preferència). El casal disposa de places limitades.

Aquest web pretén ser el punt de partida per al col·
lectiu jove de la comarca a l’hora de buscar i trobar

La reunió de presentació del casal es farà el dia 21

informació, compartir experiències entre municipis,

d’abril a les 19.00 h a L’Empordanet i la reunió infor-

trobar nexes comuns de treball per desenvolupar acti-

mativa serà el dia 16 de juny també a les 19.00 h al ma-

vitats d’àmbit comarcal… Volem donar informació so-

teix Empordanet. El Casal s’iniciarà el dia 26 de juny i

bre temes que són d’actualitat, com la Garantia Juvenil

finalitzarà el dia 8 de setembre.

i la mobilitat internacional, serveis i equipaments que
els joves poden trobar i utilitzar al Baix Empordà i no-

Properament es publicarà al lloc web de l’Ajuntament

tícies d’actualitat que us poden servir per estar al dia…

aquesta informació així com els preus.

Casal Setmana Santa
Per a aquesta Setmana Santa està programat un casal molt actiu que es farà a L’Empordanet del 10 al 13 d’abril.
Les inscripcions les podeu fer online o a través de la tècnica de Joventut, Sra. Marta Lucero.
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LA TALLADA D'EMPORDÀ

ROBÒTICA

TALLERS

JOCS

MAQUILLATGE

CUINA: LA MONA

GIMCANA

MANUALITATS

INFLABLES

ESPORTS

OUS DE PASQUA

JOCS GEGANTS

DIVERSIÓ

Horari: De 9.00 a 13.00 h
Lloc: L'Empordanet
Edats: De 3 a 12 anys
Preu: 38€ / 30€ Empadronats
Dia esporàdic: 10 €
Places limitades

(4 dies)

Inscripcions i informació:
Tel. 609 027 708 / mlucero@baixemporda.cat
Inscripcions online:
https://sites.google.com/view/casalslatallada/
36
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CALENDARI D’ACTIVITATS
DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ

FEBRER

MES

DIA I HORA

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Cada dimecres
de 16 a 21 h
Dissabte 18
Diumenge 19
Divendres 24
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 5

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Trobada de xapes de cava
Calçotada
Taller de cuina
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: Paraules a mitges
(Blanca Busquets)
Dinar de la Dona
Treballadora
Activitat física,
fisioterapeuta
Sopar de la Dona
Activitat física,
fisioterapeuta
Taller de cuina
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: La maledicció dels
Palmisano (Rafel Nadal)
Casal de Setmana Santa
Activitat física,
fisioterapeuta
Xai Pasqual
Activitat física,
fisioterapeuta
Taller de cuina
Excursió: Fàbrica
Xocolates Torras
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Dinar de la Mare
Activitat física,
fisioterapeuta
Llibre: La dolça Caterina
(Montse Castaño)
Festa de la Gent Gran
Activitat física,
fisioterapeuta
Taller de cuina
Fira Eraquari (5a Edició)

La Caseta

Colla Sinofós

L’Empordanet
L’Empordanet
La Caseta
La Caseta

Camatorta
Comissió de festes
Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

L’Empordanet

Colla Sinofós

ABRIL

MARÇ

Dimecres 8

MAIG

2017/18

Dimecres 15
de 18 a 19 h
Divendres 17
Dimecres 29
de 18 a 19 h
Divendres 31
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 2
Del dia 9 al 13
Dimecres 12
de 18 a 19 h
Dissabte 15
Dimecres 26
de 18 a 19 h
Divendres 28
Per determinar
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 7
Dimecres 10
de 18 a 19 h
Diumenge 14
Diumenge 21
Dimecres 24
de 18 a 19 h
Divendres 26
Diumenge 28

Colla Sinofós
L’Empordanet

Associació
Colla Sinofós

La Caseta
La Caseta

Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

L’Empordanet

Ajuntament
Colla Sinofós

Casal de Tor

Casal de Tor
Colla Sinofós

La Caseta

Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta

Colla Sinofós

L’Empordanet

Casal de Tor
Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

L’Empordanet

Ajuntament + voluntaris
Colla Sinofós

La Caseta
La Tallada

Taller de cuina
Ajuntament + voluntaris
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JUNY

MES

DIA I HORA

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 4

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: El cel és blau, la
terra, blanca: una història
d’amor (Hiromi Kawakami)
Revetlla de Sant Joan
Taller de cuina
Festa jove
(F. M. de la Tallada)
Excursió: Solius
CASAL D’ESTIU

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

L’Empordanet
La Caseta

Ajuntament
Taller de cuina
Comissió de Festes

L’Empordanet

Colla Sinofós
Ajuntament

OPEN TENNIS MARENYÀ
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
FESTA MAJOR
DE LA TALLADA
Llibre: L’amiga genial
(Elena Ferrante)
FESTA MAJOR DE TOR
Nit d’estels
Taller de cuina
Excursió: visita guiada
Ullastret
OPEN TENNIS MARENYÀ
FESTA MAJOR DE MARENYÀ
Nit de jazz
FESTA DE SANTA MARIA
Empord’Art
Caminada nocturna
Trobada de xapes de cava
Excursió: Andorra
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: La sang és més
dolça que la mel (Josep
Torrent)
FESTA MAJOR DE CANET
DE LA TALLADA
Taller de cuina
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: per determinar
Sant Galderic
Desfilada Oncolliga
Taller de cuina
Nit de la Por, castanyada

Pista de tennis
La Caseta

Comissió d’Esports
Colla Sinofós

La Tallada

Comissió de Festes

La Caseta

Club de lectura

Tor
La Caseta
La Caseta

Casal de Tor
Ajuntament
Taller de cuina
Colla Sinofós

Pista de tennis
Marenyà

Comissió d’Esports
Comissió de Festes
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Divendres 23
Divendres 30
Divendres 30

JULIOL

Per determinar
Del 26 de juny
al 6 de setembre
Tot el mes
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Dissabte 1
Diumenge 2

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

Dies 7, 8 i 9
Per concretar
Divendres 28
Per determinar
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Tot el mes
Dies 5 i 6
Per concretar
Dimarts 15
Per concretar
Per concretar
Per concretar
Dies 30 i 31
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 3

Dies 23 i 24
Divendres 29
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 1
Diumenge 22
Per concretar
Divendres27
Dimarts 31

L’Empordanet
La Caseta
L’Empordanet
La Caseta

Colla Sinofós
Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura

Canet
La Caseta
La Caseta

Associació de Veïns
de Canet
Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta
L’Empordanet
L’Empordanet
La Caseta
Tor

Club de lectura
Ajuntament
Ajuntament, Associació
Taller de cuina
Casal de Tor
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FEBRER
2018

GENER 2018

DESEMBRE

NOVEMBRE

MES
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DIA I HORA

ACTIVITAT		

LLOC			

ORGANITZA

Cada dimecres
de 16 a 21 h
Divendres 3

Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Reunió Cavalcada deReis

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta

Diumenge 5
Divendres 24
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Diumenge 3
Dissabte 16
Dissabte 23
Diumenge 24
Dilluns 25
Dissabte 30

Llibre: per determinar
Taller de cuina
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Llibre: per determinar
Quina eròtica
Tennis taula
Tió de Nadal
Quina de Nadal
Patge reial,
recollida de cartes
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
Quina de Tor
Cavalcada de Reis
Calçotada
Taller de cuina
Tallers de manualitats,
memòria, reciclatge...
La Candelera

La Caseta
La Caseta
La Caseta

Comissió de Reis,
taller de costura
Club de lectura
Taller de cuina
Colla Sinofós

La Caseta
L’Empordanet
L’Empordanet
L’Empordanet
L’Empordanet
L’Empordanet

Club de lectura
Comissió de Festes
Comissió d’Esports
Ajuntament
Comissió de Festes
Ajuntament

La Caseta

Colla Sinofós

Casal de Tor
L’Empordanet
L’Empordanet
La Caseta
La Caseta

Casal de Tor
Associació
Comissió de Festes
Taller de cuina
Colla Sinofós

Casal de Tor

Casal de Tor

Cada dimecres
de 16 a 21 h
Dilluns 1
Divendres 5
Diumenge 19
Divendres 26
Cada dimecres
de 16 a 21 h
Dissabte 3

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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