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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... de 9.30 a 14 h
(tardes) dimarts ................... de 17 a 19 h
Secretaria: ...................................................... dijous de 9.30 a 14 h
............................................................................. Tel. 972 78 00 95
Arquitecta ....................................................... dijous d’11 a 13 h
.................................................... Cal demanar hora al 972 78 00 95
Alcaldia (Josep Ferrer) ........................................ dimarts de 12 a 14 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 de 9.30 a 14 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
Tècnica de joventut (Marta Lucero).................... dilluns de 9.30 a 12 h
Urbanisme i Serveis (Josep Ferrer).....................dimarts de 12 a 14 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
Servei pedicura..................................... 676 294 290 i 972 78 03 70
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 a l’Hospital de Palamós i al Cap de Torroella
Cal trucar prèviament a Creu Roja de Palafrugell............ 972 30 09 92
Comprar el tiquet a l’Ajuntament, la botiga o a l’Empordanet
Preu anada i tornada 10 euros
Servei no urgent d’ambulàncies.................................... 972 41 04 10

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
Servei pàrquing d’autocaravanes.......................................................
(Informació/Compra de tiquets al bar restaurant l’Empordanet)
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
ADF (dimarts de 10 a 12 h).........................................618 83 57 74
TRANSPORTS
RENFE Informació......................................................... 902 24 02 02
SARFA Informació......................................................... 902 30 20 25
972 30 12 93
TAXI ............................................................................ 619 76 81 45
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
Defensa de la democràcia
Estimats veïns i veïnes,
En aquests moments tan extraordinaris que estem vivint des d’un punt
de vista polític i social vull adreçar-vos aquesta salutació com a introducció del butlletí municipal. Mai m’hagués pensat que escriure unes
paraules em costés tant, us ho dic de veritat.
Com tots vosaltres, sóc una persona senzilla, no m’agraden les estridències ni esdevenir centre d’atenció. Això us ho dic perquè ho comparo
amb la nostra vida quotidiana. El municipi de la Tallada està format per
persones, que mai de la vida hauríem pensat que podríem ser l’objectiu
d’una agressió i violació dels drets fonamentals com els que hem viscut.
El passat 1 d’octubre, davant la plaça de l’Ajuntament, al “pati d’estudi”
vam viure un dels capítols més lamentables de la nostra vida municipal. Em vaig sentir ultratjada, trepitjada, indignada i preocupada pels
fets ocorreguts. No vull haver de viure en un estat de repressió, sota
un règim que no permet l’expressió de la democràcia i que, a l’empara
d’aquella que anomenen carta magna, no tenen cap mena de dubte
d’atacar violentament els seus conciutadans i coartar-ne la llibertat.
És per això que us dic que no vull renunciar a viure com a mi m’agrada,
amb respecte per la diversitat i amb tolerància per a tothom. No em
cansaré de repetir que la violència crea més problemes que no en soluciona i que, fins ara, amb la paraula s’han solucionat conflictes i acostat
posicions que semblaven irreconciliables. Però per a això, s’ha d’estar
disposat a escoltar i a ser generós. Aquests són índexs utilitzats en estats
democràtics per avaluar la salut i la maduresa del sistema polític que
defensa la sobirania del poble i el dret del poble a elegir i controlar els
seus governants. Malauradament, hem pogut constatar, jugant-nos-hi
el físic, que divergim profundament amb l’Estat espanyol en la interpretació d’aquesta definició de democràcia.
També vull agrair-vos el comportament cívic de solidaritat i de condemna d’aquests fets i el rebuig públic i coratjós de l’empresonament de
persones per les seves idees. Igualment, vull donar les gràcies a totes les
persones dels municipis veïns que el dia 3 d’octubre ens van mostrar el
seu suport i escalf en l’acte públic que va tenir lloc a la Tallada per repudiar l’atac sofert i defensar la democràcia.
A tots vosaltres, veïns i veïnes dels nostres quatre pobles, vull dir-vos
que, amb dificultat, ens anem sobreposant i que el treball a l’Ajuntament segueix. Per això, us convido que llegiu amb atenció les pàgines
que acompanyen aquesta salutació, on trobareu la informació relativa
i detallada de tots els temes d’interès municipal esdevinguts des de la
publicació del darrer butlletí.
En nom de tot el consistori municipal us reitero el nostre compromís de
continuar treballant d’acord amb la confiança que ens vàreu fer i dir-vos
que, ara més que mai, ens agradaria que participéssiu activament en la
vida municipal.
Conscient que el futur immediat és incert i complicat, desitjo que el puguem viure tots junts en pau i tranquil·litat.
Ben cordialment,

Grup Municipal ERC...... 55

MARIA DOLORS GUÀRDIA
Regidora
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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 març de 2017

Primer. APROVAR els esborranys de l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 8 de novembre de 2016 i la del

Identificació de la sessió:

Ple extraordinari de 23 de desembre de 2016.

Núm.: PLE2017000001

Resultat: s’aprova per unanimitat

Caràcter: ordinària
2.0 Decrets per donar compte a Ple 28 març 2017

Data: 28 de març de 2017
Hora d’inici: 19.00 h
Hora de fi: 20.32 h

DEC 062_2016 MODIF CRÈDIT 6 2016 23122016

Lloc: sala de juntes

DEC 063_2016 MODIF CRÈDIT 7 2016 23122016
DEC 064_2016 MODIF CRÈDIT 8 2016 23122016

Hi assisteixen:

DEC 001 PODER PER PLETS LLUIS JUNCÀ.

Josep Ferrer Vilavella, alcalde

JUDICI SALVADOR FALGAS 18012017

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

DEC 002 PROVISIÓ ALCADIA INICI EXP SANCIONADOR

Antoni Fernández Sandoval, regidor

GOS AGREDEIX NEN 26012017

Elisabeth Cruz Lozano, regidora

DEC 003 AUTORITZACIÓ ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI

Ultano Gómez Ponsetí, regidor

CLASSIC RENT SERVICES XXI SL 27012017

Assistits per la secretària de l’Ajuntament,

DEC 004 PROVISIÓ ALCALDIA EXP GOS PERILLÓS

Sra. Raquel Batlle Casas.

DOGO ARGENTÍ 01022017
DEC 005 ORDRE DEL DIA JGL 17 GENER 2017 17012017

Han excusat la seva presència:

DEC 006 ORDRE DEL DIA JGL 7 FEBRER 07022017

Irene Gerónimo Vilella, regidora

DEC 007 DE CONVOCATÒRIA A JUNTA DE GOVERN

Jordi Colomé Garcia, regidor

LOCAL DE 21 DE FEBRER 21022017
DEC 008 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 28022017

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

DEC 009 ENCÀRREC PROFESSIONAL DAVID IZQUIERDO COMPENSACIÓ GIROCAT 07032017
DEC 010 ORDRE DEL DIA JGL 7 MARÇ 2017 07032017

1.0 Aprovació de les actes anteriors

DEC 011 FUNCIONS TRESORERIA 17032017
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del

DEC 012 CONVOC PLE ORDINARI 28 MARÇ 2017 24032017

Ple ordinari celebrat en data 8 de novembre de 2016, i

Resultat: s’aprova per unanimitat

la del Ple extraordinari celebrat en data 23 de desembre de 2016, d’acord amb el que disposen els articles

3.0 Aprovar padrons fiscals 2017 1A cobrança

109 i 110 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial

Aprovació dels padrons fiscals de l’Ajuntament de la

Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Tallada per a l’exercici 2017. Primera cobrança.

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta

Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel

els ACORDS següents:

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix
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Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de

89 del RD 500/1990 diu literalment que “el tancament

tracció mecànica, escombraries, clavegueram i cemen-

i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels

tiris per a l’exercici 2017.

organismes autònoms que en depenen s’ha d’efectuar, quant a la recaptació de drets i pagaments d’obli-

El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els

gacions, el 31 de desembre de l’any natural”.

ACORDS següents:
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar
Primer. Aprovar els padrons fiscals presentats pel

abans del primer de març de l’exercici següent, tal

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix

com determinen els articles 191.3 del Text refós de la

Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de

Llei de les hisendes local,s i 89.2 del RD 500/1990.

tracció mecànica, escombraries, clavegueram i cementiris per a l’exercici 2017.

Finalment, el president de l’entitat local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la liquidació del

Segon. Aprovar la data de cobrament d’aquests tri-

pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels

buts entre el dia 1 d’abril i 1 de juny de 2017.

pressupostos dels organismes autònoms que en depenen (90.1 RD 500/1990), donant-ne compte al Ple en la

Tercer. Publicar els edictes informatius de l’exposició

primera sessió que tingui lloc (arts. 193.4 del TRLHL i

pública dels padrons fiscals i de les dates de cobra-

90.2 RD 500/1990).

ment en els taulers d’anuncis de la corporació, i a les
cartelleres de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a

I vist l’informe favorable de la intervenció de Fons,

la seva difusió.
DISPOSO
Resultat: s’aprova per unanimitat
Primer. APROVAR la liquidació del pressupost general
4.0 Liquidació Pressupost 2016.

de l’exercici 2016, de conformitat amb el detall que a
continuació s’indica:

Atesa la necessitat de procedir a la liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici

Respecte al pressupost de despeses:

de 2016.
1. Exercici en curs
Atès l’informe d’intervenció de 28 de febrer de 2017.

Pressupost inicial de despeses

725.674,03

Modificacions de despeses		

143.008,91

Atès el Decret d’alcaldia núm. 8/2017, de 28 de febrer

Pressupost definitiu de despeses

de 2017, amb el contingut següent:

Obligacions reconegudes		

868.682,94
717.369,02

Operacions de corrent		

611.201,58

Operacions de capital		

106.167,44

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

Pagaments realitzats		

598.325,50

de la Llei d’hisendes locals, el pressupost es liquidarà

Reintegrament de pagaments

“D’acord amb l’article 191 del Reial Decret legislatiu

el 31 de desembre, quedant a càrrec de la Tresoreria

Pagaments líquids			

els ingressos i pagament pendents. Així mateix, l’art.

Obligacions pendents de pagament

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

3.462,90
594.862,60
122.506,42
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2.Exercicis tancats

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII

Obligacions reconegudes pendents de pagament
a l’inici de l’exercici		
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats		

58.602,05
598,48
57.460,57

Obligacions reconegudes pendents
de pagament al final de l’exercici

– Obligacions reconegudes netes.
Capítols VI i VII		

97.842,36
8.353,91

(b) Operacions de capital		
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
(a+b)

113.160,09

543,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS
DE PAGAMENT: 		

106.196,27

123.049,42 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII		

0,00

– Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS		

0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX		

0,00

Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos		

– Obligacions reconegudes netes.
725.674,03
143.008,91

Pressupost definitiu d’ingressos

868.682,94

Drets reconeguts nets		

822.204,03

Operacions de corrent

716.007,76

Operacions de capital		

106.196,27

Drets recaptats		

721.895,24

Devolució d’ingressos		

Capítol IX		

-8.325,08

3. PASSIUS FINANCERS		

-8.325,08

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(1+2+3)		

104.835,01

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

8.073,92

– Desviacions positives de finançament

0,00

Recaptació líquida		

713.821,32

+ Desviacions negatives de finançament

0,00

Drets pendents de cobrament

108.382,71

+ Despeses finançades romanent tresoreria despeses
generals

88.398,52

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament
a l’inici de l’exercici

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
580.872,15

(4+5)

193.233,53

Drets anul·lats		

0,00

Drets cancel·lats		

26.208,00

Tal com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90,

Drets recaptats		

494.349,26

el resultat pressupostari s’ha d’ajustar, d’una banda,

Drets pendents de cobrament
al final de l’exercici		

amb les obligacions finançades amb romanent de tre60.314,89

diferències de finançament derivades de les despeses

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS
DE COBRAMENT: 		

168.697,60 €

716.007,76

Capítols I a IV

6

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175
del TRLHL, els crèdits per a despeses que l’últim dia

– Obligacions reconegudes netes.
(a) Operacions corrents		

amb finançament afectat.
Romanents de crèdit:

Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V

soreria per a despeses generals, i d’una altra, amb les

611.201,58

de l’exercici pressupostari no estiguin afectats pel

104.806,18

compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran
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anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en
l’article 182 del mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació
definitiva 		

0,00

+ Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva 		

– Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

i suplements de crèdit, així com transferències de

(1+2-3+4):		

25.803,23

436.805,40

crèdit que hagin estat autoritzades en l’últim trimestre de l’exercici.

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

– Els crèdits que estiguin compromesos.

SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

0,00
29.019,55

– Els crèdits per operacions de capital (capítol 6,
7, 8 i 9).

ROMANENT DE TRESORERIA PER A

– Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva re-

DESPESES GENERALS

407.785,85

captació de drets afectats.
D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 349
Els crèdits que emparin projectes amb finançament

de la ICAL, el romanent de tresoreria s’obté de la

afectat hauran d’incorporar-se de forma obligatòria.

suma dels fons líquids de tresoreria i les obligacions
pendents de pagament, deduint els drets pendents de

El total de romanents de crèdit a 31/12/2016 ascendeix

cobrament.

a un total de 151.313,92 €, dels quals 111.182,19 són
compromesos i 40.131,73 € són disponibles, no com-

Vegeu llistat dels deutors pendents de cobrament.

promesos
Vegeu llistat dels creditors pendents de pagament.
Romanent de tresoreria:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI: 		

El romanent de tresoreria total ascendeix a 436.805,40 €,
363.472,70

el qual està compost per 29.019,55 € de saldos de dubtós
cobrament. La diferència POSITIVA de 407.785,85 € és romanent de tresoreria per a despeses generals.

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: 		

265.316,50

Del pressupost corrent 		

108.382,71

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, po-

De pressupostos tancats 		

60.314,89

dem afirmar que s’ha obtingut un romanent de tre-

D’operacions no pressupostàries

96.618,90

soreria POSITIU.
El càlcul del saldo de dubtós cobrament, tot i que en

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI:		

217.787,03

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització

Del pressupost corrent 		

122.506,42

i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica

543,00

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

D’operacions no pressupostàries

94.737,61

cals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix

4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ

25.803,23

De pressupostos tancats 		

afegint un nou article 193 bis per al càlcul dels drets
de difícil o impossible recaptació. Aquest càlcul és als

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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efectes exclusivament d’elaborar l’informe del Mi-

-Obligacions reconegudes (caps. 1, 2 i 4):

nisteri, els percentatges que s’han d’aplicar a efectes

oblig. recon. netes

comptables són els recomanats per la Direcció General de Política Financera, en funció de l’antiguitat dels

597.485,61
(últim exercici liquidat-2016)

Estalvi net

118.522,15

drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3.

(en la data de referència)
RÀTIO LEGAL DE L’ESTALVI NET

Per tant, el càlcul del saldo de dubtós cobrament de la
liquidació del 2015 és el següent:

16,55%

(en la data de referència)
RÀTIO DE CÀRREGA FINANCERA

0,00%

(en la data de referència)
ANY

IMPORT

%

PROVISIÓ

2016

44.767,09 10,00

4.476,71

2015

19.742,92 30,00

5.922,88

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

9,06%

(en la data de referència)

2014

9.210,87 60,00

5.526,52

La ràtio legal d’estalvi net és positiva, del 16,55%, i la

2013		

4.342,11 90,00

3.907,90

ràtio legal del deute viu és de 9,06%.

resta exercicis

9.185,54 100,00

9.185,54

				29.019,55

Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària

Ràtio estalvi net i deute viu

El grau de compliment en la liquidació del pressupost

				

de la situació d’estabilitat pressupostària previst a la

Nota:				

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

(1) capital pendent d’amortitzar

sostenibilitat financera és el següent:

en la data de referència
(2) tipus d’interès nominal vigent

Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida

en la data de referència en tant per un.

sempre a les unitats locals consolidades (entitat local,

(3) termini que manca per al venciment, en anys,

organismes autònoms i ens dependents), es pot apli-

arrodonint a l’enter superior

car el càlcul orientatiu següent:

			
Suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos – suma dels capí-

DATA DE REFERÈNCIA: 31-12-2016		
Op. financeres a ll/t
(1)
(2)
				

(3)

ANUALITAT
TEÒRICA

L’anàlisi de les dades a 31-12-2016 és el següent:

Sense préstecs
Deute viu llarg term. 0,00 Anualitat
		
teòrica total

0,00

Deute viu a curt termini

DENOMINACIÓ		

IMPORT

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

(en la data de referència)

3

Taxes i altres ingressos

247.135,86

4

Transf. corrents

178.702,44

716.007,76

5

Ingressos patrimonials

(últim exercici liquidat-2016)

6

Alienació d’inv. reals

Ingressos corrents liquidats (caps. 1, 2, 3, 4 i 5):

8

DRETS RECONEGUTS NETS
CAP

64.850,92

(operacions vigents de tresoreria)

drets rec. nets

tols 1 a 7 de despeses.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

276.031,01
7.537,87

6.600,58
28.993,85

Butlletí d’Informació Municipal

7

Núm. 21 NOVEMBRE 2017

77.202,42

Tercer. Trametre’n un exemplar a la Delegació d’Hi-

822.204,03

senda a Girona i a la Delegació del Govern a Girona

Transf. de capital

TOTAL		

de la Generalitat de Catalunya.”
OBLIGACIONS RECONEGUDES
CAP

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

Despeses personal

176.409,68

2

Desp. corrents b. i s.

390.900,85

3

Despeses financeres

13.715,97

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret d’al-

4

Transf. corrents

30.175,08

caldia núm. 8/2017, de 28 de febrer de 2017, de liqui-

5			
6

Inversions reals

TOTAL		

0,00

El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta
l’ACORD següent:

dació del pressupost 2016.

97.842,36
709.043,94

Resultat: s’aprova per unanimitat

Tal com s’observa la liquidació de la corporació és en

5.0. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE

una posició de superàvit (113.160,09 €). Amb els ajusta-

NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.

ments practicats sobre la base de les dades del capítols 1
a 7 de l’estat de les despeses i dels ingressos pressupos-

Moció formulada per l’Associació de Municipis per la

taris, en termes de comptabilitat nacional, segons el Sis-

Independència, AMI, segons la qual:

tema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals (vegeu
informe d’avaluació del detall d’aquests ajustaments) es

El poble català, al llarg de la seva història, ha manifes-

desprèn que aquesta entitat S’AJUSTA al compliment

tat democràticament la voluntat d’autogovernar-se,

del principi d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’ar-

amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la

ticle 3 i 11 de la LOEPSF i es troba en una posició de supe-

igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per re-

ràvit (+74.939,36 €), computada en termes de capacitat

forçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.

de finançament d’acord amb la definició continguda en
el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer,
social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de l’Es-

Segons l’article 23 del RD 1463/2007, de 2 de novem-

tat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves insti-

bre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupa-

tucions han expressat la voluntat de decidir el futur

ment de la Llei general d’estabilitat pressupostària,

polític de Catalunya a través de diverses formes: les

practicada la liquidació del pressupost, és condició

manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota

suficient que s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat per-

el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la de

què neixi l’obligació d’elaborar un pla economicofi-

l’11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya, nou

nancer, el termini d’elaboració i presentació al Ple del

Estat d’Europa”, la resolució del Parlament de Catalu-

qual és d’1 mes, i el termini màxim d’aprovació per a

nya, de data 27 de setembre de 2012, la qual consta-

aquest, de 2 mesos, així com el termini de posada en

tava la necessitat que el poble de Catalunya pogués

marxa des de l’incompliment de 3 mesos.

determinar lliurament i democràticament el seu futur
col·lectiu mitjançant una consulta, la declaració de

Segon. DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la pri-

sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya

mera sessió ordinària que tingui lloc.

adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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El dia 26 de juny de 2013 es va constituir, al Parlament

Resultat: s’aprova per unanimitat

de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
una cimera que vol facilitar la participació de la socie-

6.0. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE

tat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta

NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat,

Moció formulada per l’Associació de Municipis per la

Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de per-

Independència, AMI, segons la qual:

sones en representació de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutada-

El dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Naci-

nes, empresarials i sindicals.

onal pel Dret a Decidir.

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha

El passat mes de desembre de 2016 aquesta platafor-

de buscar el compromís i la corresponsabilitat de tots

ma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional

els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expres-

pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva

sió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia

formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume

que tingui lloc la consulta. Aquest suport majoritari és

Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar

el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en

González, Francesc Pané i Carme Porta.

la llibertat d’expressió de qualsevol poble, recollida
en tots els tractats internacionals.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè
executiu van presentar el manifest, els objectius, el

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, trans-

full de ruta i el programa de treball del Pacte. El ma-

parent i de respecte a la pluralitat d’opinions de la so-

nifest expressa el següent:

cietat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de
ser, únicament i exclusivament, l’expressió majoritària

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum

de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
La consciència nacional i la voluntat d’autogoPer tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta

vern del poble de Catalunya té indubtables ar-

els ACORDS següents:

rels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,

Primer. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DE-

Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el

CIDIR a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat

qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que

Segon. Promoure al municipi que entitats, associacions

les seves estructures polítiques no el reconeguin

i agents econòmics se sumin també a aquest procés de-

així.

mocràtic de l’exercici al dret a decidir i a la realització
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític cada cop s’ha fet més evident davant del

Tercer. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Ca-

món. Fins al punt de convertir-se en una aspira-

talunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació de

ció sostinguda, que avui recull la voluntat d’una

Municipis per la Independència.

gran majoria de la seva població.
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Entre els drets essencials i inalienables de les so-

estableixi les condicions i les garanties justes i

cietats democràtiques, es reconeix el de decidir

necessàries per dur a terme un referèndum reco-

el seu futur polític. I és aquest dret el que susten-

negut per la comunitat internacional, el resultat

ta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciu-

del qual haurà de ser políticament vinculant i

tadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo

efectiu.

mitjançant un referèndum.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la
Posem de manifest que la voluntat d’expressió

institució democràtica on es manifesta la volun-

de les catalanes i dels catalans mitjançant un

tat popular del país. Per això donem suport a

referèndum és majoritària i transversal, i con-

aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per

gruent amb la determinació cívica, pacífica i de-

a l’articulació d’aquest referèndum.

mocràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor

Manifestem la convicció que el referèndum és

del seu dret a decidir.

una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciu-

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal

tadans i ciutadanes de Catalunya han expressat

com han defensat experts en dret constitucional,

respecte a la relació política de Catalunya amb

permet la realització d’un referèndum a Catalu-

l’Estat espanyol.

nya acordat amb l’Estat.
Afirmem que la cultura democràtica reclama
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha

solucions polítiques als problemes polítics. I ho

estat per manca de voluntat política dels go-

fem apel·lant al mecanisme fonamental de què

verns d’Espanya. El dret, atès que és susceptible

disposen les societats modernes: el coneixement

d’interpretacions diverses, ha de ser entès com

i la validació de la voluntat majoritària del poble

un instrument per trobar solucions democràti-

que s’expressa amb el vot.

ques als problemes polítics i no per crear-ne de
nous o per agreujar els existents.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom
se senti cridat a participar-hi. Per això és necessa-

Les persones, entitats, organitzacions i institu-

ri un debat escrupolosament democràtic, plural i

cions que signem aquest MANIFEST entenem el

en igualtat de condicions entre les legítimes op-

referèndum com una eina privilegiada d’apro-

cions que avui es manifesten a Catalunya.

fundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció

Aquest Ajuntament proposa igualment en aquest Ple

final d’acords eficaços.

la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
als objectius que aquest perseguia.

Per tot això :
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat es-

Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la

panyol a superar les dificultats polítiques i els

celebració d’un referèndum en què el poble de Cata-

apriorismes, i a assolir finalment l’acord que

lunya decideixi el seu futur, aquest Ajuntament vol

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Cata-

a la subescala de secretaria-intervenció sense preveu-

lunya i als valors expressats en el manifest del Pacte

re cap règim transitori.

Nacional pel Referèndum.
Segons l’exposició de motius del Reial Decret llei, en
Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els ACORDS

relació amb el règim de funcionaris d’administració

següents:

local amb habilitació de caràcter nacional per a les
funcions de tresoreria, urgeix aprovar una reforma

Primer. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de la

legislativa que permeti atribuir l’exercici d’aquestes

Tallada d’Empordà al PACTE NACIONAL PEL REFE-

funcions a la subescala de secretaria-intervenció, en

RÈNDUM.

la línia de professionalització d’aquestes funcions
introduïda per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de

Segon. Subscriure el contingut del Manifest PACTE

racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Vist el decret d’Alcaldia 11/2017, de 17 de març, el qual
Tercer. Promoure al municipi que entitats, associaci-

transcrit literalment diu el següent:

ons i agents econòmics se sumin al Pacte Nacional per
Referèndum i en subscriguin el Manifest.

Conforme la D. T. 7a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’admi-

Quart. Enviar aquesta moció aprovada a la Generali-

nistració local, mentre no entri en vigor el Reglament

tat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte

previst a l’article 92 bis de la LBRL, manté la seva vi-

Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis

gència la normativa reglamentària referida als funcio-

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

naris inclosos en l’àmbit d’aplicació del mateix article:

de Municipis (ACM).

Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió
de llocs de treball reservats a funcionaris de l’adminis-

Resultat: s’aprova per unanimitat

tració local amb habilitació de caràcter nacional.

7.0. FUNCIONS DE TRESORERIA A SECRETARIA-INTER-

L’article 3 del Reial Decret llei 10/2015, d’11 de setem-

VENCIÓ. ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 11/2017

bre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i

DE LES MODIFICACIONS LEGALS DE LA FIGURA DEL

suplements de crèdit al pressupost de l’Estat i s’adop-

TRESORER.

ten altres mesures en matèria d’ocupació pública i
d’estímul a l’economia, modifica l’apartat 2 de l’ar-

El BOE del 12 de setembre de 2015 publica el Reial De-

ticle 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del

cret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es conce-

règim local en els termes següents:

deixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en
el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en

«L’escala de funcionaris d’administració local amb

matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

habilitació de caràcter nacional se subdivideix en les
següents subescales:

L’esmentat Reial Decret llei, que ha entrat en vigor
el 12 de setembre, modifica l’article 92 bis de la Llei

a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions con-

7/1985, en el sentit d’atribuir les funcions de tresoreria

tingudes a l’apartat 1.a) anterior.
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b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les

cap, la mateixa persona podrà exercir les funcions

funcions contingudes a l’apartat 1.b).

de secretaria, intervenció i de tresoreria.

c) Secretaria-intervenció, a la qual corresponen les

En aquest mateix sentit, els secretaris interins que

funcions contingudes als apartats 1.a) i 1.b).»

actualment exerceixin els llocs de secretaria, classe
tercera en ajuntaments i agrupacions de municipis

Aquesta modificació implica que des de l’entrada en

constituïdes per a aquesta finalitat, podran continuar

vigor del Reial Decret llei (13 de setembre de 2015), els

exercint, igualment, les funcions de tresoreria, com a

funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria-

pròpies d’aquests llocs.

Intervenció tenen atribuïdes igualment les funcions
de secretaria, comprensives de la fe pública i l’asses-

Sense perjudici de l’anterior, transitòriament, fins al

sorament legal preceptiu, de control i la fiscalització

31 de desembre de 2016, d’acord amb la disposició

interna de la gestió economicofinancera i pressupos-

transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desem-

tària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, funci-

bre, de racionalització i sostenibilitat de l’administra-

ons que no poden ser exercides per regidors.

ció local, quan en les corporacions locals la població
de les quals sigui inferior a 20.000 habitants quedi

Mentre no existeixi un desenvolupament reglamenta-

acreditada mitjançant informe al Ple la impossibili-

ri que reguli el règim jurídic dels funcionaris d’admi-

tat que les funcions de tresoreria i recaptació siguin

nistració local amb habilitació de caràcter nacional, i

exercides per un funcionari d’administració local amb

d’acord amb els criteris de la Secretaria d’Estat d’Ad-

habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb caràcter

ministracions Públiques, l’acompliment de funcions

definitiu, provisional, acumulació o agrupació, aques-

de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habi-

tes funcions podran ser exercides per funcionaris de

tants podrà articular-se mitjançant alguna de les se-

carrera de la Diputació Provincial o entitats equiva-

güents possibilitats:

lents, d’acord amb el previst en l’article 36 de la Llei

• Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat

7/1985, de 2 d’abril, o quan quedi acreditat que això

establerta per la respectiva Comunitat Autònoma;

no resulta possible, per funcionaris de carrera que

• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a fun-

prestin serveis en la corporació local.

cionari amb habilitació de caràcter nacional;
• Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equi-

En tots dos casos, hauran de ser funcionaris de car-

valents o Comunitat Autònoma Uniprovincial que

rera i actuaran sota la coordinació de funcionaris del

assumeixi aquestes funcions a través dels seus ser-

grup A1 de les Diputacions Provincials o entitats equi-

veis d’assistència tècnica;

valents.

• Mitjançant un altre funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent

Atès que a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

a un altre municipi, a través de l’acumulació de fun-

exerceix les funcions de Secretaria–Intervenció la Sra.

cions amb el seu lloc habitual.

Raquel Batlle Casas.

• De manera transitòria, amb la finalitat de garantir
l’actuació de l’entitat local respectiva, en aquells ca-

Vist l’acord del Ple de data 17 de juny de 2015, pel qual

sos en què no sigui possible aplicar cap dels criteris

es nomenava tresorera de la corporació la Sra. Maria

anteriorment assenyalats, i mentre no se n’articuli

Dolors Guàrdia Gasull, regidora de l’Ajuntament.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Tercer. ASSIGNAR al lloc de treball de Secretaria-Inter-

Per tot el que s’exposa, RESOLC:

venció i Tresoreria, tal com es va preveure en l’aproPrimer. Deixar sense efectes l’acord del Ple pres en

vació de la relació de llocs de treball aprovada per Ple

data 17 de juny de 2015, pel qual es nomenava tre-

de 23 de desembre de 2016, el nivell 28 de comple-

sorera de la corporació la Sra. Maria Dolors Guàrdia

ment específic que consta a la taula aprovada pel Ple

Gasull amb motiu dels canvis normatius exposats als

d’aquest mateix dia, ajustant-lo al nou nomenament i

antecedents d’aquesta resolució.

conseqüents atribucions i responsabilitats assignades,
per tal de procedir a retribuir adientment les noves

Segon. Demanar a la Diputació de Girona perquè

tasques assumides per la Sra. Raquel Batlle Casas, se-

assumeixi, mitjançant funcionari/ària de carrera, les

cretària-interventora d’aquest Ajuntament.

funcions de tresoreria de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.

Quart. Fer efectiu el nomenament des de l’endemà de

Tercer. Assumir transitòriament les funcions de treso-

TRE certificat d’aquest acord a les entitats bancàries

reria fins a resposta de la Diputació de Girona o en cas

amb les quals aquest Ajuntament disposa de comptes

de manca d’aquesta, per part de la Sra. Raquel Batlle

corrents oberts, per tal que en modifiqui els titulars

Casas, secretària-interventora de la corporació.

signadors.

Quart. Notificar la present resolució a la Sra. Maria

Resultat: s’aprova per unanimitat

l’aprovació de la present, encara que caldrà TRAME-

Dolors Guàrdia Gasull i a la Sra. Raquel Batlle Casas i a
la Diputació de Girona als efectes oportuns.

8.0. APROVACIO PRÈVIA DEL PROJECTE ACUTACIÓ
ESPECIFICA PARETA RUBAU SL.

Cinquè. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del
Ple en la pròxim sessió ordinària que es dugui a terme.”

En data 31 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 993/16, es va presentar instància sol·licitant

Per l’exposat anteriorment, el Ple, per unanimitat

l’aprovació del projecte d’actuació específica promo-

adopta els ACORDS següents:

guda per Pareta Rubau, SL, aportant a aquest efecte
el Projecte d’actuació específica de reforma i amplia-

Primer. DONAR COMPTE al Ple de la modificació legis-

ció de cobert agrícola a Tor i l’Estudi d’impacte i inte-

lativa introduïda pel Reial Decret llei 10/2015, d’11 de

gració paisatgística redactats per Manel Falcó Huguet

setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordi-

i Josep Ma Falcó Huguet Arquitectes en data abril de

naris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat

2016.

i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

L’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernàndez
Soteras, va emetre informe previ favorable a la tra-

Segon. REVOCAR les funcions de tresorera de l’Ajun-

mitació de l’expedient, per ajustar-se el projecte a les

tament de la Tallada d’Empordà de la regidora d’Hi-

normes fixades pel POUM vigent .

senda, la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, les quals
són assignades a la funcionària, la Sra. Raquel Batlle

L’expedient de tramitació de l’expedient (103/2016)

Casas, actual secretària-interventora.

es va exposar al públic per termini d’un mes a comp-
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tar de la data de publicació de l’anunci en el BOP

– Informe del Servei Territorial de Carreteres a Girona,

núm. 163, de 26 d’agost, sense que durant aquest

de data 31 d’octubre de 2016, d’acord amb el qual:

termini es presentessin al·legacions.

· el projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor del compliment de la

D’acord amb el Reglament de protecció de la le-

llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la

galitat urbanística es van sol·licitar els informes se-

contaminació acústica. Si es produís contaminació

güents:

acústica de la via, el promotor haurà d’executar les
mesures adients per solucionar-ho, dins dels costos

– Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-

finals d’urbanització.

lunya, de data 28 de juliol de 2016, que estableix les

· el projecte d’urbanització ha de recollir l’obliga-

recomanacions següents:

ció per part del promotor, del compliment de la llei

· la realització d’un estudi geotècnic per a cada

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’en-

nova construcció, d’acord amb les directrius actuals

llumenat per a la protecció del medi nocturn. El sis-

del Código Técnico de la Edificación CTE.

tema d’il·luminació definit en el projecte d’urbanit-

· prendre les mesures adequades durant i posterior-

zació no ha d’afectar negativament els usuaris de la

ment a l’execució d’excavacions o talussos per evi-

carretera. Si es produís enlluernament en la via, el

tar el desenvolupament d’inestabilitats.

promotor haurà d’executar les mesures adients per

· evitar edificar a les vores d’escarpaments i talus-

solucionar-ho, dins dels costos finals d’urbanització.

sos. Si la zona inclou talussos naturals o artificials
l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabili-

– Informe favorable de Turisme del Departament

tat dels talussos, ja que es poden veure afectats per

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Cata-

un desenvolupament progressiu d’inestabilitzaci-

lunya, de data 5 de desembre de 2016.

ons locals en forma de moviments de massa o de
despreniments.

En data 17 de juny de 2016 es va sol·licitar el correspo-

· evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebli-

nent informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, sense

ments antròpics preexistents. Usualment, no solen

que a data d’avui hagi estat remès a l’Ajuntament.

ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden

D’acord amb el que determina l’article 52.3 del Re-

generar assentaments diferencials importants en

glament de protecció de la legalitat urbanística, els

ser sotmesos a càrregues.

informes sol·licitats s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual sense que s’hagin

– Informe favorable del Departament d’Agricultura,

emès es pot continuar la tramitació del procediment.

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
FONAMENTS JURÍDICS:

Catalunya, de data 3 d’agost de 2016.

– Article 53.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
– Informe favorable del Departament de Cultura de la

qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la le-

Generalitat de Catalunya, de data 5 de juliol de 2016.

galitat urbanística, segons el qual En el termini de tres
mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut

– Informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i

entrada al registre municipal, atesos el resultat de la

Avaluació Ambiental de Girona, de data 21 de juliol

informació pública i les conclusions dels informes sol·

de 2016.

licitats, l’òrgan municipal competent ha d’aprovar el
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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projecte d’actuació específica amb caràcter previ a

fic i Geològic de Catalunya i de les obligacions que

la seva tramesa a la comissió territorial d’urbanisme

haurà de contenir el projecte d’urbanització d’acord

competent per a la seva aprovació definitiva o dene-

amb l’informe del Servei Territorial de Carreteres de

gar-ne l’aprovació.

Girona.

–Article 54.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la le-

Resultat: s’aprova per unanimitat

galitat urbanística, segons el qual l’administració municipal ha de trametre l’expedient tramitat complet a

9.0. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL TA-

la comissió territorial d’urbanisme competent per a la

LLER MECÀNIC ROURA

seva resolució definitiva en el termini de deu dies des
de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específi-

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 10 de maig de

ca corresponent.

2016, va acordar aprovar la verificació del text refós del

–Article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

Pla especial urbanístic ampliació taller mecànic situat

de les bases de règim local, segons el qual correspon,

al Polígon 3, parcel·la 161, promogut per Jordi Roura

en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments:

Figueras, i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urba-

c) l’aprovació inicial del planejament general i l’apro-

nisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

vació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i
altres instruments d’ordenació previstos en la legisla-

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en ses-

ció urbanística, així com els convenis que tinguin per

sió de 22 de juliol de 2016, va considerar que en el

objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments.

text refós verificat s’havien complimentat part de les
prescripcions fixades en l’acord de la Comissió Territo-

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els ACORDS

rial d’Urbanisme de data 30 de setembre de 2015 i, a

següents:

l’efecte, va acordar:

Primer. APROVAR prèviament el projecte d’actuació

1.- APROVAR definitivament el Pla especial urbanístic

específica de reforma i ampliació de cobert agrícola a

ampliació taller mecànic, promogut per Jordi Rou-

Tor, promogut per Pareta Rubau, SL, d’acord amb el

ra Figueras i tramés per l’Ajuntament de la Tallada

projecte i l’estudi d’impacte i integració paisatgística

d’Empordà, supeditant-ne la publicació al DOGC i

redactats per Manel Falcó Huguet i Josep Ma Falcó

consegüent efectivitat a la presentació d’un text re-

Huguet Arquitectes.

fós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament

Segon. REMETRE còpia del projecte d’actuació específi-

diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

ca per duplicat i amb diligència d’aprovació prèvia per
part de l’Ajuntament a la Comissió Territorial d’Urba-

– El PEU ha de regular normativament la implantació

nisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

de l’edificació destinada a usos industrials, cal eliminar l’apartat 7 de la normativa referent a l’àmbit re-

Tercer. INFORMAR del present acord al promotor del

sidencial.

projecte d’actuació específica, Pareta Rubau, SL, per
al seu coneixement, informant-lo igualment de les

– El document ha d’establir normativament, d’acord

recomanacions formulades per l’Institut Cartogrà-

amb l’article 54.3 i 54.4 de la Llei d’urbanisme, que
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l’autorització per part de l’Ajuntament resta supedi-

D’acord amb l’informe emès per l’arquitecta assessora

tada a:

municipal, na Sandra Fernàndez Soteras, en data 17

· la constitució de les garanties necessàries per a as-

de gener de 2017, el nou text refós s’ha ordenat cor-

segurar la reposició de la situació alterada al seu

rectament i ha inclòs les prescripcions fixades a l’acord

estat original.

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 30 de se-

· la condició resolutòria que els compromisos accep-

tembre de 2015 i que no es recollien en el text refós de

tats (desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre

novembre de 2016. A l’efecte, emet informe favorable

cap indemnització) pels interessats siguin també

per a la seva tramitació.

acceptats expressament pels nous propietaris i pels
nous gestors o explotadors dels usos i les obres en

FONAMENTS JURÍDICS:

virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre

– Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret

negoci jurídic que els succeeixin.

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei

· Les condicions sota les quals s’atorga l’autoritza-

3/2012, de 22 de febrer.

ció d’usos i obres provisionals, acceptades expres-

– Decret 64/2014, de 3 de maig, pel qual s’aprova el

sament pels destinataris, s’han de fer constar en

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

el Registre de la Propietat, de conformitat amb la
legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització o

Per tot això, el Ple, per unanimitat, adopta el següent

llicència resta supeditada a aquesta constància re-

ACORD:

gistral.
Primer. VERIFICAR el Text refós del Pla especial ur– La integració paisatgística d’arbrat al llarg de tota la

banístic ampliació taller mecànic, situat al Polígon 3,

parcel·la en el seu front sud-est s’ha d’incloure en el

parcel·la 161, i promogut per Jordi Roura Figueras, un

plànol 5 “Arbrat i pavimentació”.

cop incorporades les prescripcions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe de data 8 de

– Cal incloure a la normativa del PEU les considera-

juliol de 2016 i per la Comissió Territorial d’Urbanisme

cions resultants de l’informe de l’ACA de data 8 de

de Girona en acord adoptat en la sessió de data 22 de

juliol de 2016.

juliol de 2016, i informat favorablement per l’arquitecta assessora municipal, na Sandra Fernàndez Sote-

Formulat un nou text refós per part del promotor el

ras, en informe de data 17 de gener de 2017.

novembre de 2016, aquest va ser informat desfavorablement per l’arquitecta assessora municipal, na

Segon. REMETRE dues còpies diligenciades del text

Sandra Fernàndez Soteras, en data 13 de desembre de

refós aprovat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de

2016.

Girona per al seu vistiplau i per tal de que procedeixi
a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el

En data gener de 2017 el Sr. Robert Guàrdia Gasull

DOGC per a la seva executivitat.

va presentar en format CD un nou text refós del Pla
especial urbanístic ampliació taller mecànic, incorpo-

Tercer. NOTIFICAR el present acord al promotor del

rant totes les prescripcions determinades per la Co-

Pla especial urbanístic ampliació taller mecànic, Sr.

missió Territorial d’Urbanisme i l’Agència Catalana de

Jordi Roura Figueras, informant-lo que l’eficàcia de

l’Aigua.

l’autorització o llicència per al desenvolupament de
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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l’activitat queda supeditada a la constància registral de

La quantia de les taxes regulades en aquesta orde-

la inscripció en el Registre de la Propietat de les condi-

nança seran les següents:

cions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres

A) Piscina municipal

provisionals, d’acord amb el que determina l’aprovació

1.- TEMPORADA PISCINA D’ESTIU 2017

definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
ENTRADES INDIVIDUALS
Resultat: s’aprova per unanimitat

Menors de 3 anys		

Gratuïta

De 3 a 12 anys		

Feiners: 5 euros

			

Festius: 6 euros

Adults (més de 13 anys)

Feiners: 7 euros

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

			

Festius: 8 euros

cals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de

Jubilats (més de 65 anys)

5 euros

març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procedi-

Casals i entitats esportives 3,5 euros (cada persona)

10.0. MODIFICACIO ORDENANÇA NÚM. 15 TAXA PISCINA.

ment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

ABONAMENTS MENSUALS
Abonament de Juliol: del 24 de juny al 31 de juliol

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords

Abonament d’Agost: de l’1 d’agost al 10 de setembre

de modificació hauran de contenir la nova redacció

Individual		

90 euros

dels preceptes afectats.

Família (2/3 persones)

120 euros

Familiar (4/5 persones)

150 euros

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de
serveis públics o realització d’activitats administrati-

ABONAMENTS DE TEMPORADA

ves de competència local, que s’imposen o es modi-

Individual		

110 euros

fiquen, l’import de la recaptació estimada no exce-

Família (2/3 persones)

165 euros

deix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei

Familiar (4/5 persones)

225 euros

o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les

CURSETS DE NATACIÓ I ACTIVITATS AQUÀTIQUES

hisendes locals.

Preu curset natació
(abonats piscina) 		

El Ple, per unanimitat, ACORDA:

65 € mensuals

Preu curset natació
(no abonats piscina)

85 € mensuals

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de

Activitat aquàtica dirigida

l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per

(AIGUAGYM: 3 dies setmana) 50 € mensuals

la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions

Duplicat del carnet soci

municipals i el material de titularitat municipal, amb

en cas de pèrdua o dany

Quota única 3 ,00 €

les modificacions que s’expressen íntegrament a continuació:

*Les persones empadronades o que paguin algun
tribut al municipi de la Tallada d’Empordà gaudiran

Article 3. Quantia.

d’abonaments de temporada subvencionats fins un
màxim del 10% per l’Ajuntament.
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Tots els abonaments contractats entre el 24 de juny i

en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web:

el 2 de juliol, comptaran amb un descompte addicio-

http//www.latallada.cat), durant un termini de trenta

nal del 10%.

dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que esti-

Els abonaments seran personals i intransferibles.

min oportunes. Transcorregut el període d’exposició

L’abonament de família podrà ser únicament i exclu-

pública sense que s’hagin presentat reclamacions,

sivament contractat per avis i néts o bé pares i fills.

l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Caldrà acreditar el grau de parentesc.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província
El carnet de soci que dóna accés a la instal·lació de

l’acord definitiu que, una vegada transcorregut el pe-

la piscina és gratuït. No obstant, en cas de pèrdua

ríode d’exposició pública, procedeixi adoptar, i el text

o dany del document, s’aplicarà la taxa establerta a

de les modificacions d’aquesta ordenança fiscal.

aquest efecte en l’Annex de tarifes. Aquesta taxa no
serà exigible quan es justifiqui documentalment la

Resultat: s’aprova per unanimitat

sostracció del carnet.
11.0. NOVA ORDENANÇA RÈGIM COMUNICACIÓ OBRES
En el cas dels carnets d’ús diari, caldrà dipositar una

MENORS. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA

fiança de 3 euros, que es retornarà en el moment de

MUNICIPAL SOBRE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINADES

devolució de la targeta.

OBRES MENORS PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ
PRÈVIA I OBERTURA D’ESTABLIMENTS I ACTIVITATS.

S’estableixen els següents preus públics per el servei
de bar a la guingueta de la piscina municipal:

Per part de Secretaria de l’Ajuntament s’ha obert

- Aigua 33 cl: 1 €

expedient per a la tramitació i aprovació de l’Orde-

- Aigua 1,25 L: 2 €

nança municipal sobre la tramitació de determinades

- Refresc: 1,50 €

obres menors pel procediment de comunicació prèvia

- Cervesa: 1,50 €

i obertura d’establiments i activitats.

- Sucs: 1,50 €
- Cervesa sense alcohol: 1,50 €

Amb aquesta ordenança es pretén simplificar i agilit-

- Cafè amb llet: 1 €

zar els procediments per a la realització de determi-

- Tallat: 1 €

nades obres menors i facilitar l’establiment o exercici

- Cafè sol (normal o descafeïnat): 1 €

de les activitats que s’hi recullen.

- Snack: 1 €
- Olives: 1 €

D’acord amb la legislació vigent, es pot substituir la

- Bossa llaminadures: 1 €

necessitat d’obtenir llicència urbanística per una co-

- Xupa-xup: 0,30 €

municació prèvia de la persona interessada davant de

- Pastes (segons producte): a partir d’1 €

l’administració municipal per a l’execució de determi-

- Gelats (segons producte): a partir d’1 €

nades obres respecte de les quals no sigui necessària
la presentació d’un projecte o per a l’exercici d’activi-

Segon. Exposar al públic l’esmentat acord mitjançant

tats no classificades i altres actuacions que prevegin

anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província i

les esmentades ordenances fiscals.
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Igualment, s’eliminen els supòsits d’autorització o lli-

2-Obres vinculades al condicionament d’establiments

cència municipal prèvia per a l’obertura d’establiments

comercials de superfície inferior a 300 metres qua-

comercials i altres, sempre que tinguin una superfície

drats, les activitats dels quals es controlaran per un

de fins a 300 m2, així com per a les obres vinculades a

règim de control ex post basat en una declaració res-

aquestes activitats, sempre que no requereixin la redac-

ponsable del titular de l’activitat, d’acord amb el que

ció d’un projecte. L’autorització municipal o llicència se

determina el Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig,

substitueix per un règim de control ex post basat en una

de mesures urgents de liberalització del comerç i de-

declaració responsable.

terminats serveis.

Les obres sotmeses a comunicació prèvia són les segui-

3-Obres a l’interior d’elements comuns que no modifi-

dament detallades:

quin distribució, estructura ni façana.

1-Obres a l’interior d’habitatges, locals o elements co-

4-Actuacions de neteja i arranjament de jardins i so-

muns de pressupost inferior a 12.000,00 € que no mo-

lars que no impliquin tala d’arbrat.

difiquin la distribució ni l’estructura ni la façana, i que
no s’efectuïn en edificacions catalogades pel Catàleg de

Juntament amb la sol·licitud segons el model esta-

Masies i Cases Rurals de la Tallada d’Empordà:

blert per l’Ajuntament, caldrà aportar la documenta-

a. Fer obres de millora de cuines, lavabos o altres ele-

ció següent:

ments que no comportin alteracions en la distribució

· Documentació que acrediti la personalitat física o

interior de l’habitatge.

jurídica del sol·licitant

b. Arrebossar, enguixar o pintar parets i sostres interiors.

· Memòria explicativa de les obres

c. Enrajolar parets interiors.

· Pressupost d’execució

d. Canviar paviments o peces de graó.

· Autoliquidació de l’impost sobre construccions,

e. Canviar o reparar instal·lacions interiors d’aigua, elec-

instal·lacions i obres, i de la taxa corresponent

tricitat, calefacció, clavegueram, telecomunicacions, cli-

· Justificant del dipòsit de la fiança de residus, si

matització.

s’escau

f. Col·locar o repara cel-rasos, motllures o altres orna-

· Contracte signat amb l’abocador autoritzat d’ac-

ments interiors.

ceptació dels residus, si s’escau

g. Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials, sem-

· Fotografia de l’espai en el qual es volen realitzar

pre que no sigui necessari instal·lar bastida, excepte en

les obres en l’estat actual en el moment d’execu-

les façanes principals.

tar-les

h. Canviar portes, finestres o persianes de la façana sen-

Adoptat l’acord d’aprovació provisional per part

se modificar les dimensions de l’obertura ni l’homoge-

del Ple, aquest es publicarà en el Butlletí Oficial

neïtat de la façana, prèvia consulta, en tot cas, amb els

de la Província i s’exposarà al públic per termini de

serveis tècnics de l’Ajuntament.

trenta dies a efectes d’examen i presentació de re-

i. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades

clamacions. En el cas que no es presentin reclama-

i terrats.

cions dins del termini establert, l’acord esdevindrà

j. Col·locació de reixes en obertures existents i baranes

definitiu sense necessitat de nou acord. Si s’hi pre-

de balcó, prèvia consulta, en tot cas, amb els serveis tèc-

senten reclamacions, el Ple les ha de resoldre abans

nics de l’Ajuntament.

de l’aprovació definitiva de l’ordenança.
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Aprovada definitivament l’ordenança, se’n publicarà

12.0. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA

el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i

URBANA PA-7 GINESTAR.

aquesta entrarà en vigor quinze dies després de la
data de la publicació.

En data 22 de març de 2016, els propietaris-promotors
van presentar a l’Ajuntament sol·licitud d’aprovació

FONAMENTS JURÍDICS:

del Pla de millora urbana del PA-7 Ginestar, d’acord

– Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,

amb el projecte redactat pels arquitectes Falcó Hu-

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

guet i Joaquim Roura.

– Article 64 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 96

Revisat el projecte, l’arquitecta assessora municipal,

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova

na Maria Frigola i Butiñà, en data 19 d’abril de 2016,

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens lo-

va emetre informe inicial favorable, perquè el con-

cals.

tingut del PA-7 s’ajustava a la normativa fixada en el

– Articles 3 i 4 del Reial Decret llei 19/2012, de 25 de

POUM, aprovat definitivament per la Comissió Terri-

maig, de mesures urgents de liberalització del co-

torial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 27 de

merç i de determinats serveis.

juliol de 2011 i publicat en el DOGC núm. 6013, de 25

– Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5

de novembre de 2011.

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, amb relació a la

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 10 de maig

tramitació de l’aprovació de l’ordenança.

de 2016, va acordar:

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta l’ACORD

Primer. APROVAR inicialment el Pla de millora urbana

següent:

PA-7 Ginestar-Tor-La Tallada d’Empordà, redactat per
Falcó Huguet / Joaquim Roura Arquitectes.

Primer. Aprovar provisionalment l’Ordenança municipal sobre la tramitació de determinades obres me-

Segon. Sotmetre’l a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termi-

nors pel procediment de comunicació prèvia i ober-

ni d’un mes, mitjançant anunci d’informació pública

tura d’establiments i activitats.

al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de la Tallada.

Segon. Publicar el present acord d’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Giro-

Tercer. SOL·LICITAR-NE informe a la Comissió Territo-

na i exposar-ne l’expedient al públic per termini de

rial d’Urbanisme de Girona.”

trenta dies, a comptar de l’endemà de la publicació,
a efectes d’examen i reclamacions. En el cas que no

D’acord amb el que determina l’article 85 de la Llei

s’hi presentin reclamacions en aquest termini, s’en-

3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de

tendrà aprovat definitivament sense necessitat de

la Llei d’urbanisme, aquest acord d’aprovació inicial es

nou acord plenari, i es publicarà el text íntegre de

va publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el

l’ordenança.

BOP de Girona núm. 121, de 27 de juny de 2016, restant
l’expedient exposat al públic durant el termini d’un

Resultat: s’aprova per unanimitat

mes a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.
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Durant el termini d’exposició pública no s’hi van pre-

– Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 11

sentar al·legacions.

d’agost de 2016. Aquest informe determina que:
*D’acord amb les determinacions anteriors s’in-

En data 21 de juny de 2016 es van sol·licitar informes

forma favorablement el Pla de millora urbana del

previs a diferents organismes de la Generalitat, d’acord

PA-7 Ginestar del municipi de la Tallada d’Empordà,

amb el que determina l’article 85 de la Llei 3/2012, de

documentació signada el febrer de 2016 pels arqui-

22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei

tectes Manel Falcó Huguet, Josep Falcó Huguet i

d’urbanisme. Els informes emesos determinen:

Joaquim Roura.

– Informe dels Serveis Territorials de Carreteres a

– Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de

Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat

Girona, aprovat en sessió de data 22 de juliol de 2016.

de la Generalitat de Catalunya de data 4 de juliol de

Aquest informe determina que:

2016. Aquest informe determina que:

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord

*El projecte d’urbanització ha de recollir l’obliga-

amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió

ció per part del promotor del compliment de la

acorda:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la

1. Emetre informe, a l’efecte de l’article 87 del Text

contaminació acústica. Si es produís contaminació

refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret le-

acústica de la via, el promotor haurà d’executar les

gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei

mesures adients per solucionar-ho, dins els costos

3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla de millora ur-

finals d’urbanització.

bana del PA-7 Ginestar-Tor, promogut per José Ma-

*El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació

ria Sánchez Ortiz i altres i tramès per l’Ajuntament

per part del promotor, del compliment de la Llei

de la Tallada d’Empordà, amb les prescripcions se-

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’en-

güents:

llumenat per a la protecció del medi nocturn. El sis-

1.1.- manca completar la documentació del Pla

tema d’il·luminació definit en el projecte d’urbanit-

de millora urbana d’acord amb els articles 66 del

zació no ha d’afectar negativament els usuaris de la

TRLU i 91 del RLU.

carretera. Si es produís enlluernament en la via, el

1.2.- es recomana que el Pla de millora urbana

promotor haurà d’executar les mesures adients por

defineixi una ordenació de l’edificació que evi-

solucionar-ho, dins dels costos finals d’urbanització.

ti que les dues finques del sector situades a l’est

*No es permetran activitats que generin fums, pols,

d’aquest estiguin en situació de volum disconfor-

vapors o qualsevol altre residu que afecti la segu-

me d’acord amb l’article 108 del TRLU.

retat viària en les zones adjacents a les carreteres.

2.- Assenyalar a l’Ajuntament que aquest informe

Totes les activitats han de complir amb allò que es-

és vinculant pel que fa a les prescripcions fonamen-

tableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la inter-

tades en motius de legalitat completats en l’article

venció integral de l’administració ambiental i el seu

87.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat

reglament, Decret 136/1999, de 18 de maig.

per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat

*En darrer lloc, prèviament a l’execució de qualse-

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

vol obra o actuació dins de la zona d’afectació de la

3.- Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tra-

carretera, cal demanar la preceptiva autorització a

mitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis substan-

l’organisme encarregat de la seva explotació.

cials en el document aprovat inicialment, abans de
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l’aprovació definitiva de l’expedient, aquest s’ha de

Executivitat i obligatorietat del planejament urba-

sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió,

nístic:

d’acord amb l’apartat 1 de l’article 87 del Text refós

1.- Pel que fa al planejament urbanístic l’aprova-

de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu

ció definitiva del qual correspongui als municipis,

1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de

és aplicable el que estableixi la legislació de règim
local.

22 de febrer.”

– Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
En resposta a l’informe emès per la Comissió Ter-

de les hisendes locals:

ritorial d’Urbanisme de Girona i per tal de donar

2.- Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els

compliment a les seves prescripcions, els arquitectes

ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de

redactors van emetre informe en què detallen les

consell obert, les atribucions següents:

modificacions introduïdes en el projecte, i els propi-

c) l’aprovació inicial del planejament general i

etaris en sol·licitaven l’aprovació definitiva per part

l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal

de l’Ajuntament en instància de data 4 d’octubre de

dels plans i altres instruments d’ordenació previstos

2016.

a la legislació urbanística, així com els convenis que
tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels re-

En data 7 d’octubre de 2016 l’arquitecta assessora

ferits instruments.

municipal, Na Sandra Fernàndez Soteras, va emetre
informe favorable del nou projecte de Pla de millora

Per tot això, que el Ple de la corporació, per unanimi-

urbana PMU-7 Ginestar formulat pels arquitectes re-

tat, ACORDA:

dactors, un cop incorporades les prescripcions fixades
en els informes dels Serveis Territorials de Carreteres i

Primer. Aprovar definitivament el Pla de millora urba-

de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

na PMU-7 Ginestar, d’acord amb el projecte redactat
en data setembre de 2016 pels arquitectes Manel Fal-

FONAMENTS JURÍDICS:

có Huguet, Josep Ma Falcó Huguet i Joaquim Roura,

– Article 81 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modi-

en el qual s’incorporen les prescripcions fixades en els

ficació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat

informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-

pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:

rona i els Serveis Territorials de Carreteres.

1.- correspon als ajuntaments, sens perjudici del que
estableix l’article 77.7, un cop vist l’informe de la

Segon. Notificar el present acord d’aprovació definiti-

comissió territorial d’urbanisme competent, l’apro-

va als propietaris promotors del PMU-7 Ginestar.

vació definitiva de:
b) Els plans de millora urbana que afecten llur ter-

Resultat: s’aprova per unanimitat

me municipal i que són promoguts d’acord amb les
determinacions d’un pla d’ordenació urbanística

13.0. CONVOCATÒRIA CONCURS SOCORRISTES I VIGI-

municipal o d’un programa d’actuació urbanística

LANTS PISCINA ESTIU 2017.

municipal.
– Article 106 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de mo-

Vistes les bases reguladores per a la selecció de perso-

dificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat

nal temporal per a la piscina municipal de la Tallada

pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:

d’Empordà, per a la temporada d’estiu 2017.
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Vista la necessitat de contractar amb caràcter urgent

En data 13 de gener de 2017 es va emetre la certi-

el personal laboral temporal, vigilants i socorristes per

ficació d’obres número 2, corresponent a les obres

a la temporada d’estiu 2017.

executades durant el mes de desembre de 2016, per
import de VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS TREN-

El Ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

TA-SET AMB VINT-I-UN EUROS (28.437,21 €), IVA inclòs.

Primer. Aprovar les bases reguladores per a la selecció
de personal temporal per a la piscina municipal de la

En data 3 de febrer de 2017 es va emetre la certifi-

Tallada d’Empordà, per a la temporada d’estiu 2017.

cació d’obres número 3, corresponent a les obres
executades durant el mes de febrer de 2017, per im-

Segon. Publicar anuncis de l’oferta de feina en el

port de VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA AMB

tauler d’anuncis de l’Ajuntament i cartelleres del mu-

VUITANTA-DOS EUROS (28.660,82 €), IVA inclòs.

nicipi per fer la corresponent selecció de personal.
Les entrevistes es realitzaran el dimarts 9 de maig a

FONAMENTS JURÍDICS:

l’ajuntament de la Tallada.

– Article 232.1 del Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la

Resultat: s’aprova per unanimitat

Llei de contractes del sector públic, segons el qual,
als efectes del pagament, l’administració expedirà

14.0. FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

mensualment, en els primers deu dies següents al
mes que correspongui, certificacions que compren-

14.1. APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMS. 1, 2

guin l’obra executada durant aquest temps.

I 3 DE L’OBRA “ESPAI CANET”.
Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els
En data 31 de maig de 2016 l’Ajuntament va adjudicar

ACORDS següents:

a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ, SL,
amb CIF núm. B17351081, el contracte d’obres per a l’exe-

Primer. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 del

cució de les obres descrites en el projecte “Espai Canet”,

projecte Espai Canet, emesa per l’adjudicatària

resultant el preu d’adjudicació 102.374,20 € IVA inclòs.

Obres i Construccions Joan Fusté, SL en data 30 de
novembre de 2016, corresponent a les obres execu-

El projecte Espai Canet està inclòs en el Pla Únic

tades durant el mes de novembre de 2016, per im-

d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, Pro-

port de DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXANTA-

grama Específic de Cooperació Municipal de la Dipu-

SIS EUROS (19.062,66 €), IVA inclòs.

tació de Girona, anualitat 2016, número d’actuació
Segon. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 del

AC/12885-DG/16.

projecte Espai Canet, emesa per l’adjudicatària
En data 30 de novembre de 2016 es va emetre la cer-

Obres i Construccions Joan Fusté, SL en data 13 de

tificació d’obres número 1, corresponent a les obres

gener de 2017, corresponent a les obres executades

executades durant el mes de novembre de 2016, per

durant el mes de desembre de 2016, per import de

import de DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXAN-

VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB

TA-SIS EUROS (19.062,66 €), IVA inclòs.

VINT-I-UN EUROS (28.437,21 €), IVA inclòs.
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Tercer. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 del projecte

Vist que el gos passejava amb la Sra. Maria Antonia

Espai Canet, emesa per l’adjudicatària Obres i Construcci-

Romaña Autran, amb domicili al carrer Major núm. 10

ons Joan Fusté, SL en data 3 de febrer de 2017, correspo-

de la Tallada de l’Empordà. D’acord amb la denúncia

nent a les obres executades durant el mes de febrer de

dels Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà, la pro-

2017, per import de VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA

pietària és la Sra. Romaña, però d’acord amb la docu-

AMB VUITANTA-DOS EUROS (28.660,82 €), IVA inclòs.

mentació aportada, és el Sr. Alejandro Rodés Romaña.

Quart. Remetre còpia de les certificacions aprovades,

Vist que a la denúncia tramesa es posa en coneixe-

juntament amb el compte justificatiu, a la Diputació de

ment d’aquest Ajuntament que l’animal disposa de

Girona per a la seva tramitació, per estar el projecte in-

cartilla, vacunacions actualitzades i assegurances en

clòs en el Programa Específic de Cooperació Municipal

vigor, segons els Mossos d’Esquadra, però que un cop

del Pla Únic d’Obres i Serveis, anualitat 2016, núm. d’ac-

examinada aquesta documentació per la Secretaria

tuació AC/12885-DG/16.

municipal es comprova que l’assegurança va ser contractada amb data 1 d’abril de 2015 i per una durada

Cinquè. Notificar el present acord d’aprovació de les

d’un any, i com a conseqüència no seria vigent a data

certificacions d’obra número 1, 2 i 3 a Obres i Construc-

de la presentació a la comissaria.

cions Joan Fusté, SL per al seu coneixement.
Vist que també es fa constar que tot i no haver preResultat: s’aprova per unanimitat

senciat els fet cap agent de l’autoritat, en el moment
de presentar la documentació de l’animal, la Sra. Ma-

14.2. INFRACCIÓ GOS PERILLÓS DOGO ARGENTÍ

ria Antonia Romaña Autran va reconèixer que els fets
havien succeït.

Vist que amb data 9 de desembre de 2016 va tenir
entrada en aquest Ajuntament denúncia dels Mossos

Vist que d’acord amb l’article 7 de la Llei 10/1999, de

d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà en què es posava

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats

en coneixement d’aquesta corporació que el passat dia

potencialment perillosos, és una infracció lleu no se-

27 de novembre de 2016 un dogo argentí, gos de raça

nyalitzar les instal·lacions que allotgin gossos poten-

potencialment perillosa i que no consta registrat en

cialment perillosos i tipifica com a infraccions greus,

aquest Ajuntament, passejava pel municipi deslligat i

entre d’altres, portar els gossos deslligats i sense mor-

sense morrió.

rió a les vies públiques.

Vist que per Provisió de l’Alcaldia de data 1 de febrer

D’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de

de 2017 es va disposar que per part de la Secretaria

juliol, sobre la tinença de gossos considerats potenci-

s’emetés informe sobre la legislació aplicable i el pro-

alment perillosos, les infraccions lleus són sancionades

cediment a seguir per dur a terme la tramitació del cor-

amb una multa de 60,10 a 150,25 euros; les greus, amb

responent expedient sancionador per infracció de l’Or-

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros, i les molt greus,

denança municipal reguladora de la tinença d’animals

amb una multa de 1.502,53 a 30.050,61 euros.

en el terme municipal de la Tallada de l’Empordà i de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos

Examinada la documentació que l’acompanya, vist

considerats potencialment perillosos.

l’informe de Secretaria de data 22 de març de 2017, i
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de conformitat amb l’article 43 de l’Ordenança muni-

Ple de l’Ajuntament de la Tallada de l’Empordà en

cipal reguladora de la tinença d’animals en el terme

virtut de l’article 43 de l’Ordenança municipal regu-

municipal de la Tallada de l’Empordà i amb l’article 13

ladora de la tinença d’animals en el terme municipal

de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de

i amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,

gossos considerats potencialment perillosos en rela-

sobre la tinença de gossos considerats potencialment

ció amb l’article 63.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,

perillosos.

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Ple, per unanimitat adopta els

Quart. Advertir que, iniciat el procediment sancio-

ACORDS següents:

nador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat
o indica que desitja procedir al pagament voluntari

Primer. Incoar expedient sancionador a la Sra. Maria

de la sanció, se li aplicarà una reducció d’un 20% so-

Antonia Romaña Autran com a propietària/posseïdo-

bre l’import de la sanció que pogués correspondre,

ra del dogo argentí per la comissió de dues infraccions

sempre que deixi constància del seu desistiment o

lleus: per no senyalitzar les instal·lacions que allotgin

renúncia de qualsevol acció o recurs en via adminis-

gossos potencialment perillosos i per no inscriure el

trativa contra la sanció.

gos al registre específic del municipi corresponent.
Cinquè. Comunicar a l’instructor la iniciació de l’exI dues infraccions greus, per portar els gossos deslli-

pedient d’acord amb l’article 64.1 de la Llei 39/2015,

gats i sense morrió a les vies públiques, d’acord amb

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú

l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la ti-

de les administracions públiques i donar trasllat de

nença de gossos considerats potencialment perillosos,

les actuacions que existeixin sobre aquest tema a

i per no disposar d’una assegurança de responsabilitat

l’efecte que ordeni d’ofici, si escau, la pràctica de les

civil vigent en el moment dels fets.

proves i actuacions que condueixin a la determinació
dels fets i responsabilitats susceptibles de sanció.

D’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potenci-

Sisè. Notificar la present resolució d’inici del proce-

alment perillosos, les infraccions lleus són sancionades

diment sancionador a la Sra. Maria Antonia Romaña

amb una multa de 60,10 a 150,25 euros, i les infracci-

Autran, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils

ons greus, amb una multa de 150,25 a 1.502,53 euros.

perquè pugui presentar-hi al·legacions i proposar
la pràctica de les proves que estimi pertinents, ad-

Segon. Nomenar com a òrgan instructor del procedi-

vertint-li que en cas que no efectuï al·legacions en

ment sancionador el regidor, el Sr. Antoni Fernández

el termini previst sobre el contingut d’aquest acord

Sandoval, sent secretària la de l’Ajuntament mateix,

d’iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de

i comunicar-los aquest nomenament indicant que

resolució quan contingui un pronunciament precís

s’haurà de seguir el que s’estableix sobre abstenció

sobre la responsabilitat imputada.

i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Resultat: s’aprova per unanimitat

Tercer. Determinar que l’òrgan competent per a la

14.3. APROVACIÓ DE LA DONACIÓ D’UNA DESBROS-

resolució del procediment sancionador incoat és el

SADORA A L’ADF EL PUIG SEGALAR.
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Aquest Ajuntament de la Tallada d’Empordà és pro-

SESSIÓ DEL PLE del 27 de juny de 2017

pietari d’una màquina desbrossadora marca Howard,
model RS-150 M, amb número de registre 165, que els

Identificació de la sessió:

serveis municipals fa anys que no utilitzen, i que actu-

Núm.: PLE2017000002

alment està emmagatzemada en bon estat de conser-

Caràcter: ordinària

vació en el taller mecànic del municipi.

Data: 27 de juny de 2017
Hora d’inici: 19.00 h

Atès que l’Associació de Defensa Forestal ADF Puig

Hora de fi: 20.20 h

Segalar, recentment constituïda de nou amb la parti-

Lloc: sala de juntes

cipació dels municipis de la Tallada d’Empordà, Viladamat i Albons, pot fer ús de la desbrossadora per al

Hi assisteixen:

desenvolupament de les tasques que té encomanades

Josep Ferrer Vilavella, alcalde

per a la prevenció dels incendis forestals.

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Antoni Fernández Sandoval, regidor

FONAMENTS JURÍDICS:

Elisabeth Cruz Lozano, regidora

– Article 198de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de

Ultano Gómez Ponsetí, regidor

règim local de Catalunya, i article 41 del Decret 336/1988,

Irene Gerónimo Vilella, regidora

de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del pa-

Jordi Colomé Garcia, regidora

trimoni dels ens locals: la venda, gravamen o cessió de
béns seran acordats pel Ple de la Corporació.

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

El Ple, per unanimitat adopta l’ACORD següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. FORMALITZAR un contracte de donació entre
aquest Ajuntament de la Tallada d’Empordà i l’ADF

1.0 Aprovació de les actes anteriors

Puig Segalar per a la donació i el lliurament a l’ADF de
la desbrossadora marca Howard, Girovator Medium

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del Ple

model RS-150 M, juntament amb tota la seva docu-

ordinari celebrat en data 28 de març de 2017, d’acord

mentació tècnica així com totes les peces i comple-

amb el que disposen els articles 109 i 110 del Regla-

ments de què disposi l’Ajuntament. La donació que-

ment d’organització, funcionament i règim jurídic de

darà sotmesa a l’obligació que la màquina lliurada

les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986,

sigui utilitzada per a les tasques pròpies de l’ADF de

de 28 de novembre.

prevenció dels incendis forestals.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta
Segon. FACULTAR el Sr. Alcalde per a la signatura del

els ACORDS següents:

contracte de donació.
Primer. APROVAR l’esborrany de l’acta del Ple ordinaResultat: s’aprova per unanimitat

ri en la seva sessió de 28 de març de 2017.

15.0. PRECS I PREGUNTES (No n’hi ha).

2.0 DONAR COMPTE DE DECRETS
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats entre

Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2017

el 30 de març 2017 i el 21 de juny, que van del núm.

i següents, la modificació de l’ordenança fiscal núme-

2017013 al núm. 2017029 i que s’adjunten a aquesta

ro 6, reguladora de la taxa de subministrament d’ai-

acta.

gua, en el sentit que a l’article 6 s’hi afegeix:

3.0 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENAN-

Article 6. Quota tributària

ÇA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DE LA TAXA DE

Tarifa tercera: Fuites

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

– Per fuites d’aigua: 0,36 €/m³

Els articles 15 i següents del text refós de la Llei regu-

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de

ladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret

l’ajuntament aquest acord provisional, així com el text

legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procedi-

complet de la modificació de l’ordenança fiscal apro-

ment per a l’aprovació i modificació de les ordenances

vada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats

fiscals reguladores dels tributs locals.

de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances
fiscals s’han d’aprovar simultàniament a l’adopció dels

Durant el període d’exposició pública de l’orde-

respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix

nança, els qui tinguin un interès directe o en siguin

text legal disposa que les ordenances fiscals han de

afectats, en els termes previstos a l’article 18 del

contenir, com a mínim, la determinació dels elements

text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-

tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com

cals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5

les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes. Transcor-

De conformitat amb la normativa, els acords de mo-

regut el període d’exposició pública sense haver-se

dificació de les ordenances fiscals han de contenir

presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà de-

la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates

finitivament aprovat.

d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat
La publicació dels textos actualitzats de les orde-

automàticament a aquesta categoria, relatiu a la mo-

nances fiscals municipals és necessària, a fi de donar

dificació de l’ordenança fiscal per a l’exercici 2017 i

compliment al que estableix l’article 85 de la Llei

següents, així com el text íntegre de l’ordenança se-

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja

ran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la

que aquestes han de complir la doble funció de ser-

Província de Girona.

vir com a eina normativa fonamental de gestió dels
tributs locals i alhora comunicació informativa amb

4.0. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI DE

els ciutadans.

FESTES LABORALS 2018.

A la vista dels informes de la Secretaria i la Inter-

Atès l’ofici de 13 de juny de 2017 del director gene-

venció, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els

ral dels Serveis Territorials a Girona del Departament

ACORDS següents:

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors;

En data 13 de gener de 2017 es va emetre la certificació

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

d’obres número 2, corresponent a les obres executades

regulació de la jornada de treball, jornades especials i

durant el mes de desembre de 2016, per import de VINT-

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

I-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB VINT-I-UN

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

EUROS (28.437,21 €), IVA inclòs.

de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.

En data 3 de febrer de 2017 es va emetre la certificació
d’obres número 3, corresponent a les obres executades

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta

durant el mes de febrer de 2017, per import de VINT-

els ACORDS següents:

I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-DOS
EUROS (28.660,82 €), IVA inclòs.

Primer. Proposar, en concepte de festes laborals de
caràcter local per a l’any 2018, els dies següents:

En data 28 de març, les certificacions de l’obra Espai
Canet números 1, 2 i 3 van ser aprovades pel Ple de la

29 de març (Dijous Sant) i 2 de novembre.

Corporació.

Segon. Comunicar aquesta resolució al Serveis Territo-

En data 18 de juny de 2017 es va emetre la certificació

rials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.

d’obres número 4 i última, corresponent a les obres executades durant el mes de febrer de 2017, per import de

5.0. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE

TRENTA CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB

L’OBRA “ESPAI CANET”

VINT-I-DOS CÈNTIMS ( 35.650,22 €).

En data 31 de maig de 2016 l’Ajuntament va adjudi-

FONAMENTS JURÍDICS:

car a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUS-

– Article 232.1 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-

TÉ, SL, amb CIF núm. B17351081, el contracte d’obres

vembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de con-

per a l’execució de les obres descrites en el projecte

tractes del sector públic, segons el qual, als efectes del

“Espai Canet”, el preu d’adjudicació del qual era de

pagament, l’administració expedirà mensualment, en

102.374,20 € IVA inclòs.

els primers deu dies següents al mes que correspongui,
certificacions que comprenguin l’obra executada durant

El projecte Espai Canet està inclòs en el Pla Únic

aquest temps.

d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, Programa Específic de Cooperació Municipal de la Dipu-

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els

tació de Girona, anualitat 2016, número d’actuació

ACORDS següents:

AC/12885-DG/16.
Primer. Aprovar la certificació d’obres núm. 4 del projecte
En data 30 de novembre de 2016 es va emetre la cer-

Espai Canet, emesa per l’adjudicatària Obres i Construcci-

tificació d’obres número 1, corresponent a les obres

ons Joan Fusté, SL en data 18 de juny de 2017, corresponent

executades durant el mes de novembre de 2016, per

a les obres executades durant el mes de febrer de 2017,

import de DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXAN-

per import de TRENTA CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA

TA-SIS EUROS (19.062,66 €), IVA inclòs.

EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS ( 35.650,22 €) IVA inclòs.
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Segon. Remetre còpia de les certificacions aprovades,

ORDINARI 59/2017, QUE SE SEGUEIX DAVANT EL

juntament amb el compte justificatiu, a la Diputació de

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE

Girona per a la seva tramitació, ja que el projecte està

GIRONA EN VIRTUT DEL RECURS CONTENCIÓS

inclòs en el Programa Específic de Cooperació Municipal

ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JAUME GRAU

del Pla Únic d’Obres i Serveis, anualitat 2016, núm. d’ac-

FONT.

tuació AC/12885-DG/16.
Vist l’acord de Junta de Govern Local, núm. 7.1. de 25
Tercer. Notificar el present acord d’aprovació de les cer-

d’abril de 2017, que literalment transcrit diu:

tificació d’obra número 4 a Obres i Construccions Joan
Fusté, SL per al seu coneixement.

“7.1. compareixença en el recurs ordinari 59/2017, que
se segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu

6.0. APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2A COBRAN-

núm. 3 de Girona en virtut del recurs contenciós admi-

ÇA (EXP. X2017000276).

nistratiu interposat per JAUME GRAU FONT.

Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei

Vist el recurs ordinari 59/2017, interposat davant el

de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà,

Jutjat Contenciós administratiu número 3 de Girona

corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per a l’exer-

(UPSD Cont. Administrativa 3) pel Sr. Jaume Grau Font

cici 2017.

contra l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els

Per ofici del Jutjat, amb entrada al registre general

ACORDS següents:

de l’Ajuntament de data 7 de març de 2017, es va reclamar la tramesa de l’expedient administratiu cor-

Primer. Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei

responent, complet, foliat i acompanyat d’un índex

de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà,

autenticat dels documents que conté.

corresponents a l’IBI urbana, IBI rústica i IAE per l’exercici 2017.

En virtut del que disposen els articles 21.1.k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim

Segon. Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs

local, i 53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de

entre el dia 1 de juliol i 30 de setembre de 2017.

règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril) amb relació a les facultats d’aquesta alcal-

Tercer. Publicar els edictes informatius de l’exposició pú-

dia per exercir accions judicials i administratives i la

blica dels padrons fiscals i de les dates de cobrament en

defensa de la corporació,

els taulers d’anuncis de la corporació, i a les cartelleres
de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a la seva difusió.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal

Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós

del Baix Empordà.

Administratiu núm. 3 de Girona en el recurs ordinari
59/2017, seguit en virtut del recurs contenciós admi-

7.0. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GO-

nistratiu interposat per JAUME GRAU FONT, contra

VERN LOCAL DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
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Segon. Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu

acreditat per raons d’interès públic i cultural la ido-

núm. 3 de Girona el corresponent expedient adminis-

neïtat i conveniència de l’atorgament de la subvenció

tratiu complet, foliat i autenticat i amb un índex dels

per a activitats de la festa major.

documents que conté.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta
Tercer. Designar la Lletrada, la Sra. CRISTINA SIMON

els ACORDS següents:

MENCION, col·legiada núm. 2074 ICAG, perquè assumeixi la representació i defensa de l’Ajuntament de

Primer. Concedir les subvencions següents a les Comis-

la Tallada d’Empordà en aquest recurs contenciós ad-

sions de Festes:

ministratiu.
*Canet : 1.500 euros
Quart. Comunicar al Jutjat que consta com a part in-

*Tor: 2.000 euros.

teressada a l’expedient la Sra. MARIA TERESA BAUS

* La Tallada: 3.000 euros

TORROELLA.

* Marenyà: 1.500 euros.

Cinquè. Notificar aquest acord a la Sra. MARIA TERE-

Segon. Notificar aquest acord als responsables de

SA BAUS TORROELLA per tal de citar-la perquè en el

cada entitat.

termini de 9 dies pugui personar-se a les actuacions
9.0. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A

com a demandada.

UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA
Sisè. Donar-ne compte al Ple municipal en la propera
sessió que se celebri per a la seva ratificació.”

Moció formulada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta

(FMC) i el Consorci LOCALRET, segons la qual:

els ACORDS següents:
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies
Primer. Ratificar l’acord de Junta de Govern Local,

de la Informació i la Comunicació, amb els canvis or-

núm. 7.1., de 25 d’abril de 2017 proposat; així com fa-

ganitzatius i dels processos productius que se’n deri-

cultar l’Alcaldia per a la prossecució de l’expedient,

ven, i la capacitació de les persones que les utilitzen,

adoptant els acords de tràmit que siguin pertinents.

han esdevingut factors estratègics per assegurar l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions

8.0. ASSIGNACIÓ PER A LES COMISSIONS DE FESTES

Públiques, la competitivitat de les empreses i, en ge-

DELS QUATRE NUCLIS. ANUALITAT 2017.

neral, la millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la

Cada any l’Ajuntament disposa d’una assignació pres-

comunicació i al coneixement haurà de ser instantani

supostària per subvencionar les activitats organitza-

i universal, és una oportunitat per construir una Ad-

des per les Comissions de Festes dels 4 nuclis.

ministració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert,

D’acord amb el que disposa la base 21.5 de les bases

transparència, gestió intel·ligent de la informació,

d’execució del pressupost de l’Ajuntament, queda

interoperabilitat o seguretat, que impacten transver-
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salment en l’accés, la prestació i la millora dels serveis

suport a les empreses per fer de Catalunya una Smart

públics.

Region de referència internacional.

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tec-

L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjun-

nologies de la informació es fonamenta en l’existèn-

tes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció

cia de les necessàries infraestructures de comunicaci-

dels drets de les persones i les empreses en la nova

ons electròniques que han de prestar servei al conjunt

societat digital.

del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital,
possibilitant el desenvolupament d’una societat avan-

El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent en-

çada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies

tre el teixit empresarial la importància de la disrup-

al servei de les Administracions Públiques, la ciutada-

ció que pot provocar en el mercat, capacitant capital

nia i les empreses.

humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de
manera compartida i coordinada pel conjunt de les

Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta

Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de

els ACORDS següents:

la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions,
el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una So-

i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el

cietat Digital, signat amb data 24 d’octubre de 2016

Pacte Nacional per a una Societat Digital.

entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les diputacions

Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana

i les entitats municipalistes es comprometen a treba-

de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya

llar de manera coordinada, amb totes les institucions

i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàri-

públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir,

es per col·laborar en la implementació dels objectius

entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:

d’aquest Pacte.

El desplegament i la gestió coordinada d’infraestruc-

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Cata-

tures tecnològiques i de comunicacions electròniques

lana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-

que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els

talunya, el Consorci Localret i al Departament de la

territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.

Presidència de la Generalitat de Catalunya.

L’impuls d’una nova administració digital, que més
enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals

10.0. DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ TÈCNIC ES-

n’aprofiti i potenciï el poder transformador amb l’ob-

PORTS ESTIU 2017.

jectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

Es dóna compte al Ple de l’acord de Junta de Govern
Local de 6 de juny, que literalment diu:

El desplegament de l’estratègia de territori intel·
ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i

“5.0 Contractació de caràcter urgent. Tècnic esportiu

coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant

per a activitats estiu 2017. Jose Pérez Clara.
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L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té la necessitat

sistema de concurs, llevat dels casos de màxima ur-

de cobrir amb caràcter urgent i temporal un lloc de

gència.

treball de la categoria de tècnic esportiu, per desenvolupar les funcions següents de l’Ajuntament de la

Atesa l’atribució que m’atorguen els articles 21 de la

Tallada d’Empordà:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; i 53 del Text refós de la Llei municipal i de

• Monitor cursos natació a la piscina municipal.

règim local de Catalunya, aprovat per Decret legisla-

• Dinamitzador gent gran. Gimnàstica dolça.

tiu 2/2003, de 28 d’abril.

• Programació i dinamització d’esdeveniments esportius durant els dissabtes d’estiu.

A proposta d’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Go-

• Monitor Aiguagim a la piscina municipal.

vern Local adopta l’ACORD següent:

• Dinamització parcs de salut i itineraris saludables.
• Així com altres funcions pròpies del lloc de treball.

Primer. Contractar el Sr. JOSE PÉREZ CLARA com a
tècnic esportiu d’aquest Ajuntament, amb data d’inici

S’estima que aquestes funcions, amb l’estructura or-

del seu càrrec el dia 26 de juny de 2017 i fins al 8 de

ganitzativa actual de l’Ajuntament, no es podran co-

setembre de 2017, a temps parcial, per una jornada

brir. Per això és necessària la contractació temporal

de 20 hores setmanals, amb un salari brut de 1.000,00

d’una persona que assumeixi aquestes tasques.

euros mensuals (x 12 pagues).

Atès que s’ha realitzat una valoració de currículums i

Segon. Ordenar donar d’alta o afiliar el Sr. JOSE PÉ-

entrevistes, i que el Sr. JOSE PÉREZ CLARA ha manifes-

REZ CLARA al règim general de la seguretat social.

tat interès per ocupar aquest lloc de treball, i comprovats i acreditats els coneixements i experiència neces-

Tercer. Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajun-

saris, es procedirà a la seva contractació.

tament en la primera sessió que celebri i publicar-lo
en el Butlletí Oficial de la Província.

FONAMENTS DE DRET:
– L’article 3.2 del Reial Decret llei 20/2011, de 30 de

Quart. Notificar aquest acord al Sr. JOSE PÉREZ CLARA”

desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit

11.0. DONAR COMPTE CONTRACTACIONS DE PERSO-

públic, estableix que no es procedirà a la contractació

NAL PER A LA PISCINA. ESTIU 2017.

de personal temporal, llevat de casos excepcionals i
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es

Es dóna compte al Ple del decret d’Alcaldia núm.

restringiran als sectors, funcions i categories profes-

29/2017, de 21 de juny, que literalment diu:

sionals que es considerin prioritàries o que afectin el
funcionament dels serveis públics essencials.

“Aprovació de contractació del personal de la piscina

– L’article 291.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28

municipal (Exp. X2017000150).

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que

Vistes les bases reguladores per a la selecció de per-

el personal interí i el personal laboral no permanent

sonal temporal per als llocs de treball de socorristes i

són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel

vigilants de la piscina municipal.
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Vistes les bases i oferta de feina publicades en el tau-

Tercer. Ordenar donar d’alta les persones interessades

ler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajunta-

al règim general de la seguretat social.

ment de la Tallada d’Empordà.
Quart. Donar compte d’aquesta contractació de perVistos els resultats de les proves dutes a terme el pas-

sonal al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que

sat dia 9 de maig de 2017, RESOLC:

faci i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.”

Primer. Contractar, amb efectes de les dates que s’in-

12.0. FORA DE L’ORDRE DEL DIA

diquen, les persones següents:
12.1. Aprovació de memòria valorada i sol·licitud de
Nom i cognoms:
Lloc de treball:
Període:		
Jornada:		
Salari brut:

JOAN VILA VALLS
Socorrista
Del 24 de juny a 10 de setembre
40 hores setmanals (pagues incloses)
1.200,00 € (pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
		
		
		
Període:		
Jornada:		
Salari brut:

GERARD DAZA PONS
Socorrista
del 24 de juny al 31 d’agost
Vigilant i responsable bar,
de l’1 al 10 de setembre
Del 24 de juny al 10 de setembre
40 hores setmanals
1.200,00 € (pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
		
Període:		
Jornada:		
Salari brut:

ABRIL SAIS SAURÍ
Vigilant responsable del bar
i el cobrament d’entrades
Del 24 de juny a 31 d’agost
40 hores setmanals
1.100,00 € (pagues incloses)

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
		
Període:		
Jornada:		
Salari brut:

ALBA GARCIA RIBOT
Vigilant responsable del bar
i el cobrament d’entrades
Del 24 de juny a 31 d’agost
40 hores setmanals
1.100,00 € (pagues incloses)

1. Concórrer a la convocatòria de la línia de subven-

Nom i cognoms:
Lloc de treball:
		
Període:		
Jornada:		
Salari brut total:

SAMIYAH TIJINI
Personal neteja piscina, locals
Casal Estiu, ajuntament i consultori
Del 24 de juny al 15 de juliol
Augment de 14 hores setmanals
1.100 euros ( pagues incloses)

2. Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis

subvenció.
Atès que per Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny,
s’ha obert la convocatòria de la línia de subvencions
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, d’acord amb les bases publicades en el
DGOC del dia 07-06-2017, i que aquest Ajuntament té
la intenció de presentar-hi diverses actuacions que es
consideren necessàries per millorar alguns trams de la
xarxa de camins municipals, l’Alcaldia va encarregar
una memòria valorada que definís els treballs que caldria dur a terme, així com el seu cost, la qual sotmet a
la consideració del Ple.
Una vegada examinada la documentació tècnica i les
bases de la convocatòria, el Ple acorda per unanimitat:

cions per a inversions en camins públics locals per al
període 2018-2020, d’acord amb les bases publicades
en el DGOC del dia 07-06-2017.

tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà, titulada “Memòria valorada per a la sol·licitud de subvencions per a inversions en camins públics locals per
el període 2018-2020; dins el terme municipal de La
Tallada d’Empordà”, amb un cost de 47.593,97 €.

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades.
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REGIDORIES
URBANISME
Inauguració Espai Canet
Ens plau recordar-vos que el passat dia 20 de maig es va inaugurar l’Espai Canet en presència
del president de la Diputació de Girona, Sr. Pere Vila i Fulcarà. Aquesta inauguració tanca
l’obra finançada en el marc del PUOSC 2013-2017.

Enllumenat a Canet i a la zona de Turell
En aquest temps, des de l’últim butlletí, també volem informar-vos que a Canet s’han instal·lat
dos punts de llum nous, un a peu de la carretera C-31 a l’entrada de Canet i un altre al trencant
de Mas Badia, per augmentar la seguretat. És la carretera d’accés al poble que quedava molt
fosca ja que les lluminàries estaven instal·lades ben bé on comencen les cases, per la qual cosa
quedaven uns sis-cents metres amb molt poca visibilitat.
També s’ha instal·lat un nou punt de llum a Turell. Igual que a Canet, l’accés no tenia cap punt
de llum i pensem que així s’augmenta la seguretat en aquest punt.
Tenim present la sol·licitud que alguns ens heu fet arribar de millorar també la il·luminació de
la zona de la rotonda a l’entrada de la Tallada. Hi estem treballant. La solució és difícil a causa
de la inexistència de connexió per portar l’electricitat fins a aquest punt. Estem pendents de
la construcció de la planta del col·lector que se situa a prop d’aquest punt per poder-nos-hi
connectar i dur a terme aquesta millora. S’ha parlat amb l’ACA i en principi no hi veuen cap
problema.

Barbacoa a la Guingueta
Si bé els usuaris de la zona de la piscina ja ho heu pogut observar, a la zona d’esbarjo de la
piscina s’ha construït una barbacoa que està a la vostra disposició per donar una mica més
de servei juntament amb la Guingueta. Per fer-ne la reserva per a usar-la cal que us adreceu
a l’ajuntament. Les impressions que hem rebut per part de la majoria d’usuaris de la piscina
amb l’obertura de la Guingueta han estat molt positives. Això no obstant, si algú de vosaltres
té algun suggeriment de millora, us agrairíem que ens el féssiu arribar.
També us comuniquem que en les inversions previstes en l’exercici 2018 s’instal·larà un hidrant
al parc Empordanet-zona barbacoa.
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Col.lector
Com us informàvem en l’anterior butlletí, es va mantenir una reunió amb el Sr. Alexandre
Rocas, de l’ACA, en el decurs de la qual ens va informar que s’espera que a final d’aquest
any 2017 o principi del 2018 hi hagi la represa i finalització del col·lector. Esperem que
l’obra no sofreixi més demores.

Informació respecte de la rotonda a la zona de “l’empalme”
També volem informar-vos que hem rebut un ofici de la Subdirecció General de Projectes i
Expropiacions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
en què se’ns informa que s’ha sotmès a informació pública la relació de béns i drets
afectats per a l’execució de les obres del projecte MG-16049 “Millora local. Millora de nus.
Rotonda a la intersecció entre les carreteres C-31 i GI-632. PK 353+500 de la C-31 i PK 0+000
de la GI-632: Tram Ullà-La Tallada d’Empordà”.
L’obra ja ha estat adjudicada i es preveu iniciar els treballs aquest hivern, amb un termini
de cinc mesos.

Aranjaments a l’ajuntament de la Tallada
A conseqüència de la brutalitat de l’atac per part dels agents de la Guàrdia Civil contra
l’edifici de l’ajuntament el dia 1 d’octubre, us hem de comunicar que hem fet uns
arranjaments d’emergència a les portes i finestres afectades però que caldrà prendre
mesures més endavant per deixar-ho en condicions correctes ja que, per exemple, el
bastiment de la porta d’entrada presenta danys estructurals importants. En aquests
moments estem pensant en quina és la millor solució.
Així mateix, us comuniquem que es va cursar denúncia als Mossos d’Esquadra per aquest
fet, els quals van fer un atestat de danys. L’asseguradora de l’Ajuntament també disposa
d’aquesta informació. Encara no en tenim resposta.
Relacionat amb aquest tema, volem informar-vos que estem estudiant un projecte
integral d’accessibilitat de l’ajuntament per a la supressió de barreres arquitectòniques
d’acord amb la Llei 13/2014. Aquesta llei té per marc el concepte d’accessibilitat universal
com a condició útil i necessària no només per a la vida de les persones amb discapacitat o
diversitat funcional, sinó també per al conjunt de la població.
L’accessibilitat és una condició important per garantir l’autonomia, la no-discriminació
i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Un entorn accessible comporta un
increment de la qualitat de vida i una major participació social de les persones que tenen
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discapacitat, de la gent gran o d’altres persones que temporalment pateixen dificultats
per raó de les barreres. Tenint en compte que el creixent envelliment de la població
comportarà un augment significatiu de les discapacitats, tots els ciutadans i ciutadanes
podem esdevenir a la llarga beneficiaris de les mesures d’accessibilitat.
Entre aquestes mesures s’inclou la instal·lació d’un ascensor per fer practicable el pis
superior de l’ajuntament. Aquestes reformes comportaran una remodelació important de
les dependències municipals. Com podreu veure en el pressupost municipal, en l’apartat
d’inversions hi ha una partida destinada a aquestes obres. Això no obstant, aquesta
dotació és insuficient per fer front a la reforma esmentada i, per tant, la seva execució
queda supeditada a la concessió d’una subvenció per part de la Diputació de Girona. En
propers butlletins us anirem informant de l’evolució d’aquest tema.

ECONOMIA I HISENDA
Ajuda a l’escolarització per a infants i joves
de 3 a 16 anys del municipi

a continuació:
– ORDENANÇA NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST

Per tercer any, s’ha concedit una subvenció a les fa-

SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

mílies empadronades al municipi (mínim 2 anys) per
ajudar a l’escolarització dels seus fills. L’ajuda ha estat

Les famílies que tinguin el títol de família nombrosa

de 20 euros per infant/jove.

o monoparental emès per part del Departament de la
Generalitat competent abans de l’1 de gener de 2018

Material escolar

gaudiran d’un 5% de descompte en aquest impost.

L’Ajuntament de la Tallada ha aprovat una cessió de

– ORDENANÇA NÚM. 6, REGULADORA DE LA TAXA

material escolar per valor de 900 euros a l’IES Francesc

PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Cambó de Verges. També, l’Ajuntament va aprobar
una subvenció a l’AFA de l’Escola Francesc Cambó per

L’alta provisional per obres tindrà un cost de 150 €, i la

valor de 100 euros pel projecte FIVE DAYS.

tarifa per fuites s’estableix en 0,36 €/m3

Modificacions en algunes ordenances fiscals
per a l’any 2018

En el supòsit en què es produeixi una fuita per un fet
fortuït d’un abonat domèstic, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client

El Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, reu-

acrediti la fuita mitjançant un certificat emès prèvia-

nit en sessió ordinària el dia 28 de setembre de 2017,

ment a la reparació de la fuita per l’instal·lador homolo-

va aprovar provisionalment l’expedient relatiu a la

gat municipal (telèfon avaries 671 33 44 32), s’aplicarà en

modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

la factura corresponent les mesures reductores previstes
en aquesta ordenança, consistents a facturar el consum

Us informem de les incorporacions i/o modificacions

que s’estima que correspon a la fuita a un preu especial

en cadascuna de les ordenances fiscals que detallem

determinat en l’aprovació de les tarifes.
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Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no

Adults (més de 13 anys)
			

Feiners: 7 euros
Festius: 8 euros

període de dos anys.

Entrada de tarda 		
( a partir de les 15.00 h)

Feiners i festius: 4 euros

– ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LES TAXES PER

Jubilats (més de 65 anys)

5 euros

LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

Casals i entitats esportives 3,5 euros (cada persona)

es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un

Inspecció d’obertura d’activitats
en règim de comunicació		

150 €

Inspecció final d’obra major lligada
a la primera ocupació		

100 €

Abonament T10 		

60 euros

Abonament T15		

75 euros

Abonaments mensuals (30 dies consecutius)

Tramitació d’expedient
de matrimoni civil

150 €

Individual		

90 euros

Família (2/3 persones)

120 euros

Familiar (4/5 persones)

150 euros

– ORDENANÇA NÚM. 14, REGULADORA DE L’IMPOST

Abonaments de temporada (1)

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Individual			110 euros
Individual 			
(amb carnet de jubilat)

100 euros

Allà on s’estiguin realitzant obres serà obligatòria la
col·locació del cartell acreditatiu d’estar en possessió

Família (2/3 persones) + T10

165 euros

de la llicència d’obres municipal corresponent.

Familiar (4/5 persones)+ T15

225 euros

La col·locació d’aquest haurà de ser en un lloc visible,

Cursets de natació i activitats aquàtiques

preferiblement a l’entrada de la finca en obres. La no

Preu curset natació
(abonats piscina) 		

65 € mensuals

fins a 400 euros.

Preu curset natació
(no abonats piscina)

85 € mensuals

– ORDENANÇA NÚM. 15, REGULADORA DE LA TAXA

Activitat aquàtica dirigida Gratuït per als usuaris
(AIGUAGYM: 2 dies setmana) de la piscina

col·locació del cartell podrà comportar una sanció de

PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, LES
INSTAL·LACIONS I EL MATERIAL MUNICIPALS

		
Altres

La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança seran les següents:
A) Piscina municipal

Duplicat del carnet soci 		
en cas de pèrdua o dany		

Quota única

Fiança alta abonament familiar

10 €*

Fiança alta abonament individual

10 €*

3€

1. TEMPORADA PISCINA D’ESTIU 2018
* Serà necessari dipositar una fiança en la data de formalització de l’abonament, que serà retornada en el moment de
la devolució dels carnets.

Entrades individuals
Menors de 3 anys		

Gratuïta

De 3 a 12 anys		
			

Feiners: 5 euros
Festius: 6 euros
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S’estableixen els preus públics següents per al servei

Inversions en camins públics

de bar a la Guingueta de la piscina municipal:
Us informem que en el marc de la Resolució
- Aigua 33 cl: 1 €

GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la lí-

- Aigua 1,25 L: 2 €

nia de subvencions per a inversions en camins públics

- Refresc: 2 €

locals per al període 2018-2020, la Tallada va presen-

- Cacaolat: 2 €

tar un projecte per optar a aquesta subvenció per va-

- Cervesa barril: 1,50 €

lor de 47.593,97 €.

- Sucs: 2 €
- Cervesa sense alcohol: 2 €

A través de la inversió en camins públics de titularitat

- Cafè amb llet: 1,20 €

local, es vol incidir en la cohesió territorial, garantir

- Tallat: 1,20 €

l’accessibilitat als nuclis de població i fomentar la mo-

- Cafè sol (normal o descafeïnat): 1 €

bilitat arreu del territori. A més, per tal d’afavorir el

- Snack: 1,20 €

suport als petits municipis, que són els que presenten

- Olives: 1,20 €

més dificultats per poder dur a terme aquestes actua-

- Bossa llaminadures: 1,5 €

cions necessàries, els ajuts han estat limitats a un de-

- Xupa-xup: 0,30 €

terminat tram de població.

- Pastes (segons producte): a partir d’1 €
Ens plau comunicar-vos que se’ns ha adjudicat la sub-

- Gelats (segons producte): a partir d’1 €

venció per valor de 45.593,97 € per ser executada duB) Local Social Municipal L’Empordanet

rant el 2018.

L’ús del local social L’Empordanet queda restringit a

Els camins que seran objecte d’actuació són:

les entitats municipals i a persones empadronades a la
Tallada d’Empordà o amb vincle tributari al municipi.

» Camí de la Tallada a Verges
Unió entre municipis – 700 m de longitud

El preu públic d’utilització s’ha canviat i ajustat a petició dels veïns. El preu és el següent:
Lloguer del local fins a 50 persones
Lloguer del local per a entre 50 i 80 pers.

» Camí de Turell
75 €

Accés a disseminats – 470 m de longitud

100 €
» Camí de la Tallada a Garrigoles

En els casos d’entitats locals sense afany de lucre o esco-

Unió entre municipis – 3.600 m de longitud

les, podran utilitzar aquestes instal·lacions gratuïtament.
A cada camí es faran dos tipus d’intervencions ben di*L’horari d’ús del local serà màxim fins a les 22 h.

ferenciades. Per una banda, la consolidació i estabilització de la capa de rodolament i, per l’altra, el control

El text íntegre de les ordenances fiscals es publica-

de les aigües de pluja.

rà a la pàgina web de l’Ajuntament un cop s’hagin
aprovat definitivament, passat el període d’exposició

Les obres previstes per a la consolidació dels camins

pública.

de terra són:
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– Perfilat del camí i, posteriorment, s’afegirà el ma-

El projecte “Ajuda’ns a decidir en quines propostes

terial granular per rectificar els pendents transver-

creus que l’Ajuntament hauria d’invertir 6.000 €” és

sal i longitudinal.

fruit de la voluntat conjunta, tant de l’equip de govern

– Amb l’objectiu de cohesionar i proporcionar du-

de la Tallada d’Empordà com dels regidors del grup

rabilitat a la capa de rodolament s’afegirà calç i ad-

d’ERC, per promoure la participació de tot el veïnat.

ditius homogèniament distribuïts per tot el tram.
– Posteriorment, amb l’aplicació d’un equip tritura-

Des de l’Ajuntament sempre hem apostat per la parti-

dor amb una profunditat de 15 cm, es procedirà a la

cipació i la implicació de la ciutadania en tot allò que

barreja “in situ” del terreny natural amb el ciment

s’organitza al municipi. Ens agrada que ens ajudeu

i additius escampats.

a decidir quins projectes cal dur a terme per satisfer

– Finalment, es durà a terme l’acabat final de la

aquelles necessitats i inquietuds que tingueu, de ma-

capa de rodolament amb el perfilat i compactació i

nera que us sentiu partícips dels assumptes municipals.

l’execució de juntes amb el tall amb disc del tracta-

Aquests 6.000 euros/nucli es destinaran a inversions

ment de consolidació.

proposades pel Consell de Poble (format per dos representants de cada nucli i també per representants

Les obres complementàries estan associades al control

del consistori municipal). Això no obstant, aquestes

de les aigües. Per una banda es preveu la construcció

propostes es debatran i seleccionaran per votació en

de cunetes amb el terreny natural i, en els punts bai-

diferents espais de participació que s’obriran propera-

xos i més conflictius de creuament amb escorrenties,

ment, per a tots els veïns i veïnes del municipi, de ma-

es preveu la construcció de guals formigonats.

nera que esperem la vostra participació activa en la
selecció de les propostes que finalment s’executaran.

Us hem de dir també que la dotació ordinària per a arranjament de camins en el pressupost continua essent

Pressupost 2018

de 12.000 €, provinents de la inversió del vedat de caça.
L’elaboració del pressupost per a l’exercici 2018 s’ha

Pressupostos participatius

dut a terme segons la normativa reguladora de
l’article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de

Probablement, quan us arribi aquesta publicació ja

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

haureu tingut coneixement de la posada en marxa del

reguladora de les hisendes locals, i l’article 18.4 del

projecte de participació ciutadana quant a pressupos-

RD 500/90.

tos participatius. Es tracta d’una dotació econòmica
de 6.000 € per a cada nucli (la Tallada, Tor, Marenyà

El pressupost general de la corporació ascendeix a:

i Canet) per un projecte que escollireu vosaltres mateixos i del qual 12.000 euros pertanyen al pressupost

Estat d’ingressos:

714.555,05 €

Estat de despeses:

714.555,05 €

2017 i els altres 12.000 euros s’imputaran al pressupost
2018. Inicialment, la idea era només disposar de 12.000
euros per a tots quatre nuclis, i així es va incloure en
el pressupost 2017. En començar a avaluar possibilitats

Al pressupost general, s’hi adjunten les bases d’exe-

ens hem adonat que era un pressupost molt just i per

cució, que contenen les disposicions necessàries per a

això s’ha doblat, repartint-ho en dues anualitats.

una adequada gestió pressupostària.
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EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Cadascun dels pressupostos que integren el general

Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida

s’ha elaborat sense dèficit inicial, tal com exigeix l’ar-

sempre a les unitats locals consolidades (entitat local,

ticle 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de

organismes autònoms i ens dependents), es pot apli-

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

car el càlcul orientatiu següent:

ladora de les hisendes locals, i conté els requisits als
quals al·ludeix l’article esmentat en els apartats 2 i 3.

SUMA DELS CAPÍTOLS 1 A 7 D’INGRESSOS
Capítols 1 a 7 d’ingressos:

714.555,05 €

El pressupost general per a 2018 es presenta formal-

SUMA DELS CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES

ment equilibrat. La suma dels capítols 1 a 9 d’ingressos

Capítols 1 a 7 de despeses: 714.555,05 €

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

(714.555,05-714.555,05 = 0,00)
El pressupost general aprovat s’ajusta al compliment

ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI

de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformiEl pressupost d’ingressos corrents (cap. 1 a 5) és de

tat amb l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27

668.340,78 €.

d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera (LOEPSF).

El pressupost de despeses corrents (cap. 1 a 5+amortitzacions) és de 606.255,05 €.

Així, el pressupost general s’ha elaborat observant les
prescripcions legals aplicables i conté les previsions

El pressupost general per a 2018 es presenta anivellat.

racionals per atendre les obligacions i els drets que es

La suma dels capítols 1 a 5 d’ingressos és superior a la

preveu liquidar durant l’exercici, per a cadascun dels

suma dels capítols 1 a 5 de despeses.

pressupostos que l’integren.

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2018
A. OPERACIONS NO FINANCERES — A.1. OPERACIONS CORRENTS — A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL I
11200		
11300		
11500		
11600		
13000		
		

IMPOSTOS DIRECTES
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II
29000		
		

IMPOSTOS INDIRECTES		
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

30000		

SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

2018
40.700,00
166.000,00
40.374,00
2.000,00
15.000,00
264.074,00

4.000,00
4.000,00

62.000,00
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30100		

SERVEI DE CLAVEGUERAM

30200		

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

40.000,00

6.350,00

30400		

CÀNON ACA

43.000,00

30900		

TAXA CEMENTIRI

32100		

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

32200		

INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

140,00

32300		

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

200,00

32500		

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

33200		

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT

7.000,00

33300		

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS

3.500,00

33500		

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

100,00

33900		

TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET

800,00

34901		

QUOTES PISCINA I GUINGUETA

34902		

QUOTES SANT GALDERIC

1.335,00
500,00

100,00

18.000,00
2.023,76

34903		

QUOTES CASAL

34904		

QUOTES DINAR GENT GRAN

10.000,00

34905		

FIRA ERAQUARI

34907		

TALLERS INFANTILS

300,00

1.000,00
0,00

34908		

TRANSPORT SOCIOSANITARI

400,00

34909		

INGRESSOS APARCAMENT D’AUTOCARAVANES

500,00

39100		

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

100,00

39211		

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

2.000,00

39300		

INTERESSOS DE DEMORA

1.500,00

39301		

INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES

200,00

39900		

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

400,00

39905		

APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL

		

TOTAL CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV
42000		
45000		
45081		
45080		
45082		
45083		
46100		
46101		
46102		
46104		
46105		
46106		
46107		
46108		

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA
GENERALITAT - PUOSC MANTENIMENT
GENERALITAT - JUTJAT DE PAU
GENERALITAT - TÈCNIC JOVENTUT
GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES
DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS
DIPUTACIÓ - COOPERACIÓ CULTURAL
DIPUTACIÓ - PER FIRA ERAQUARI
DIPSALUT - PM07
DIPUTACIO - PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DIPUTACIO - FONS SUBVENCIONS
DIPSALUT - PLAGUES URBANES
DIPSALUT - DESPESES CORRENTS CONSULTORI METGE
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1.500,00
202.948,76

76.800,00
43.868,98
0,00
700,00
1.700,00
9.299,04
1.200,00
5.000,00
0,00
5.700,00
2.000,00
28.000,00
2.800,00
1.200,00
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48000		
		

VEDAT DE CAÇA
TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

12.000,00
190.268,02

CAPITOL V
52000
54100
55900
		
		

INGRESSOS PATRIMONIALS
INTERESSOS DE DIPÒSIT
LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT
CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

10,00
440,00
6.600,00
7.050,00
668.340,78

A2. OPERACIONS DE CAPITAL		
CAPITOL VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
76102		
DIPUTACIÓ - FORA CONCURRÈNCIA REFORMA AJUNTAMENT
76103		
DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES		
76104		
DIPSALUT - SUBVENCIONS INVERSIONS DISPENSARI
76105		
PUOSC - PLA DE CAMINS 2018
76106		
DIPUTACIÓ - FORA CONCURRÈNCIA ESPAI CANET
		
TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
		
		
		

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		

0,00
500,00
500,00
45.214,27
0,00
46.214,27
46.214,27
714.555,05
714.555,05

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
A. OPERACIONS NO FINANCERES — A.1. OPERACIONS CORRENTS — A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL I

DESPESES DE PERSONAL

2018

912/10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

920/12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1

10,00
12.000,00

920/12003

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1

920/12006

TRIENNIS

920/12100

COMPLEMENTS DE DESTÍ

920/12101

COMPLEMENTS ESPECÍFICS

12.000,00

900,00
6.500,00
22.500,00

920/13000

PERSONAL LABORAL FIX - PERSONAL NETEJA

10.500,00

920/13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - AUXILIAR ADMINISTRATIU

18.500,00

920/13101

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - BRIGADA

23.000,00

342/14300

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

11.200,00

920/14300

PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE

12.178,90

920/14302

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TÈCNIC ESPORTS

3.996,32

920/14301

BRIGADA JOVE

3.000,00

920/16000

QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT

920/16200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

1.704,27

		

TOTAL CAPITOL I _ DESPESES DE PERSONAL

178.989,49
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41.000,00
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CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

920/20400

RENTING VEHICLE MUNICIPAL

4.100,00

920/20600

RENTING IMPRESSORA RICOH

750,00

171/21000

JARDINERIA

171/20400

RENTING TALLAGESPA

160/21000

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

1610/21000

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

165/21000

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

8.000,00

920/21000

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

13.000,00

15.000,00
3.200,00
2.500,00
22.500,00

312/21200

CONSERVACIÓ CONSULTORI

330/21200

CONSERVACIÓ LA CASETA

800,00

342/21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

340/21200

CONSERVACIÓ EMPORDANET

2.000,00

920/21200

CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

1.500,00

1.000,00
13.000,00

450/21200

CONSERVACIÓ APARCAMENT AUTOCARAVANES

2.000,00

920/21300

CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

5.000,00

920/21600

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ

3.500,00

920/22000

MATERIAL OFICINA

3.355,78

920/22001

PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS

4.000,00

920/22001

REVISTA ASPRE I PLA

2.000,00

920/22001

BUTLLETÍ MUNICIPAL

1.250,00

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 - ESGLESIA TOR

465,00

165/22100

385. ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLESIA MARENYÀ

225,00

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

165/22100

381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

1.500,00

165/22100

380. ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEI MAS TURRÓ

1.250,00

165/22100

391. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS

600,00

650,00

165/22100

388. ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

3.000,00

920/22100

389. ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

2.500,00

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

2.000,00

1610/22102

XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS

1.200,00

338/22102

GAS LA CASETA
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920/22103
920/22103
920/22104
920/22110
920/21201
1621/22200
312/22200
920/22200
920/22200
920/22200
920/22201
920/22203
920/22400
161/22501
161/22501
920/22601
920/22603
920/22602
920/22604
920/22606
338/22609
338/22609
338/22609
338/22609
920/22699
1621/22700
1621/22700
11 / 22799
1623/22700
150/22706
1610/22706
920/22706
932/22708
920/22710
920/22799
231/22799
920/22707
920/22699
920/23100
920/23300
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COMBUSTIBLE I CARBURANTS
COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET
VESTUARI BRIGADA
PRODUCTES DE NETEJA
MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
TELEFÒNICA IP DEIXALLERIA
TELÈFON CONSULTORI METGE
TELEFÒNICA LINEA AJUNTAMENT
TELEFÒNICA LINEA FAX
TELEFÒNICA MÒBIL
SERVEIS DE CORREUS
SERVEIS INFORMÀTICS
PRIMES ASSEGURANCES
CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL
CÀNON ACA ABONATS
ATENCIONS PROTOCOLARIES I DE REPRESENTACIÓ
PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS
DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA
JURÍDICS I CONTENCIOSOS
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
ACTIVITATS CULTURALS
CASALS
FESTA DE SANT GALDERIC
FESTA GENT GRAN
ALTRES DESPESES DIVERSES
RECOLLIDA ESCOMBRARIES
ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL
SERVEI LLUITA I PREVENCIÓ INTEGRAL PLAGUES URBANES
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)		
ARQUITECTA MUNICIPAL
XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT
PROCÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEIS JURÍDICS
ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS DINAMITZACIÓ GENT GRAN
SERVEIS ECONÒMICS
ARXIU FOTOGRAFIA
LOCOMOCIÓ
ALTRES INDEMNITZACIONS - ÒRGANS COL·LEGIATS
TOTAL CAPÍTOL II _ DESP. EN BENS CORRENTS I SERVEIS

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

1.200,00
300,00
200,00
1.200,00
1.500,00
1.000,00
300,00
5.500,00
900,00
700,00
500,00
3.500,00
8.500,00
6.000,00
43.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
5.500,00
2.500,00
23.000,00
7.500,00
3.000,00
13.000,00
8.500,00
14.500,00
9.000,00
15.000,00
1.500,00
12.000,00
9.000,00
10.000,00
100,00
2.300,00
21.600,00
399.280,78
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CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

011/35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

3.000,00

		

TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

3.000,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

337/46100

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

3.600,00

231/46500

SERVEIS SOCIALS

3.000,00

943/46600

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS

4.181,10

432/47200

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

400,00

925/48003

SERVEI DE TAXI A MERCAT DE VERGES

1.800,00

925/48000

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)

1.800,00

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

338/48008

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE LA TALLADA)

3.000,00

338/48009

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)

1.500,00

338/48010

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)

1.500,00
2.000,00

300,00

337/48000

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)

136/48000

ADF EL PUIG SEGALAR

231/48000

CONVENI CARITAS

321/48000

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR

		

TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES CORRENTS

		

TOTAL A1.OPERACIONS CORRENTS

608.651,37

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

608.651,37

CAPÍTOL VI

INVERSIONS

300,00
300,00
1.500,00
27.381,10

450/62100

ARRANJAMENT DE CAMINS

12.000,00

920/60900

INVERSIONS A CONCRETAR EN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

12.000,00

342/62204

REFORMA AJUNTAMENT. ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

32.500,00

		

MÀQUINA PETITA TALLAGESPA

342/62200

PLA DE CAMINS 2018

		

TOTAL CAPÍTOL VI - INVERSIONS

106.403,68

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

106.403,68

		

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)

715.055,05

2.309,71
47.593,97

B. OPERACIONS FINANCERES		
CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

		

TOTAL PRESSUPOST DESPESES		
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COMUNICACIÓ
Des d’aquesta àrea volem comunicar-vos els passos
que ha seguit l’Ajuntament de la Tallada quant al
procés que està vivint Catalunya.
El passat mes de setembre, l’alcalde, Josep Ferrer Vilavella, va signar el decret de cessió d’espais municipals
per a la celebració del referèndum. Posteriorment, el
dia 16 de setembre, els regidors M. Dolors Guàrdia i
Antoni Fernández Sandoval van assistir a la trobada
d’alcaldes al Palau de la Generalitat de Catalunya i
a l’ajuntament de Barcelona en senyal de rebuig a la
persecució judicial dels alcaldes i alcaldesses que han
signat en suport al referèndum. Finalment, el passat
1 d’octubre, els veïns de la Tallada d’Empordà van haver de sofrir la intervenció violenta i desproporcionada d’un nombrós grup d’agents de les forces de seguretat de l’Estat espanyol que van intentar impedir la
participació dels ciutadans en el referèndum convocat
per la Generalitat de Catalunya.
També, des d’aquest apartat, volem demanar a totes
les persones que disposin de material gràfic relatiu a
aquests dies i que el vulguin cedir, que ens el facin
arribar a l’ajuntament per poder-ne fer un arxiu complet que posarem a disposició de tots aquells que el
vulguin consultar.
En ple extraordinari de 26 d’octubre es va aprovar
una moció per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya en la qual es va acordar:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya
i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del
passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei
del referèndum d’autodeterminació́ i la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.

Visita de la consellera Bassa
El dijous 5 d’octubre, l’ajuntament de la Tallada va
rebre una trucada per part de la cap de protocol de la
consellera Dolors Bassa, en què ens expressava la voluntat de la consellera de fer-nos una visita de suport a la
població per les càrregues rebudes els dia 1 d’octubre.
En aquests moments i després dels darrers fets que
han tingut lloc només us fem coneixedors de l’interès
de la Consellera pel nostre muncipi.

Fira ErAquari
En un altre àmbit, l’Ajuntament ha engegat els mecanismes necessaris per dur a terme un estudi de viabilitat econòmica i social que permeti determinar la
conveniència de continuar celebrant cada any la Fira
ErAquari. Aquest estudi permetrà precisar amb exactitud la tornada, tant econòmica com social, que per
a la Tallada d’Empordà comporta la celebració de la
fira, atenent l’elevada inversió que, per al pressupost
municipal, representa dur-la a terme, així com els esforços que requereix.
Agraïr també la col·laboració del Casal de Tor per l’organització de la teteria de la Fira ErAquari.

Mosca de la Dignitat
El nostre company d’ajuntament, Sr. Jordi Colomer, va
rebre del Col·legi de Periodistes de Girona, el Diploma “1a Mosca de la Dignitat” que l’esmentat col·legi
a atorgat al municipi de la Tallada en reconeixement
a totes les persones que de manera pacífica van lluitar
per la llibertat d’expressió i van fer possible la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a
Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li
donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya que ja estan portant a terme, i que volen
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola
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CULTURA
Des de l’Àrea de Cultura, volem que les activitats que es realitzen serveixin per promoure
la cohesió social entre les persones del nostre municipi. Sense deixar de banda mantenir les
tradicions, també es vol donar suport a les noves iniciatives que ens proposeu. Com sempre,
agraïm la participació de totes les associacions i voluntaris, el treball dels quals fa possible
que es puguin dur a terme tantes iniciatives com les que es fan a la Tallada.

FIRA ERAQUARI

Des de la darrera publicació, en el nostre municipi
s’han realitzat les activitats següents:

El passat 28 de maig es va fer la 5a edició de la fira

DOCUMENTAL LA PATUM

Eraquari, dedicada a les teràpies alternatives per a la
salut, l’artesania i l’alimentació natural. La diada va

El dissabte 22 d’abril es va iniciar una nova proposta

ser especialment calorosa i l’afluència de públic va ser

de l’Àrea de Cultura, la projecció de documentals del

considerable en totes les activitats durant tota la jor-

productor i director Jesús Alvira, que viu a la Tallada.

nada. Hi havia tres espais diferenciats: l’escenari de la

Va tenir lloc a l’Empordanet i es va projectar en una

plaça (amb una magnífica teteria), on es van impartir

pantalla de 3 metres, estrenada per a aquesta ocasió i

diferents tallers; l’escenari Verd (darrere l’església),

per ser utilitzada a partir d’ara per a totes les projecci-

on també hi va haver tallers i xerrades, i la carpa de

ons que calguin. La resposta del públic a aquesta inici-

xerrades, on es donava informació sobre diversos te-

ativa va ser bona i amb ganes de repetir l’experiència.

mes relacionats amb la fira.

DIA DE LA GENT GRAN
El 21 de maig passat, la gent gran del municipi va

A més, es va retre homenatge a l’Angeleta Vila

ser la protagonista d’aquesta diada que se celebra

per haver arribat als cent anys de vida. Per finalit-

cada any a la primavera. La jornada va començar

zar la jornada, la Companyia Cefeida va represen-

amb una missa solemne cantada pel Cor de la Ta-

tar La boda de Sofi, un espectacle musical basat

llada. A les dues, a L’Empordanet, hi va haver el

en el musical Mamma Mia, d’Abba.

tradicional dinar de
germanor, en què la
gent gran va rebre
un bonic llibre del
municipi de part de
l’Ajuntament juntament amb un detall
preparat per la Colla
del Sinofós.
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REVETLLA DE SANT JOAN

FESTA DE SANTA MARIA

Com en anys anteriors, cap a quarts de vuit, es va donar re-

Com en altres anys, hi va haver la missa solemne,

buda als companys de la Catalunya Nord que ens porten des

acompanyada pel Cor de la Tallada. Cap a les

de fa uns quants anys la flama del Canigó. Després de llegir

vuit del vespre es va iniciar la sardinada popular

el manifest i cantar tothom Els Segadors, es va encendre la

i després d’aquesta, el cremat i la cantada d’ha-

foguera disposada en l’aparcament de L’Empordanet.

vaneres amb el grup Els Cantaires del Montgrí,
amb una nombrosa assistència de persones.

NIT DE JAZZ A CANET

FESTA DE SANT GALDERIC

El divendres 28 de juliol va tenir lloc la nit de jazz de cada
estiu, aquesta vegada en el recinte exterior de l’església de

Aquest any, a causa dels incidents del dia 1 d’oc-

Canet de la Tallada. Enmig d’una nit perfecta, vam poder

tubre, s’ha ajornat la festa de Sant Galderic. Els

gaudir del quartet To Wit, amb Sandra Fern a la veu, Luís

ànims no estaven per organitzar aquesta festa

González al piano, Pedrito Martínez al baix i Ruben Berenge-

tan a prop d’aquest dia. Això no obstant, la

na a la bateria, tots ells músics de llarga i excel·lent trajectòria

voluntat de l’Ajuntament és fer una petita ce-

professional. El repertori va ser molt variat, des del jazz al

lebració més endavant en commemoració de

soul i el R&B, i fins i tot vam poder sentir un tema de Sílvia

Sant Galderic i també del Nadal que s’acosta. Us

Pérez Cruz. En finalitzar, tothom va poder prendre una copa

informarem així que en tinguem el programa

de cava i conversar en aquell marc tan bonic del poble.

organitzat.

MEDI AMBIENT i AGRICULTURA
El dia 12 de maig es va fer al Centre d’Interpretació de

En aquest apartat també volem mencionar que aquest

l’Empordanet, a la Tallada, una xerrada informativa

any s’ha reprès el servei de vigilància durant l’estiu

per part de la tècnica del Consell Comarcal, Mariona

per evitar robatoris tant de pomes i blat de moro com

Virgili, de la problemàtica actual de gestió de residus,

de motors i altre material.

en què es va evidenciar que ens cal repensar com volem gestionar-los en els propers anys. Tots aquells que

Aquest servei ha estat prestat gràcies a la signatura

estigueu interessats a conèixer què s’hi va explicar,

d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de

podeu consultar l’article publicat a l’Aspre i Pla del

la Tallada, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i l’As-

mes de juny de 2017 relatiu a aquest tema.

sociació de Voluntaris de Protecció Civil de la Bisbal
d’Empordà. El servei ha tingut un cost de 2.500 €, que

Us expliquem també que el Consell Comarcal està du-

ha assumit l’Ajuntament.

ent a terme una simulació del que costaria per a cada
municipi de la seva influència una gestió porta a por-

Ens agradaria conèixer el vostre grau de satisfacció

ta amb diferents modalitats. Quan disposem d’aques-

d’aquest servei per tenir-ho en compte per a properes

ta informació us la farem arribar.

campanyes.
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SOCIAL
Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i sector públic
Us informem que s’ha publicat la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per
a l’any 2017 en la qual es modifica, entre d’altres, la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i estableix:
D’una banda, la supressió de la quota de l’INF02 (grau d’integració social per a l’arrelament social), que
passa de 21 a 0 euros, i de l’INF03 (esforç d’integració per a la renovació de residències temporals), que
passa de 36,75 a 0 euros.
De l’altra, l’actualització de la quota de la resta de modalitats d’informes d’estrangeria en els termes de la
Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, i que queda fixada en 38,22 euros per
als informes d’habitatge (INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar i INF04: adequació
de l’habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar).
Per a qualsevol aclariment d’aquests canvis, les persones afectades poden adreçar-se als serveis socials
municipals.

Xerrades per a la salut

Represa de l’activitat
del parc de salut

Com ve essent habitual en els darrers anys,
aquest any 2017 s’han programat dues xerrades

Properament es reprendrà l’activitat de promo-

en relació amb el Programa d’educació sanità-

ció de la salut a través del parc de salut del mu-

ria adreçada a la gent gran (PESGG) 2017. Les

nicipi. L’empresa que ho durà a terme és Urban

sessions s’impartiran el dimecres 8 de novem-

Salut.

bre a les 17.00 h: “Què cal saber del dolor”, i el
dimecres 22 de novembre també a les 17.00 h:

Us recordem que les sessions són totalment gra-

“Què cal saber dels antibiòtics. El formador és

tuïtes i enguany es treballaran aspectes de les

el farmacèutic Sr. Josep Vilabrú.

habilitats per a la vida durant l’hora de l’activitat física. D’acord amb la nova contractació amb
Dipsalut, els veïns i veïnes del municipi podran
gaudir de les sessions ininterrompudament du-

Vacunació contra la grip
El dia 2 de novembre es procedirà a vacunar
contra la grip les persones que així ho desitgin.
Per a això només cal assistir al consultori de la
Tallada i la infermera, Sra. Laura López, administrarà la vacuna.

50

rant dos anys i amb possibilitat de quatre.
Durant els dies programats es farà una sessió
d’1 hora d’activitat física amb una fisioterapeuta especialitzada.
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Material per al consultori mèdic de la Tallada
Aprofitem aquest apartat per informar-vos que, d’acord amb la Dra. Irene Sánchez i la infermera Sra. Laura
López, l’Ajuntament de la Tallada ha adquirit més material per poder deixar als veïns i veïnes del municipi.
L’any passat es va comprar un aparell per mesurar la tensió que es pot deixar als pacients perquè se l’enduguin a casa i una cadira de rodes. Aquest any, s’ha comprat un altre aparell per mesurar la tensió, un
pulsioxímetre (aparell per mesurar la saturació d’oxigen en sang), uns caminadors i crosses per a adults i per
a joves. També tres aparells per evitar l’ennuegament tant de nens i joves com de gent gran.
Us recordem que la cadira de rodes, les crosses i els caminadors estan a la vostra disposició en cas que tingueu una emergència i fins que no hàgiu pogut adquirir aquest material. Per disposar-ne podeu adreçar-vos
directament a l’ajuntament o al consultori (si és un dijous). Recordeu que el préstec és només temporal.

10 anys de la

Colla del Sinofós

Com aquell que no dius res, la Colla del Sinofós ha complert deu anys i el passat 14 d’octubre ho vam celebrar amb una festa molt bonica a l’Empordanet. Durant la festa d’homenatge, es va imposar a totes les
dones que en són sòcies una banda de “miss” i se’ls va lliurar un llibre recopilatori de les principals activitats
que han dut a terme en aquest període de temps. Ens enorgulleix que aquesta associació sigui tan viva i tingui tants projectes. Des de l’Ajuntament, volem agrair a la Fina Juárez la seva feina i l’encoratgem a seguir
endavant pel que fa a la dinamització del grup.
Us informem també que aquesta nova temporada (2017-2018) la Colla del Sinofós es reunirà dues vegades la
setmana per dur a terme activitats diverses com el taller de memòria, gimnàstica per a gent gran, xerrades,
jocs, manualitats, sortides, etc. Estem contents d’aquesta iniciativa i us encoratgem a apuntar-vos-hi.
Volem informar-vos també de la represa del “dinar en benefici de la Marató”. A proposta de la Colla del
Sinofós i amb tot el suport de l’Ajuntament, aquest any 2017 es tornarà a celebrar un dinar per recollir diners per a la Marató de TV3, que
aquest any està dedicada a les
malalties infeccioses. També, així
que disposem del programa us
el farem arribar. La Tallada sempre ha estat un municipi de persones molt solidàries i no tenim
cap dubte que en aquesta ocasió
també ho demostrarem.
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Servei de Taxi a Verges
Volem dir-vos també que a partir de gener de 2018 es posa a disposició de totes les persones que en vulguin fer ús d’un servei de taxi per a desplaçaments fins a Verges. Aquest servei es durà a terme amb una
freqüència del primer i tercer dimarts de cada mes. El taxi recollirà les persones que hi estiguessin interessades a cadascun dels nostres pobles i les portarà a Verges. La idea és que aquelles persones que tinguin
dificultats per poder-hi anar amb vehicle propi, disposin d’aquest servei per un preu de 3 euros. Pensem
que la recollida es podria fer cap a les 10 h del matí, i la tornada a casa, cap a les 12.30 h. Així hi hauria temps
per fer encàrrecs i també fer un volt a mercat. Ens agradaria que tots aquells que hi estigueu interessats
truqueu a l’ajuntament i ens ho feu saber, ja que així sabrem quin tipus de taxi haurem de tenir (nombre
de places). Amb aquesta informació acabarem de perfilar el servei i us farem arribar detalls per contactar
amb l’empresa proveïdora d’aquest.

Roba Amiga

Sessió de suport psicològic

L’empresa d’inserció ADAD L’Encant SLU i la

Per ajudar a pal·liar els efectes dels fets ocorre-

Cooperativa Roba Amiga ens han informat

guts en les darreres setmanes que han impactat

que durant el primer semestre de l’any 2017, a

físicament i/o psicològicament moltes persones

la Tallada s’han recollit 474 kg de roba. Moltes

del municipi provocant emocions i respostes di-

gràcies a tots, ja que gràcies a aquestes aporta-

ferents a les quotidianes, i com a suggeriment

cions es pot treballar per a la contractació de

d’un veí del nostre municipi a qui li agraïm mol-

persones que es troben al llindar de la pobresa

tíssim la seva implicació, el dia 6 d’octubre es

i de retruc s’ajuda les seves famílies. També es

va organitzar una sessió de suport psicològic a

duen a terme plans formatius de l’administració

càrrec de psicòlegs de Dipsalut, experts en la

i altres entitats socials. Durant el 2016, el nom-

gestió d’emergències psicològiques. Hi van as-

bre de persones contractades en risc d’exclusió

sistir unes vint persones, les quals n’han fet una

social va ser de 99.

valoració molt positiva.

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà
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JOVENTUT
La Regidoria de Joventut de la Tallada d’Empordà treballa de manera transversal,
col·laborant amb diferents àrees, entitats i administracions per tal de donar servei
als ciutadans en matèria de Joventut.
Podeu trobar informació d’àmbit juvenil al lloc web de la Direcció General de Joventut:
http://benestar.gencat/ca/ambitstematics/joventut
Així com al lloc web de l’Ajuntament de la Tallada:
www.latallada.cat
Des de l’Ajuntament volem informar tots els joves del municipi en temes laborals, de formació, de salut i
genèrics d’acord amb les seves necessitats i inquietuds.
També volem recordar que tenim el Servei de Garantia Juvenil, una iniciativa europea d’ocupació per a
aquest col·lectiu amb l’objectiu de reduir l’atur. El programa va adreçat a joves entre 16 i 29 anys que no
tenen feina i tampoc estudien. Si hi esteu interessats, podeu trobar-ne més informació al lloc web:
http://garantiajuvenil.gentcat.cat/ i també a Facebook: Garantia Juvenil al Baix Empordà.
Aprofito per reiterar-vos que estem a la vostra disposició per respondre qualsevol qüestió que tingueu i
també per escoltar qualsevol suggeriment que vulgueu fer-nos arribar.

CASAL D’ESTIU 2017
Enguany, el Casal d’estiu s’ha realitzat del 26 de juny

els infants i els joves del nostre municipi han pogut

al 8 de setembre, gairebé dos mesos i mig en els quals

gaudir d’un ampli ventall d’activitats. En el casal
d’aquest estiu, han participat un total de 119 nens i
nenes i nois i noies de P3 a 1r d’ESO i també, 4 premonitors, fent que l’entorn de L’Empordanet es convertís
en un punt de referència d’oci i lleure per a tots ells.
Durant aquestes 11 setmanes s’han fet moltes activitats, entre les quals destaquen: la sortida al Parc de
les Aus, festa de l’escuma, sortida a Aquadiver, festa
holi, acampades i trobades al juliol i a l’agost amb els
casals d’Albons, Bellcaire d’Empordà i Viladamat, entre d’altres.
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Volem donar les gràcies a totes les famílies per con-

millorant cada any. A causa de la bona resposta al Ca-

fiar en el Casal de la Tallada i us convidem a aportar

sal d’estiu, ens hem animat a preparar el d’hivern o

suggeriments per fer que entre tots el casal continuï

de Nadal.

CASAL DE NADAL 2017
Del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018
es realitzarà el Casal de Nadal a la Tallada a l’Empordanet. Amb horari de 9 a 13 hores, els infants de
P3 a 4t podran gaudir d’activitats molt divertides i
entretingudes durant aquestes festes de Nadal.
El mínim de places per portar a terme el casal són
10 infants, i el màxim són 20. Les inscripcions del
casal complet (7 dies) són del 20 al 30 de novembre
per rigorós ordre d’inscripció.
Posteriorment a les inscripcions, i en cas que quedin places disponibles, s’obrirà un període d’inscripció de l’1 a l’11 de desembre per a tots aquells
que s’hi vulguin inscriure dies puntuals.
El preu del casal complet és de 50 €, i el preu de la
inscripció per dia puntual és de 10 € el dia. Trobareu l’enllaç per inscriure-us-hi al web de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
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Grup Municipal ERC
Entre tots estem fent la història i ho estem fent bé,

dignes defensors de la democràcia com ho vam fer l’1

hem treballat amb fermesa i valentia per defensar el

d’octubre, i volem un Consistori centrat en el país, per

nostre nou país, hem guanyat la nostra República i

això volem expressar-vos que continuarem fent costat

amb aquesta convicció continuem treballant amb pau

al president Carles Puigdemont, el nostre President

i serenor i encara que tinguem por, lluitem com va-

legítim, i estem a disposició del nostre govern per al

lents. Ara que ho tenim a tocar no defallirem, conti-

que calgui.

nuarem defensant el nostre poble sobirà, que va posar el seu cos i la seva ànima per protegir unes urnes
legítimes en defensa de la democràcia.
Des del grup Municipal d’ERC volem expressar la nostra gratitud al poble, per la vostra col·laboració i l’esforç, participant en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. També hem de reconèixer que la
vostra resistència va evitar que arribés l’ús de la força
a molts altres pobles propers, i volem dir que tots els

Volem agrair a l’equip de govern de l’Ajuntament

vots que ens van robar no es van perdre, formaran

que finalment es porti a terme la nostra proposta ple-

part de la lluita per la nostra llibertat.

nària del 2016, i destinar una part del pressupost per
fer Pressupostos Participatius.

Els catalans, d’una forma pacífica, vam donar una lliçó
a qui no creia en aquest lluita, hem fet obrir els ulls

Enguany aprofitarem el pressupost de 2017 i 2018 per

al món, hem tret màscares de forces democràtiques

destinar un total de 24.000 € a aquest projecte.

com el PSC o PODEMOS. També hem aconseguit molts
vots a favor de persones que sobretot són demòcra-

Des d’aquí animem tots els veïns a participar-hi amb

tes. Malgrat la repressió i la violència indiscriminada

les seves propostes i a assistir a les reunions convoca-

de les forces de la Guàrdia Civil, continuarem sent

des al programa de participació que heu rebut a casa.

RESULTATS A CATALUNYA REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE
Cens		

5.313.564

Vots		

2.281.884

Nuls		

19.716

En blanc

44.890

Escrutat

100%

OPCIÓ
SÍ		
NO		
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%

2.039.786

90,17

177.492

7,85
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