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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, hisenda i medi ambient.......................
(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, promoció econòmica i participació ciutadana
(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 (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
Benvolguts veïns i veïnes de la Tallada, Tor, Marenyà i Canet,
Com cada primavera, us fem arribar el nou butlletí municipal. Encara que costi de creure,
ja han passat cinc mesos des del darrer número, mesos farcits d’una intensa actualitat
política.
Així, mentre redactàvem aquesta salutació, vam conèixer la notícia que el tribunal alemany de l’Audiència Territorial de Schleswig-Holstein deixava en llibertat el president
de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, per considerar que no podia
ser extradit pel càrrec de rebel·lió atès que “el criteri de violència no estava present en
els fets succeïts”. És la primera vegada que un jutjat de fora d’Espanya reconeix com a no
sostenible l’acusació de rebel·lió que manté un jutge espanyol, el jutge Pablo Llarena. La
resolució desmunta la base del relat que defensa el titular de la sala penal del Tribunal
Suprem en la seva Ordre de processament per presumptes delictes de rebel·lió a Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i
Marta Rovira. Es pot deduir, doncs, que si segons la justícia alemanya el líder del Procés (i
el primer d’aquesta llista) no pot ser acusat d’un delicte de rebel·lió perquè no va existir
violència, tampoc ho podran ser els altres. Aquesta decisió obre un seguit d’incògnites o
de preguntes, com ara: ho considerarà així la justícia espanyola?, es posaran en llibertat
tots aquests presos polítics?
La decisió de la justícia alemanya convida a la reflexió. Ve a dir que el Procés català
és un assumpte que requereix més solucions polítiques i menys processos judicials. Per
tant, no hi ha dubte que aquest és el camí a seguir. Però ja se sap, per arribar a acords
cal estar disposat a escoltar i a ser generós i, d’acord amb les darreres declaracions fetes
públiques pel govern de l’Estat espanyol, sembla que aquest diàleg no serà possible.
Acostant-nos ara a la realitat municipal, volem dir-vos i així ho trobareu en les pàgines
de l’interior d’aquest butlletí, que l’Ajuntament de la Tallada no vol restar impassible
davant la gravetat dels fets que van perjudicar una part molt important dels seus veïns
l’1 d’octubre de 2017 i per aquest motiu ha emprès l’acció particular i l’acció popular en
una querella contra els responsables d’aquests actes violents, en protecció de l’interès
del conjunt del poble i de les institucions democràtiques. També, com a mecanisme de
protecció pels espais municipals que varen sofrir danys materials amb motiu de les càrregues policials i que varen ser objecte d’agressió indiscriminada. En relació amb aquest
tema, hem de dir que en l’acte de processament del jutge Pablo Llarena, aquest fa constar que un grup veïns de la Tallada va agredir la Guàrdia Civil, referint-se als fets de l’1
d’octubre.
A banda, però, d’aquesta activitat sobrevinguda pel context polític que sacseja el país,
l’Ajuntament continua la seva activitat ordinària. Així, estem contents d’haver compartit
amb tots vosaltres el primer procés de participació ciutadana que s’ha emprès al municipi i
que s’ha resolt i, properament es materialitzarà en quatre projectes, un per cada poble del
municipi. També ens satisfà poder-vos comunicar que s’estan concretant els darrers detalls
per a l’inici de l’esperada rotonda de “l’empalme” o del compromís de l’ACA per l’acabament del col·lector que fa tant de temps que “cueja”. En l’àmbit més social, us expliquem
que s’ha iniciat el servei de taxi a Verges i, com hem dit al principi, el temps passa de pressa
i per això ja tenim a punt les activitats d’estiu del casal i de la piscina.
Com sempre, no volem acabar la salutació sense agrair-vos els vostres suggeriments i
la vostra implicació en l’activitat municipal. Gràcies a les associacions que ens ajudeu a
desenvolupar la nostra activitat i a totes aquelles persones que ens feu avinent oportunitats de millora. El nostre compromís és ferm i, en la mesura d’allò que ens permeti el
nostre pressupost, que està pres gairebé per una camisa de força per les normes dictades
pel ministre Montoro, les anirem materialitzant.
Ens acomiadem animant-vos a llegir amb atenció la informació que conté aquest butlletí
i reiterant que estem al vostre servei per tot allò que considereu oportú.
Ben cordialment,
Equip de govern de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
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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 setembre de 2017

19/07/2017

2017DECR000041

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA RUNES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

EXP. OBRES X2017000224
26/07/2017

2017DECR000042

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA RUNES

S’aprova l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 27

EXP. OBRES X2016000156

de juny de 2017.

31/07/2017

2017DECR000043

INCREMENT 1% SALARIS TREBALLADORS
2. DECRETS PER DONAR COMPTE AL PLE DE 28 DE

MUNICIPALS SEGONS PRESSUPOSTOS ESTAT

SETEMBRE DE 2017

31/07/2017

Es dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia següents:

ORDRE DEL DIA JGL 1 AGOST 2017
29/07/2017

23/06/2017

2017DECR000031

2017DECR000044
2017DECR000045

INICI COMPTE GENERAL 2016

CONTRACTE MANTENIMENT PISCINA ESTIU 2017

01/08/2017

28/06/2017

MODIF. CRÈDIT 1_2017

2017DECR000032

2017DECR000046

APROVACIÓ CANVI TITULARITAT C. R.

28/08/2017

29/06/2017

LLICÈNCIA OBRES A CARRER MONTGRÍ MARENYÀ

2017DECR000033

2017DECR000047

AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

EXP. X2017000136

AL C/ PORTAL, 2 – EXP. OBRES X2017000193

29/08/2017

05/07/2017

ORDRE DEL DIA JGL 29 AGOST 2017

2017DECR000034

2017DECR000048

LLICÈNCIA OBRES REPARACIÓ GOTERES

01/09/2017

CTRA. FIGUERES T. M.

GRATIFICACIÓ HORES EXTRA PERSONAL PISCINA

05/07/2017

08/09/2017

2017DECR000035

2017DECR000049
2017DECR000050

APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRES

COMPROMÍS REFERÈNDUM

C/ MAJOR DE CANET, 21 – EXP. X2017000284

12/09/2017

06/07/2017

ORDRE DEL DIA JGL 12 SETEMBRE

2017DECR000036

2017DECR000051

CONTRACTACIÓ LABORAL URGENT

14/09/2017

BRIGADA MUNICIPAL

LLIC. OBRES MENORS AL C/ TORRENT, 16

10/07/2017

EXP.X2017000335

2017DECR000037 DEC.

2017DECR000052

APROVACIÓ LLIC. OBRES P. C. 07072017

22/09/2017

11/07/2017

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA LLIC. OBRES

2017DECR000038

ORDRE DEL DIA JGL 11 JULIOL

EXP. 2017000050

12/07/2017

22/09/2017

2017DECR000039

2017DECR000053

2017DECR000054

ACCEPTACIÓ SUBV. TRANSPORT ADAPTAT

ASSABENTAT FESTA CASAMENT PGE. MONTGRÍ DE CANET

CONSELL COMARCAL 2017

22/09/2017

12/07/2017

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PLA OCUPACIÓ TREBALL

2017DECR000040

RUNA COBERT A MARENYÀ EXP. X2017000251
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4. APROVACIÓ DEL PEF (PLA ECONÒMIC FINANCER)

2017DECR000056

ADDENDA CONVENI COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ

2017-2018

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL LA BISBAL

La liquidació del pressupost 2016, aprovada per decret

23/09/2017

d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2017, va donar com

2017DECR000057

SOL·LICITUD SUPORT TÈCNIC EN LA GESTIÓ DEL

a resultat l’incompliment de la regla de despesa, que

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2017 AL CCBE

estableix la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat

26/09/2017

pressupostària i sostenibilitat financera, i per aquest

2017DECR000058

ORDRE DEL DIA PLE 28 SETEMBRE 2017

motiu s’ha procedit a la redacció del Pla Econòmic Fi-

26/09/2017

nancer en compliment de l’art. 21 d’aquest text legal.

2017DECR000059

INCOACIÓ EXP. ORDENANCES FISCALS 2018
27/09/2017

Aquest Pla l’han redactat els serveis municipals de

2017DECR000060

GRATIFICACIONS HORES EXTRA PERSONAL PISCINA

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, amb l’assesso-

SETEMBRE

rament i col·laboració dels tècnics del servei compta-

27/09/2017

ble de Xaloc (Diputació de Girona), i ha emès informe

2017DECR000061

APROVACIÓ LLIC. OBRES MENORS EXCAV. J. P.

pel que respecta al compliment dels principis i objec-

EXP.X2017000299

tius de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), dels

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2017

articles 16.2 i 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de

DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

novembre, pel qual s’aprova el reglament aplicable

Constatada l’existència de factures de diferents prove-

als ens locals en matèria d’estabilitat pressupostaria.

ïdors per adquisicions, obres i/o serveis procedents de

En el PEF, i per tal de donar compliment a la norma-

l’exercici 2016 i que les obligacions esmentades no van

tiva, s’ha inclòs, com a mínim, la informació següent:

poder ser tramitades seguint el procediment d’execució de la despesa establert a les Bases d’Execució del

a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o,

Pressupost per diverses causes, entre elles i, principal-

en el seu cas, de l’incompliment de la regla de despesa.

ment, per la falta de consignació pressupostària suficient a les corresponents partides, sense que es pogués

b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses,

ajornar l’adquisició o el subministrament, s’ACORDA:

sota el supòsit que no es produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despeses.

Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits finançat amb romanent de tresore-

c) La descripció i quantificació i el calendari d’aplica-

ria per a despeses generals.

ció de les mesures incloses al pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en

Segon. Aprovar, així mateix, l’expedient de modifica-

els quals s’han de comptabilitzar.

ció de crèdits 2/2017, atès que no existeix consignació
pressupostària suficient per al reconeixement extraju-

d) Les previsions de les variables econòmiques i pres-

dicial dels crèdits descrits.

supostàries de les quals parteix el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, en

El romanent líquid de tresoreria per dur a terme

consonància amb el que preveu l’informe al qual es fa

aquesta modificació és de 60.478,76 euros.

referència en l’apartat 5 de l’article 15.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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El Ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

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

Primer. Aprovar el Pla econòmic i financer de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà que figura a l’expe-

Primer. Aprovar definitivament el compte general

dient, als efectes del compliment de l’objectiu de l’es-

corresponent a l’exercici 2016, amb la seva documen-

tabilitat i la regla de la despesa en els exercicis 2017 i

tació bàsica, complementària i annexos, amb un re-

2018, d’acord amb l’article 23 de la LOEPSF.

sultat pressupostari ajustat de 193.233,53 euros i un
romanent de tresoreria per despeses generals de

Segon. Trametre l’esmentat Pla econòmic i financer a

407.785,85 euros.

la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació,

que òrgan de tutela financera dels ens locals, així com

esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016,

també remetre’l al Ministerio de Hacienda y Adminis-

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

traciones Públicas, en el termini de 5 dies naturals des

terminen els articles mencionats en la part expositiva.

de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 9.2
6. ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENAN-

de l’Ordre HAP/2105/2012.

CES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016

D’EMPORDÀ PER A L’EXERCICI 2018

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar

Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances

el compte general de l’entitat local. El compte gene-

fiscals del municipi de la Tallada d’Empordà per a

ral ha de posar de manifest la gestió realitzada en els

l’exercici 2018, d’acord amb el que estableix l’article

aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupos-

15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

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

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les

sica, complementària i annexos.

hisendes locals.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari

La Secretària Interventora ha elaborat una proposta

2016 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial

d’ordenances fiscals i els corresponents estudis de costos.

de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprova-

El Ple, a proposta d’Alcaldia, per unanimitat, ACORDA:

dor en data 27 de juliol de 2017. Exposat el compte
general al públic en el Butlletí Oficial de la Província

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de

de Girona de 9 d’agost de 2017, pel període reglamen-

2018 i següents la modificació de les ordenances fis-

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

cals que a continuació es relacionen:
-Ordenança núm. 3, reguladora de l’impost sobre

observacions.

vehicles de tracció mecànica.
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret le-

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

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

ministrament d’aigua potable.

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la

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

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local

collida d’escombraries.

i altres disposicions concordants en relació amb la tra-

-Ordenança núm. 9, reguladora de les taxes per la

mitació i el contingut.

prestació de serveis de competència municipal.

6

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Butlletí d’Informació Municipal

Núm. 22 ABRIL 2018

-Ordenança núm. 14, reguladora de l’impost sobre

prèvia la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el

construccions, instal·lacions i obres.

BOP, un diari de premsa periòdica d’àmbit municipal i

-Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per la

la pàgina web de l’Ajuntament, a efectes d’examen i

utilització de la piscina municipal, les instal·lacions i

presentació d’al·legacions.

el material municipals.
7.2. RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REPARCEL·LACIÓ
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les

PA7 EL GINESTAR TOR

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

D’acord amb l’informe favorable emès per l’arquitec-

al públic en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament

ta assessora municipal, Sandra Fernández Soteras, la

per un període de trenta dies des de l’endemà de la

Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost

publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial

de 2017, va aprovar, per unanimitat, l’acord següent:

de la Província de Girona, en el qual els interessats

“APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·

podran examinar l’expedient i presentar, si escau, al·

LACIÓ DEL PA-7 «GINESTAR»”. S’ACORDA:

legacions.
Primer. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de
Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’en-

Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2017,

tendrà definitivament adoptat l’acord provisional.

d’aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació

L’acord provisional elevat a definitiu més el text ínte-

PA-7 Ginestar, d’acord amb el projecte redactat en

gre de les ordenances fiscals es publicaran al Butlletí

data juny de 2017 pels arquitectes Falcó-Huguet, en el

Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor

qual s’incorporen les prescripcions fixades en l’infor-

el dia 1 de gener de 2018.

me inicial de l’arquitecta assessora municipal, Sandra
Fernández Soteras.

7.1. RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ PA7

Segon. Procedir a l’exposició pública de l’expedient

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost

de Reparcel·lació PA7 Ginestar per termini d’un mes,

de 2017, va adoptar l’acord següent: “APROVACIÓ INICI-

prèvia la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el

AL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-7 «GINES-

BOP, un diari de premsa periòdica d’àmbit municipal i

TAR»”. ACORDS presos:

la pàgina web de l’Ajuntament, a efectes d’examen i
presentació d’al·legacions.

Primer. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2017,

8. PRECS I PREGUNTES

d’aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització PA-7

Per part de la Sra. Irene Gerònimo Vilella, Regidora

Ginestar, d’acord amb el projecte redactat en data

del Grup Municipal d’ERC, s’ha presentat verbalment

juny de 2017 pels arquitectes Falcó-Huguet, en el qual

la pregunta: “Hem vist que s’ha construït un barbacoa

s’incorporen les prescripcions fixades en l’informe

a la zona de l’Empordanet, al costat de la piscina. Ens

inicial de l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fer-

podríeu explicar quines normes de funcionament té

nández Soteras.

establertes?”

Segon. Procedir a l’exposició pública de l’expedient

Intervé l’alcalde, Sr. Josep Ferrer Vilavella, que explica

d’Urbanització PA-7 Ginestar per termini d’un mes,

que es posarà un cartell al costat de la barbacoa, en el
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qual s’indicaran les normes d’utilització i els passos a

vació de l’Estatut, després de les llargues dècades de

seguir si es vol utilitzar.

dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el
marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Cata-

Explica, també, que tothom del municipi que vulgui

lunya a aquella situació d’anul·lació política.

fer-ne ús, només cal que s’adreci a l’ajuntament a fer
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola

la reserva i allà li donaran les claus.

liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un
A continuació, els dos regidors d’ERC, la Sra. Irene

fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la

Gerònimo Vilella i el Sr. Jordi Colomé Garcia, propo-

incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha

sen buscar espònsors que es vulguin promocionar a

concretat en la seva resposta repressiva a través de la

través de cartells exposats a la piscina municipal, per

vulneració de drets fonamentals, la censura d’inter-

tal d’obtenir més ingressos de cares a l’any vinent, i

net i de mitjans de comunicació, la violació del secret

reduir d’aquesta manera, el dèficit econòmic que any

postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i

rere any hi ha a la piscina.

processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal

SESSIÓ DEL PLE del 25 d’octubre de 2017

violència policial exercida contra població pacífica l’1
d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

civil, el gran desplegament de forces policials que en-

La sessió es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia

cara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació

establert.

dels comptes de la Generalitat de Catalunya.

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ

suport continuen optant per la via de la repressió i

La urgència està motivada pel fet que el punt núm. 2

la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del

inclòs a l’ordre del dia s’ha d’aprovar abans del dia 25

poble i les institucions de Catalunya que en les elec-

d’octubre. El Ple, per unanimitat, ACORDA:

cions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces

Primer. DECLARAR, RATIFICAR I APROVAR la urgència

independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el

de la convocatòria de la sessió plenària.

referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van
refermar novament el mandat democràtic per la in-

2.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE

dependència de Catalunya.

L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
El Ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya

Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l’autono-

i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del

mia de Catalunya evidencia que davant d’un proble-

passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei

ma polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en

del referèndum d’autodeterminació i la Llei de transi-

la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys

torietat jurídica i fundacional de la República aprova-

després de recuperar l’autonomia catalana amb l’apro-

des pel Parlament de Catalunya.
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Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a

dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és

Catalunya a través de les mesures repressives aplica-

decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dicta-

des per l’Estat espanyol contra la població i les insti-

des pel govern de l’Estat que van provocar més de 900

tucions catalanes.

ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li

Segon. Donar tot el recolzament i suport a les per-

donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de

sones ferides durant les càrregues policials d’ahir a

Catalunya que ja estan portant a terme i que volen

Catalunya.

reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Tercer. Exigir la retirada dels efectius policials del Cu-

espanyola.

erpo Nacional de Policía i la Guardia Civil enviats de
Quart. Comunicar aquest acord al president de la Ge-

manera expressa per impedir l’exercici democràtic de

neralitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament

votar en un referèndum, reprimint amb violència les

de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,

llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Dema-

a l’Associació de Municipis per la Independència, al

nar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les res-

Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de

ponsabilitats pels danys personals i materials conse-

Catalunya.

qüència d’aquesta brutal repressió.

GRUPS MUNICIPALS

Quart. Reconèixer l’actitud, valentia i el comporta-

VEÏNS DE CANET, MARENYÀ, LA TALLADA

ment cívic i pacífic de més de dos milions de persones

I TOR (VCMTT)

que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espa-

(ERC)

nyol, i als qui es va usurpar el vot ja dipositat dins
d’urnes requisades.

3.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER PART DE LA POLICIA EL PASSAT

Cinquè. Demanar la mediació i el suport de les institu-

DIUMENGE 1 D’OCTUBRE DE 2017 A CATALUNYA

cions europees i de la comunitat internacional perquè

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a

els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.

Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns

Sisè. Deixar constància que els municipis catalans i els

ciutadans absolutament indefensos. Però, sobretot,

seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que deci-

restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per

deixin les institucions catalanes, Govern català i Parla-

l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent

ment de Catalunya.

d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

4.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESI-

El ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

DENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART

Primer. Condemnar de manera enèrgica, alta i clara

El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va em-

tota la violència injustificada generada per l’Estat es-

presonar els presidents d’Òmnium Cultural, Jordi Cui-

panyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes

xart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
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De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que

El Ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

Primer. Exigir la llibertat immediata dels presidents de

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanis-

nium Cultural, Jordi Cuixart.

l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmmes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l’Europa del segle

Segon. Declarar la vulneració de les llibertats de les

XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacífi-

persones, recollides i protegides en tots els tractats in-

cament, tenir idees diferents i donar veu al poble.

ternacionals, i manifestar la persecució de la lliure ex-

Un fet que posa en greu risc els valors democràtics

pressió i del dret a decidir de les persones per part d’un

que crèiem que eren la base de la Constitució de

Estat que jutja les idees i empresona de manera il·legal.

1978.
Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a
Les idees són la llibertat més gran que tenen els ho-

l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels

mes i les dones del segle XXI després de lluites incan-

mitjans de comunicació.

sables de persones anònimes, de col·lectius socials,
fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegi-

Quart. Demanar a les institucions europees que no

des en tots els tractats internacionals.

continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i
menys encara que les empresoni; que persegueixi les

Cinquè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Ofi-

urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi

cina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de

ha estat democràtic al món que persegueixi la lliber-

l’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets Humans (ACNUDH)

tat d’expressió; que censuri els mitjans de comunica-

i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catala-

ció, que dicti les notícies als periodistes i que coacci-

na de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la

oni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat

Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

de reunió i de manifestació.
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el

2018

món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els

El Ple, per unanimitat, adopta els ACORDS següents:

drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general

còmplice també d’una manera d’actuar pròpia d’una

per a l’exercici 2018, amb una previsió d’ingressos

dictadura.

de 715.055,00 euros, i una previsió de despeses de
715.055,00 euros.

Empresonar representants de la societat civil forma
part de l’estratègia de l’Estat per tensar, crispar i ra-

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

dicalitzar un conflicte polític. L’objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost

poble i trencar la nostra cohesió social.

general.

10

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Butlletí d’Informació Municipal

Núm. 22 ABRIL 2018

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la

2017DECR000087

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

Aprovació canvi titularitat mecànica MRLS

al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini

2017DECR000088

de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats

Aprovació llic. obres c/ dels Masos

podran presentar-hi reclamacions.

2017DECR000089
Contractació personal casal Nadal 2017

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es

2017DECR000090

considerarà definitiva si no es produeixen reclamaci-

Aprovació llic. obres construcció habitatge

ons en contra durant el termini d’exposició pública, i

c/ Puig de la Boua

entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan

2017DECR000091

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

Refacturació 3 trim aigua c/ Tramuntana sr. AB

7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim lo-

2018DECR000001

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

Aprovació llic. obres obrir finestra c/ Nou

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

2018DECR000002

reguladora de les hisendes locals.

Atorgament targeta aparcament minusvàlids JG
2018DECR000003

SESSIÓ DEL PLE del 30 de gener de 2018

Aprovació llic. obres c/ Major Canet
2018DECR000004

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Ordre del dia Ple 30 gener
2018DECR000005

La sessió es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia

Ordre del dia JGL 30 gener 2018

establert.

2018DECR000006
Ordre del dia convocatòria a Consell de Govern

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

30 gener 2018
3.0. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-7 “GINESTAR”

2017DECR000082
Modificació cartipàs municipal

4.0. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RE-

2017DECR000083

PARCEL·LACIÓ DEL PA-7 “GINESTAR”

Denegar pròrroga llic. obres millora finca rústica
Mt. G. B.

5.0. PROPOSTA NOMENAMENT JUTGESSA DE PAU

2017DECR000084

SUBSTITUTA

Gratificació per hores extraordinàries
abril a novembre 2017

Atesa la defunció del jutge de pau substitut del jutjat de

2017DECR000085

pau de la Tallada d’Empordà, Sr. Antoni Burgos Gasull,

Incoar exp. nomenament jutge de pau substitut

per decret d’Alcaldia número 85, de data 11 de desembre

per defunció de l’actual

de 2017, es van acordar iniciar els tràmits per cobrir-ne no-

2017DECR000086

vament la plaça, obrint-se el període de convocatòria pú-

Ordre del dia JGL 12 desembre

blica per al nomenament de nou jutge de pau substitut.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Iniciat el procediment d’elecció del càrrec de jutge de pau

Atès que l’article 75.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2

substitut, l’edicte de convocatòria es va publicar en el BOP

d’abril, reguladora de les bases de règim local (LR-

de Girona núm. 240, de 19 de desembre de 2017, obrint-se

BRL), determina que els regidors/es percebran indem-

un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils.

nitzacions per l’assistència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació que formin part.

Durant el termini esmentat, es va presentar la sol·

Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

licitud seguidament detallada:

pordà, en la sessió ordinària de 17 de juny de 2015,
aprovà el règim de les sessions dels òrgans col·legiats

- Registre d’entrada núm. E2018000029, de 4 de

de la corporació, així com el règim d’indemnitzacions

gener de 2018: CATERINA VILAMITJANA PUJOL.

d’aquests.

Juntament amb la sol·licitud s’aporta la documenta-

Atès que en el pressupost municipal, aprovat per a

ció legalment requerida.

l’exercici 2018, s’han habilitat els crèdits corresponents amb la finalitat de poder fer efectives les in-

Fonaments jurídics:

demnitzacions previstes en aquesta proposta.

A l’efecte, vista la sol·licitud formulada i una vegada
verificat el compliment d’allò que estableix l’article

Sotmesa a votació la proposta, s’obtenen 5 vots a

303 de la LOPJ, i d’acord amb el marc legal vigent,

favor: de l’alcalde, el Sr. Josep Ferrer Vilavella, i dels

el Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

regidors Maria Dolors Guàrdia Gasull, Ultano Gómez
Ponsetí, Elisabeth Cruz Lozano i Antoni Fernández

Primer. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Su-

Sandoval, i 2 abstencions, una de la Sra. Irene Geróni-

perior de Justícia de Catalunya el nomenament per

mo i Vilella, i l’altra, del Sr. Jordi Colomé i Garcia.

al càrrec de jutge de pau substitut de la Sra. Caterina
El Ple, per majoria absoluta, adopta els següents

Vilamitjana Pujol.

ACORDS:
Segon. Remetre certificat del present acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia

Primer. Modificar el règim de les sessions dels òrgans

de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat,

col·legiats de la corporació, aprovat en la sessió de

adjuntant còpia del currículum de la Sra. Vilamitjana,

data 17 de juny de 2015, i establir com a dies per a la

còpia del seu DNI i fotocòpia del BOP en què s’ha pu-

celebració de les sessions ordinàries, els que es deta-

blicat l’edicte de convocatòria de la plaça.

llen a continuació:

Tercer. Notificar el present acord a la Sra. Vilamitjana

PLE

per al seu coneixement.

Quart dimarts no festiu de cada mes imparell, a les

6.0. MODIFICACIÓ INDEMNITZACIONS I RÈGIM DE LES

bilitat a l’efecte, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.

18 hores, a la sala de Plens del consistori, o lloc haSESSIONS DEL ÒRGANS COL·LEGIATS
Modificació de la periodicitat i de les indemnitzacions

JUNTA DE GOVERN LOCAL

per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats

Segon dimarts no festiu de cada mes, a les 18 hores

de la corporació.

a la sala de reunions de l’Ajuntament.
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Assistència Plens
1.800 €/any
(6 sessions)

CONSELL DE GOVERN
Segon dimarts no festiu de cada mes, a les 17 hores
a la sala de reunions de l’Ajuntament.

Assistència Junta de Govern
3.025 €/any
(11sessions)
Assistència Consell de Govern
3.025 €/any
(11 sessions)

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Abans de l’1 de juny a la sala de reunions de
l’Ajuntament.

Comissió Especial de Comptes
150 € / any
(1 sessió)
Cinquè. Aplicar les esmentades indemnitzacions amb

Segon. Facultar el senyor alcalde per tal que, moti-

efectes del dia 1 de gener de 2018, i fer l’oportuna pu-

vadament, pugui avançar o posposar la celebració de

blicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Pro-

la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb

víncia de Girona.

festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en període de
vacances o altres circumstàncies excepcionals que així

En aquest punt, la regidora Sra. Irene Gerònimo Vilella

ho aconsellin.

reitera la seva oferta de formar part de la gestió de Govern. Que ella i el regidor Sr. Jordi Colomé Garcia, com

Tercer. Determinar per la concurrència efectiva a les

ja han dit en ocasions anteriors, voldrien que se’ls fes

sessions dels òrgans col·legiats que seguidament s’in-

més partícips de l’activitat de Govern i poder així ajudar

diquen, i sense detriment del dret de tots els regidors

en el que calgui.

i regidores a les indemnitzacions per les despeses
efectives que els ocasioni l’exercici del càrrec, prèvia

7.0. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS DE CANET,

justificació, i d’acord amb el que s’estableixi en cada

MARENYÀ, LA TALLADA I TOR (VCMTT) I EL D’ESQUER-

cas en les bases d’execució pressupostàries, el dret

RA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’ADHESIÓ AL MA-

dels regidors i regidores que no tinguin assignada una

NIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA CONSOLI-

dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l’acord

DACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU

anterior, la percepció per les assistències següents:

CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL

- Per assistència a les sessions del Ple: 300 €*.
- Per assistència a les sessions de la Junta de

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Govern Local: 275 €*.
- Per assistència al Consell de Govern: 275 €*.

Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:

- Per assistència a la Comissió Especial
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coor-

de Comptes: 150 €*.
Les absències a la sessió no donaran dret a indem-

dinar totes aquelles persones i entitats que es compro-

nització.

meten a actuar de manera activa en suport del model

*Import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF.

educatiu català, que contribueix a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els

Quart. Fixar els següents llindars anuals màxims que ha

infants i joves per la seva llengua d’origen.

de cobrar qualsevol regidor/a en concepte de les citades
indemnitzacions per les assistències efectives als òrgans

2. Les entitats que avui formem Somescola, representants

col·legiats de la corporació de què formin part:

de l’àmplia pluralitat d’actors i de sensibilitats del món

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari

6. Els principis del model educatiu català han estat compar-

reforçar el treball conjunt per consolidar, protegir i millo-

tits al llarg de la història per diferents expressions: les escoles

rar el model educatiu català, patrimoni de la nostra socie-

i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montes-

tat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels

sori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Es-

infants i joves i per a la cohesió social del país.

cola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana,
els moviments de renovació pedagògica dels anys seixanta,

3. El model educatiu català té per finalitat la formació

les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions

integral de la persona i la seva capacitació per conviure

per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el

democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pe-

treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la

dagògics que possibiliten la construcció crítica del conei-

comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.

xement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de
tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,

7. El context històric i social en el qual vivim fa encara més

llengua o condicions individuals.

important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i les necessitats

Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:

dels infants i de la societat. Un model educatiu compro-

“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les

mès amb la democràcia, en què la participació, el pensa-

noies adquireixin les eines necessàries per entendre el

ment crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte

món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actu-

a la diferència i els valors de convivència són centrals en

ar, i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces

la vivència dels infants. I un model educatiu compromès

d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa

amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de tro-

i en canvi continu, que els ha tocat viure”.

bar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la
competència comunicativa plena en les llengües d’ús nor-

4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catala-

mal a la societat.

na de principis de segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de

8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu

convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una

garanteixen i fan possible aquest model educatiu català,

societat culturalment diversa i han après vivencialment els

i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’esco-

principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La

la ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de

llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés

convivència democràtica en un context de tensions vincu-

de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una esco-

lades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reco-

la catalana, amb valors democràtics i integradors, que els

neixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i ma-

han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.

nifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

5. Avui, aquests principis i característiques del model

9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística

educatiu català, dins la seva diversitat, són compartits

han fet un gran esforç en la darrera dècada per acollir,

de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà

des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de

de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de

diferents cultures del món. Podem constatar que ha es-

ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat

tat un factor important per afavorir la cohesió social des

d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne

d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de con-

la concreció.

tinuar essent un dels puntals del model educatiu català.
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10. Els plantejaments que propugnen públicament

8.0. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CA-

una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrina-

TALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES

ment ideològic, la generació de sospites i denúncies
i la segregació lingüística volen posar en risc aquest

La democràcia sempre s’expressa a través del poder de

model educatiu català compromès amb la igualtat

decisió dels seus ciutadans i, per això, la sobirania de Ca-

d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i de-

talunya rau en la voluntat d’autogovern del poble ca-

mocràtics de convivència de la nostra societat. Per

talà. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat

això, les entitats que formem Somescola fem una

catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar,

crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest

discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un

patrimoni que és el model educatiu català, i que es

context de diàleg polític.

comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.

El Govern de la Generalitat ha expressat de manera
reiterada la voluntat de revisar el marc d’autogovern,

Atès que les administracions locals són un element

adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans,

clau per consolidar, protegir i millorar el model edu-

per disposar dels mecanismes per garantir i millorar

catiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educa-

la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat

ció de Catalunya treballen en coresponsabilitat amb

acompanyat de propostes per obtenir un nou finan-

el Departament d‘Ensenyament per garantir un siste-

çament, més just i adequat als esforços fiscals de la

ma educatiu de qualitat.

societat catalana. Malauradament, totes les peticions
han topat sempre amb una paret per part dels diversos

El Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de
la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i

Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la

intervenir les finances de la Generalitat.

consolidació, protecció i millora del model educatiu
català”, per refermar el suport del municipi al mo-

Les constants negatives han generat que a Catalunya la

del educatiu català i a la seva contribució a estendre

majoria de ciutadans tingui avui en dia un sentiment de

els valors democràtics i a possibilitar la cohesió social

reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des

sense separar els infants per la seva llengua d’origen,

del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobi-

rebutjant també les acusacions d’adoctrinament ide-

litzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim

ològic i de marginació del castellà a l’escola catalana.

a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017

Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a So-

són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir,

mescola, formada per més d’una cinquantena d’enti-

sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.

tats educatives, socials i culturals.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma So-

cap política de mà estesa per part de l’Estat espanyol. L’ab-

mescola, al Departament d’Ensenyament de la Ge-

sència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions media-

neralitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a

dores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal

l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de

Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc

Municipis de Catalunya.

a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat,
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enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític

contra els altres membres de la Mesa. Prèviament tam-

per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la vo-

bé es van empresonar de manera preventiva i sense

luntat del poble de Catalunya a través de la judicialització

fiança Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacio-

de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar

nal Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cul-

la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més

tural, i encara romanen a la presó des de fa més tres

de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a

mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i

decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de

pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions

declarar davant d’un jutge.

judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i
dirigents sobiranistes.

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha imposat en

La presó provisional és una mesura cautelar que només

uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva

s’hauria d’aplicar en circumstàncies excepcionals i ben

constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat

justificades, que clarament no es donen en aquests casos,

ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha li-

i és evident la manca de solidesa dels arguments legals

mitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de

per mantenir-los a la presó.

Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat
i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’in-

El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per

tervenció extraordinàries per controlar les finances de

la seva proximitat, voluntat de servei i compromís amb la

la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes admi-

ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les instituci-

nistratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nos-

ons de Catalunya, i defensant la democràcia.

tre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara
d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament

Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de la Tallada

de Catalunya del passat 21 de desembre.

d’Empordà, per unanimitat ACORDA:

De manera simultània el Govern central va acordar do-

Primer. Instar les institucions de l’Estat a respectar i ac-

nar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació contra

ceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalu-

els representants del Consell Executiu, cosa que va com-

nya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les

portar que membres del Govern català, començant pel

institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutada-

president, haguessin de marxar obligats a l’exili, i vuit

nia quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara

consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats

que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igual-

després de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels

tat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.

presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament
de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat

Segon. Exigir la derogació de forma immediata de la in-

un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el

tervenció de les institucions de Catalunya i la finalitza-

conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de

ció de qualsevol tutela externa del nostre autogovern,

fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes

tant per la via emparada formalment en l’article 155 de

a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa

la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció

presidenta del Parlament va haver de passar una nit a

de les finances de la Generalitat a través d’un control

la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una

més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de

quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars

legalitat.
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Tercer. Instar l’alliberament dels presos polítics catalans,

Atès que la tresorera de l’Ajuntament, en compliment

tres d’ells representants polítics catalans elegits pel poble

de l’establert a l’article 36 del Reglament d’organització,

de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació

funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals,

desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó

dóna compte literal de l’arqueig efectuat en data 30 de

de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumpta-

gener de 2018, a les 16 hores, i sotmet a disposició de

ment delictiva ni d’actuació violenta.

la Corporació l’import actualitzat de les existències en
metàl·lic a la caixa de la Corporació en el moment de la

Quart. Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són

seva supressió com a compte habilitat per a pagaments i

víctimes les institucions de Catalunya, i els polítics i líders

cobraments, que són un total de 487,42 euros.

socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític

El Ple, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.

Primer. APROVAR la supressió del compte de tresoreria
municipal “caixa Corporació” de cobraments i paga-

Cinquè. Notificar aquesta resolució al president del Par-

ments en metàl·lic.

lament de Catalunya i a l’Associació Catalana de MuniciSegon. APROVAR l’acta d’arqueig comprovada per la

pis i Comarques (ACM).

tresorera municipal, amb un import actualitzat de les
9.0. SUPRESSIÓ DEL COMPTE DE TRESORERIA “CAIXA

existències en metàl·lic, a dia 30 de gener, per un import

CORPORACIÓ” DE COBRAMENTS I PAGAMENTS EN

de 487,42 euros.

METÀL·LIC.
Tercer. MODIFICAR el punt 11.5 de les bases d’execució
Atès el poc volum d’operacions de tresoreria que s’efec-

del pressupost, en el sentit següent: el fons procedent

tuen a través de la caixa de la Corporació, en metàl·lic.

de les ordres de pagament que s’expedeixi en concepte
de les bestretes de caixa fixa figuraran a l’acta d’arqueig

Atès que la cancel·lació d’aquest compte de tresoreria re-

amb la rúbrica d’“Entitat «...» Bestretes de caixa fixa”.

presentaria una major diligència en la comptabilitat dels
cobraments i un estalvi de trasllats a l’entitat bancària

Quart. TRASPASSAR els fons actuals de la caixa corpo-

per tal d’efectuar els traspassos de fons.

ració al compte bancari de Caixabank, restringit d’ingressos.

Atès que es disposa d’un terminal punt de venda (TPV)
associat a un compte bancari, restringit de cobrament,

Cinquè. APROVAR que els pagaments acceptats a les

mitjançant el qual es poden efectuar els cobraments als

oficines municipals siguin únicament i exclusivament

contribuents que s’adrecin a les oficines municipals.

mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Atès la el punt 11.5 de les bases d’execució del pressupost
, el qual transcrit literalment diu: “El fons procedent de

10.0. FORA DE L’ORDRE DEL DIA

les ordres de pagament que s’expedeixi en concepte de

No hi ha punts fora de l’ordre del dia.

les bestretes de caixa fixa figuraran a l’acta d’arqueig
amb la rúbrica d’“Entitat «...» Bestretes de caixa fixa” o

11.0. PRECS I PREGUNTES

“Caixa de la Corporació. Bestretes de caixa fixa”.

No n’hi ha.
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REGIDORIES
JOVENTUT
Aquest 2018 a l’Àrea de Joventut hem començat amb empenta, programant activitats
orientades tant als més petits com als joves del municipi i, també, a les seves famílies.
Des de l’Oficina Jove del Baix Empordà, i en col·laboració

Pel que fa a activitats infantils i juvenils, del 26 al 29 de

amb diversos ajuntaments de la comarca, entre ells el de

març s’ha realitzat el Casal de Setmana Santa a l’Emporda-

la Tallada d’Empordà, s’ha iniciat un cicle de xerrades per

net per a nens i nenes de P3 a 5è de primària. També s’ha

a joves i per a les seves famílies amb l’objectiu d’oferir i

fet una classe oberta d’skate per a joves a càrrec de l’Asso-

proporcionar recursos a aquests per afrontar els dubtes

ciació Braveskate, Associació d’Skaters Rurals de la Costa

que els van sorgint en el seu dia a dia. En aquest cicle de

Brava, que ha tingut molt d’èxit.

xerrades, anomenat “La Caixa d’Eines”, el dia 15 de febrer
es va realitzar la primera de les xerrades orientades a fa-

També us comuniquem que ja tenim a punt el Casal d’Es-

mílies, “Viure i sobreviure amb un adolescent”, sobre els

tiu. Aquest any, el Casal tindrà lloc del 25 de juny al 7 de

canvis en l’adolescència, al Centre d’In-

setembre. Es faran grups

terpretació de la Tallada d’Empordà. La

per edats des de P3 fins a

xerrada, a càrrec de la psicòloga Elisabet

2n d’ESO i l’horari serà de

Soler, va tenir molt bona rebuda entre

9 a 13 h amb la possibilitat

els assistents, onze mares i pares que van

de menjador fins a les 15 h.

poder resoldre dubtes i trobar solucions
eficaces per millorar la vida quotidiana

Les inscripcions per als em-

amb els seus fills i filles.

padronats al municipi de
la Tallada es faran del 16

La propera xerrada serà el dijous 19 d’abril

d’abril fins al 6 de maig,

a les 20 h també al Centre d’Interpretació,

mentre que les obertes

i s’hi tractarà el tema de la comunicació

a tothom seran del 7 de

pares i fills, es plantejaran dubtes relaci-

maig a l’1 de juny. Les pla-

onats amb les dificultats de comunicació

ces són limitades i s’adju-

que hi ha i es proposaran eines i/o orien-

dicaran per estricte ordre

tacions per aconseguir superar-les.

d’inscripció.
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CULTURA
Des de l’Àrea de Cultura, volem que a
partir de les activitats que s’organitzen
es compleixin diversos objectius, com
promoure la cohesió social entre les
persones del nostre municipi, promoure
i mantenir les tradicions i donar suport
a la majoria d’iniciatives que proposa la
gent dels nostres pobles.

DOCUMENTALS DE JESÚS ALVIRA
Dins d’aquesta activitat, el dia 10 de febrer es va
projectar al Centre d’Interpretació un documental,
aquesta vegada sobre el carnaval de Rio, que va
acabar amb un animat col·loqui tot degustant una
copa de cava. Està previst que el dissabte 14 d’abril
es faci una nova projecció, i al mes de juliol, una
altra.

CONCERT D’ORQUESTRA DE CORDA

Com sempre, agraïm profundament la participació de
totes les associacions i voluntaris, el treball dels quals
fa possible que aquestes iniciatives es duguin a terme.

El dia de la Festa de la Gent Gran, el proper 20 de
maig, hi haurà un concert de l’Orquestra de Cambra

Des de la darrera publicació, en el nostre municipi

de l’Empordà a local de l’Empordanet, abans del tra-

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

dicional dinar. Dins del repertori no hi faltaran obres

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

de compositors catalans. L’entrada serà lliure.

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

REVETLLA DE SANT JOAN

Tallada, la cavalcada de Reis, el dinar a Tor per celebrar la festa de la Candelera i el dinar de la Dona

Com en anys anteriors, tornarem a rebre la Flama del

Treballadora.

Canigó per encendre la foguera de Sant Joan, després
I a més a més, s’estan preparant les activitats següents:

de llegir el manifest i cantar “Els Segadors”.

L’EMPORDANET A ESCENA
S’ha creat una iniciativa de la qual el nostre municipi forma part: una programació conjunta de teatre familiar.
Els municipis del que popularment s’anomena “Empordanet” (Jafre, Colomers, Verges, la Tallada d’Empordà,
Rupià, Parlavà, Foixà, Ultramort, Bellcaire i Garrigoles)
tenen programat un espectacle de teatre familiar un dia
d’aquest primer semestre de l’any. Aquest projecte conjunt permet que una colla de pobles petits puguin fer algunes coses més grans, propostes que difícilment podrien
assumir per ells mateixos. En el cas de la Tallada, l’actuació està prevista pel diumenge 13 de maig a les 18 h.
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SOCIAL
APARELLS ANTIENNUAGAMENT

tim butlletí, el taxi recull les persones que hi estiguin

En el darrer butlletí us vam informar que l’ajunta-

ta a Verges. El preu total del servei (anada i tornada)

ment de la Tallada havia comprat aparells antiennu-

és de 3 euros. La recollida es fa a les 10 h del matí

agament per a infants, joves i adults. El passat dia 6

(inici recollida a Canet, perquè el Sr. Pujades ve de

de març es va fer formació a les persones que poden

Gualta), i la tornada a casa és a les 12.30 h. Els punts

haver-lo de fer servir per part del proveïdor d’aquest

de recollida de les persones són la plaça de l’Espai

material. El funcionament és molt senzill però, com

Canet (a Canet), plaça Major (a Tor), plaça de l’Oli

tot, sempre cal rebre unes breus introduccions per

(a Marenyà) i plaça 1 d’Octubre de 2017 (la Tallada -

garantir que se sap fer servir en cas de necessitat.

plaça de l’ajuntament).

interessades a cadascun dels nostres pobles i les por-

Aquests aparells es distribuiran segons les necessitats
a la Caseta, on es faci Casal, etc.

Els tiquets poden adquirir-se a l’ajuntament de la
Tallada. El servei el presta el Sr. Francesc Pujadas i,

NOVETATS 2018

aquells que hi estigueu interessats, li truqueu directament abans de les 15.00 h del dilluns abans del servei

Des de principi d’any, les activitats relacionades amb la

als telèfons 972 75 80 81 o bé al 637 820 831. El Sr.

promoció de la salut de la gent gran es duen a terme

Francesc Pujadas us recollirà els tiquets i els farà arri-

dos dies a la setmana, els dilluns i els dimecres. Les ses-

bar a l’ajuntament.

sions inclouen tallers de memòria, de psicomotricitat,

IGUALTAT DE GÈNERE

de lleure, sortides culturals, etc. Des d’aquestes línies us
animem a participar-hi. Penseu que mantenir-se actiu
promou la salut i el benestar de les persones.

Aquests darrers dies també s’ha sentit a parlar del
tema de la igualtat gènere. Volíem dir-vos que l’Ajun-

D’altra banda, el dia 13 de febrer es va iniciar el ser-

tament de la Tallada disposa d’un pla d’igualtat que

vei de taxi a Verges. Com havíem comunicat en l’úl-

podeu consultar si hi esteu interessats.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ARRANJAMENT D’HABITATGES
Us comuniquem que recentment s’ha publicat la Resolució GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s’obre
la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a
obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2018 (ref. BDNS 390712).
Podeu consultar el document al lloc web:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7586/1666866.pdf
Tots aquells que hi estigueu interessats també podeu parlar-ne amb la Sra. Sílvia Mas, treballadora social del
nostre ajuntament.
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AGRICULTURA
En aquest apartat volem informar-vos
que s’ha procedit a netejar la “branca
d’en Carbassa” i s’ha arreglat el camí
de les Serres. També està previst que
es faci una passada de motonivelladora
als camins del municipi.

l’activitat, a l’ajuntament hi ha a la vostra disposició
les actes corresponents.
També us expliquem que la Fundació Mas Badia va
celebrar el dia 12 de març una reunió extraordinària
de patronat en què se’n va actualitzar el pla d’actuació per a l’any 2018, es va fer un avançament del tan-

Us informem que es continua assistint a les reunions

cament econòmic de l’exercici 2017 i es va comunicar

de la Junta Central d’Aigües del Baix Ter en qualitat

la proposta d’integració de la Fundació Mas Badia

de vocal i que si algú està interessat a conèixer-ne

a l’IRTA.

MEDI AMBIENT
En el darrer butlletí ja us vam
informar que s’estan duent a terme
una sèrie d’accions per estudiar quins
canvis es poden introduir en l’actual
sistema de recollida d’escombraries
per millorar-ne la gestió.

quins productes higiènics podem usar, com minimitzar els residus en les vacances, què fer amb els regals...
També s’ha assistit a un seminari sobre el futur del reciclatge i debat del sistema de pagament per generació organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Ecoembres

En aquest sentit us informem que es va organitzar

a Olot el dia 14 de març. L’objectiu del seminari era

una xerrada el dia 19 de gener que duia per títol “Re-

acostar el món dels residus a tècnics i a polítics locals

sidu zero a casa” a càrrec de la Dra. Esther Peñaru-

per debatre el futur del reciclatge. En el decurs de les

bia, que ha traduït el llibre que porta el mateix títol

sessions, es van presentar dues proves pilot sobre dos

de Bea Johnson. Es tracta d’un llibre en què l’autora

models de recollida selectiva que s’han dut a terme a

explica el seu sistema per

la comarca de l’Urgellet i en els municipis de la Vall

reduir a la mínima expres-

d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Argelaguer i Santa Pau,

sió la generació de residus.

a la Garrotxa. En aquestes proves es van utilitzar sis-

D’aquesta manera, el que

temes de recollida porta a porta; contenidors tancats

es pretén és que el volum

amb obertura amb targeta i borses personalitzades;

de materials per reciclar no

contenidors amb targeta per identificar els usuaris i

creixi, sinó que es redueixi.

bosses personalitzades, i les bosses personalitzades

L’obra és una guia detallada

amb codi QR. A l’Urgellet es va utilitzar també una

per adoptar un nou mode

aplicació per a telèfons mòbils per a la identificació

de vida, que segons l’autora,

dels usuaris. Com a resultat d’aquestes experiències

no només és bo per al planeta, sinó que també és bo

es va posar de manifest que es camina cap a un sis-

per a la nostra salut. Explica com gestionar la cuina

tema de “pagament per generació” que a mig i llarg

i les compres, quines robes usar, com netejar la llar,

termini penalitzarà aquells ciutadans que no duguin
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a terme una separació correcta de les

s’hi veuen bosses d’escombraries per

diverses fraccions de residus. Qui més

terra (i no dins del contenidor que li

contamina, més paga és l’objectiu que

toca) i també residus que cal portar a

persegueix la Generalitat, que per a

la deixalleria. Penseu que aquesta mala

l’any 2020 pretén haver aconseguit un

praxi, a més de la mala imatge que

percentatge de residus reciclables del

ocasiona i inconvenients (per ex. males

50% que marca la Unió Europea.

olors, residus escampats per ruptura de
les bosses...) que genera, comportarà

Des d’aquest apartat volem apel·lar al

un increment de costos en el servei de

vostre comportament cívic i a la coope-

recollida. Per tant, ajudeu-nos a dur a

ració. Sovint, en els punts de recollida,

terme una bona gestió dels residus!

COMUNICACIÓ
Reconeixement a la implantació i ús dels serveis d’Administració electrònica als ajuntaments catalans
El dia 21 de març va tenir lloc, en el marc del Congrés

pàgines web dels ens es va dur a terme durant el se-

de Govern Digital, la III edició dels Reconeixements

gon semestre de 2017 i recull les dades de 948 ajunta-

d’Administració Oberta de Catalunya als ajuntaments i

ments catalans.

consells comarcals que han destacat en la implantació
de l’Administració digital a les seves organitzacions, en

L’Ajuntament de la Tallada ha estat guardonat amb

base al “Mapa d’administració electrònica a Catalunya”

un d’aquests premis “Top 10” corresponent a la ca-

que realitza el Consorci AOC a partir de l’anàlisi d’uns

tegoria d’1 a 500 habitants. Des d’aquestes línies vo-

25 indicadors objectivables de la disponibilitat i activitat

lem compartir aquesta notícia amb tots vosaltres i

dels serveis digitals que ofereixen a la ciutadania.

també felicitar l’equip d’administració i secretaria de
l’Ajuntament per la feina feta. Sense la seva empenta

El “Mapa d’administració electrònica” és una iniciati-

i bona predisposició la implementació a aquest nivell

va singular, tant en l’àmbit estatal com europeu, que

no hauria estat possible.

permet avaluar amb rigor el grau d’implantació i ús dels serveis públics digitals. Aquests
guardons premien la tasca dels ajuntaments i
consells comarcals capdavanters a Catalunya en
la transformació digital.
Els Premis Administració Oberta tenen sis categories, d’acord amb el nombre d’habitants
dels ens: d’1 a 500 habitants, de 501 a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants, de 5.001 a
20.000 habitants, de 20.001 a 50.000 habitants
i de més de 50.000 habitants. L’anàlisi de les
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NOMENAMENT DE LA NOVA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA

La situació legal d’aquests símbols ha canviat arran de
l’aprovació de la Llei 5/2017, d’acompanyament dels

Atesa la defunció del jutge de pau substitut, Sr. Anto-

pressupostos, que va modificar la Llei 18/2007, del dret

ni Burgos, per decret d’alcaldia núm. 85 es va acordar

a l’habitatge, afegint una nova infracció lleu en matè-

iniciar els tràmits per a l’elecció d’aquest càrrec (edicte

ria de protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges,

publicat al BOP de Girona, núm. 240 el dia 19 de desem-

recollida en el punt e de l’article 125: “No retirar les pla-

bre de 2017). Durant el termini esmentat es va presentar

ques col·locades en habitatges que han deixat de tenir

la sol·licitud de la Sra. Caterina Vilamitjana Pujol, veïna

la qualificació d’habitatges amb protecció oficial”.

de Tor. Una vegada exhaurit el termini i fetes les comprovacions preceptives, es va nomenar la Sra. Caterina

La nova disposició obliga els propietaris i les comuni-

Vilamitjana Pujol jutgessa de pau substituta. Agraïm a la

tats de propietaris a retirar-les en el termini d’un any a

Lina la seva disposició per a aquest servei públic.

comptar de l’entrada en vigor de la llei, termini que finalitza el 31 de març de 2018. Els propietaris que no les

RETIRADA DE PLAQUES AMB EL JOU I LES FLETXES

retirin poden ser sancionats amb multes de 3.000 euros
a 9.000 euros. Les plaques esmentades estan afectades

La nova disposició obliga els propietaris i les comuni-

per aquesta nova disposició atès que indiquen que els

tats de propietaris a retirar les esmentades plaques en

habitatges disposen d’una protecció oficial però aquests,

el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor de

per les dates en què es varen construir, ja l’han perdut.

la llei, termini que finalitzava el 31 de març de 2018.
Els propietaris que no les retirin poden ser sancionats

D’altra banda, correspon a les administracions públi-

amb multes de 3.000 euros fins a 9.000 euros.

ques promoure la retirada de la simbologia franquista, tal com estableix la Llei 52/2007, coneguda com a

“Acaba amb la placa” és una iniciativa que neix amb

Llei de Memòria Històrica. En el cas dels municipis, la

la voluntat d’acabar amb les antigues plaques fran-

Moció 9/XI, de 3 de març de 2016, del Parlament de

quistes del Ministerio de la Vivienda, amb el jou i les

Catalunya, els insta a retirar-les del seu territori.

fletxes, que representen un 93% dels símbols franquistes a Catalunya (3.400 plaques aproximadament),

Els municipis són competents per promoure’n la reti-

segons el Cens de Simbologia Franquista elaborat pel

rada i vetllar que s’executi, d’acord amb la legislació

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

d’habitatge, urbanisme i règim local.

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà va participar el passat dia 15 de març en l’assemblea general anual de
l’Associació de Municipis per la Independència que es va celebrar a Tàrrega. En el decurs d’aquesta va ser escollit
com a nou president de l’AMI Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva. L’assemblea també va aprovar
la “Declaració de Tàrrega”, un document en què es dóna suport a les institucions catalanes, es rebutja l’article
155 i es demana diàleg, entesa i unitat. Per aquells que vulgueu llegir-la, el text es troba disponible al lloc web:
www.municipisindependencia.cat/wp-content/uploads/2018/03/DECLARACIO%CC%81-TA%CC%80RREGA.pdf
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TRAMITACIÓ DEMANADA PELS FETS DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà no vol

com acusació particular i popular a la querella per

restar impassible davant la gravetat dels fets que

presumpte delicte comès per funcionari públic

van perjudicar una part molt important dels seus

contra drets individuals de l’article 540 del Codi

veïns i és per aquest motiu que s’ha emprès l’ac-

Penal, per un delicte de tortura de l’article 174 del

ció particular i l’acció popular en una querella

Codi Penal i per un delicte agreujat de lesions de

contra els responsables d’aquests actes violents,

l’article 148 del Codi Penal, contra aquells funcio-

en protecció de l’interès del conjunt del poble

naris que resultin responsables dels fets, tant com

i de les institucions democràtiques. També, com

a autors directes com a coautors.

a mecanisme de protecció pels espais municipals
que varen sofrir danys materials amb motiu de

Per aquests motius i, a l’empara d’allò que dis-

les càrregues policials i que varen ser objecte

posa l’article 125 de la Constitució espanyola,

d’agressió indiscriminada.

desenvolupat en l’article 19 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial i, en l’article 101 de la Llei d’En-

Els veïns de la Tallada s’han adreçat a l’Ajunta-

judiciament Criminal, l’Ajuntament de la Tallada

ment reclamant que aquests fets no quedin impu-

d’Empordà exercirà l’acció particular i popular

nes. En un estat de dret no es pot tolerar una ac-

contra els responsables de les càrregues policials

tuació com la que va tenir lloc el passat dia 1 d’oc-

ocorregudes a la Tallada d’Empordà l’1 d’octubre

tubre i és per això que l’ajuntament s’ha personat

de 2017.

INTERLOCUTÒRIA DE PROCESSAMENT
DE L’EXCEL.LENTÍSSIM
SR. D. PABLO LLARENA CONDE

ATORGAMENT DE NOM DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA
En l’acta de 24 de novembre de 2017, vist que el mu-

Des d’aquestes línies us fem avinent que, a la pà-

nicipi disposava d’una plaça municipal que encara no

gina 50 de la interlocutòria de processament del

tenia nom i amb l’objectiu d’identificar-la, es va acor-

Tribunal Suprem (Sala Penal amb data 31/03/2018

dar anomenar-la plaça de l’1 d’Octubre de 2017 (Coor-

i amb núm. de procediment 20907/2017), el ma-

denades específiques de la plaça: SRS: UTM 31ETRS89

gistrat Sr. D. Pablo Llarena Conde fa constar que

X: 504622 Y: 4658559).

“un grupo semejante agredió a los agentes TIP
Q20556R y U83881V, en la calle de las Torres, 1, de

La corporació municipal desitja així homenatjar les

la localidad de la Tallada d’Empordà (Girona)”,

persones del municipi que van defensar els valors de

referint-se als fets de l’1 d’octubre.

la democràcia i de la llibertat el passat 1 d’octubre de
2017, dia en què la població va ser víctima de la violèn-

Per aquells que estigueu interessats a llegir-vos el

cia exercida per part de la Guàrdia Civil, motiu de la

text sencer, us comuniquem que a l’ajuntament

querella que també us expliquem en aquest butlletí.

en tenim una còpia.

Es clavarà la placa amb el nom de la plaça el proper 1
d’octubre de 2018.
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CONVOCATÒRIES D’OFERIMENT DE PLACES A L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA

El dia 4 d’abril es van publicar al BOP les ofertes següents,
que han restat obertes fins al 14 d’abril:
ANUNCI CONVOCATÒRIA:

ANUNCI CONVOCATÒRIA:

BORSA DE TREBALL TEMPORAL

BORSA PEONS BRIGADA

ADMINISTRATIUS/VES

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

procés selectiu per a la creació d’una borsa de

procés selectiu per a la creació d’una borsa de

treball temporal de peons.

treball temporal d’administratius/ves.
ANUNCI CONVOCATÒRIA:
ANUNCI CONVOCATÒRIA:

BORSA VIGILANTS I SOCORRISTES

BORSA BRIGADA JOVE

PISCINA MUNICIPAL

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del pro-

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

cés selectiu per a la creació d’una borsa de tre-

procés selectiu per a la creació d’una borsa de

ball temporal de personal per a la brigada jove.

treball temporal de socorristes i vigilants per a la
piscina municipal.

ANUNCI CONVOCATÒRIA:
BORSA DIRECTORS LLEURE

ANUNCI CONVOCATÒRIA:

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

BORSA AUXILIARS ADMINISTRATIUS

procés selectiu per a la creació d’una borsa de

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

treball temporal de directors/res de lleure.

procés selectiu per a la creació d’una borsa de
treball temporal d’auxiliars administratius.

ANUNCI CONVOCATÒRIA:
BORSA MONITORS DE LLEURE

La presentació és oberta

• Anunci d’aprovació de la convocatòria del

del 4 d’abril al 14 d’abril a les 24.00 h

procés selectiu per a la creació d’una borsa de

a través de la seu electrònica

treball temporal de monitors de lleure.

PISCINA
Aquest any 2018, la piscina s’obrirà al públic el dia 24

A la contraportada del butlletí, trobareu tota la infor-

de juny i es tancarà el 2 de setembre. L’horari d’ober-

mació relativa als preus i modalitats d’utilització de

tura serà de dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 h.

la piscina.
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ECONOMIA
A continuació us facilitem de manera
resumida la liquidació del pressupost
de l’exercici de l’any 2017.

que tenim ja que ni la regla de la despesa ni l’equilibri
pressupostari ens ho permeten. Són regles imposades
pel Ministerio de Hacienda a través de la Ley de equilibrio presupuestario.

Al final de tota la informació veureu que el resultat és
positiu. Volia dir-vos que, en aquests moments, l’eco-

Esperem complir amb tota la normativa aplicable

nomia de l’Ajuntament està molt sanejada i que la

aquest 2018 i que l’any vinent puguem augmentar el

tresoreria també és bona. Això no obstant, és impor-

nostre pressupost i executar obres i serveis que millorin

tant destacar que no podem gastar/invertir els diners

tant la nostra vida quotidiana com el nostre municipi.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2017
PRESSUPOST DE DESPESES:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:

1. Exercici en curs

1. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses

660.170,78

Pressupost inicial d’ingressos

660.170,78

Modificacions de crèdit de despeses

174.660,95

Modificacions d’ingressos

174.660,95

Pressupost definitiu de despeses

834.831,73

Pressupost definitiu d’ingressos

834.931,73

Obligacions reconegudes

812.912,16

Drets reconeguts nets

Operacions de corrent

563.685,88

Operacions de capital

249.226,28

Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments

776.077,76
3.544,06

800.799,38

Operacions de corrent

691.393,56

Operacions de capital

106.405,82

Drets recaptats
Devolució d’ingressos

723.123,40
995,86

Pagaments líquids

772.533,70

Recaptació líquida

722.127,54

Obligacions pendents de pagament

40.378,46

Drets pendents de cobrament

78.671,84

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents
de pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions

2. Exercicis tancats
123.049,42
214,46

Drets pendents de cobrament
a l’inici de l’exercici
Drets anul·lats

168.697,60
0,00

Pagaments realitzats

75.310,06

Drets cancel·lats

3.028,00

Obligacions reconegudes pendents
de pagament al final de l’exercici

47.524,90

Drets recaptats

85.477,32

Drets pendents de cobrament
al final de l’exercici

80.192,28

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
A 31/12/2017:

87.921,36 €

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
A 31/12/2017:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
+ Drets reconeguts nets.
Capítols I a V

691.393,56

– Obligacions reconegudes netes.
Capítols I a V

563.685,88

(a) Operacions corrents		

127.707,68

+ Drets reconeguts nets.
Capítols VI i VII

109.405,82

– Obligacions reconegudes netes.
Capítols VI i VII

249.226,28

(b) Operacions de capital

-139.820,46

1. TOTAL OPERACIONS
NO FINANCERES (a+b)

-12.112,78

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII		

0,00

– Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII

0,00

0,00

2. ACTIUS FINANCERS		
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX		

0,00

– Obligacions reconegudes netes. Capítol IX

0,00

0,00

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

-12.112,78

ROMANENT DE TRESORERIA:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: 		

78.671,84

De pressupostos tancats

80.192,28

D’operacions no pressupostàries

78.365,55

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

47.524,90

D’operacions no pressupostàries

23.998,20

4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ

26.866,21

– Ingressos realitzats
pendents d’aplicació definitiva

0,00

+ Pagaments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

26.866,21

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
(1+2-3+4):		

– Desviacions positives de finançament

0,00

ROMANENT DE TRESORERIA

+ Desviacions negatives de finançament

0,00

PER DESPESES GENERALS

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 84.028,17
(4-5)		

111.901,56
40.378,46

De pressupostos tancats

SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

+ Despeses finançades romanent tresoreria
desp. generals		
96.140,85

237.229,67

Del pressupost corrent

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

269.684,76

421.879,08
0,00
44.825,45

377.053,63

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un romanent de tresoreria POSITIU.

El total de romanents de crèdit a 31/12/2017 ascendeix a
un total de 21.919,57 €, dels quals, 549,28 € són compromesos i 21.370,29 € són disponibles, no compromesos.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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RESOLUCIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En el butlletí del mes d’octubre un informàvem que

6.000 euros cadascun i que seran així finançats han

s’havia engegat el projecte de pressupostos participa-

estat els següents:

tius “Ajuda’ns a decidir en quines propostes creus que
l’Ajuntament hauria d’invertir 6.000 euros”.

A LA TALLADA: pèrgola i plantació d’arbres a la
plaça de l’1 d’Octubre de 2017

En el decurs del procés es va constituir un Consell de
Poble format per dos representants de cada nucli i

A TOR: dotar d’equipament el Casal (aire

també per representants del consistori municipal que

condicionat, cadires, armaris)

es va reunir per debatre i seleccionar les propostes rebudes i verificar que complien amb les bases establer-

A MARENYÀ: enllumenat al C/ Era Nova

tes. El dia 1 de desembre es va dur a terme per votació
popular oberta a tots els veïns i veïnes del municipi

A CANET: acabament de l’exterior de l’Espai Canet

l’elecció de l’actuació a dur a terme en cada poble del

i construcció d’una barbacoa

nostre municipi.
Les actuacions es duran a terme durant l’any 2018.
Finalitzat el procés de participació ciutadana, us informem que els projectes dotats amb un pressupost de

Des de l’Ajuntament volem agrair-vos la vostra participació. Valorem molt positivament aquesta primera iniciativa relativa als anys 2017 i 2018. L’any vinent s’iniciarà una segona proposta de pressupostos
participatius tot esperant que la participació vagi
en augment (la participació, de mitjana el dia de la
votació, va ser del 10%). Us animem a iniciar-vos en
aquests processos, ja que hem de ser tots conscients
que l’Ajuntament som tots plegats, i sumant esforços i aportant idees podrem materialitzar i prioritzar
aquells projectes que donin resposta a les nostres necessitats i inquietuds.
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SUBVENCIÓ DE 3.000 EUROS PER ARRANJAMENT DE PORTES I BANY DE L’AJUNTAMENT
PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
L’Ajuntament de la Tallada va demanar a DIPSALUT

ment) a la normativa d’accessibilitat (Llei 13/2014 d’ac-

una subvenció de 3.000 euros per adaptar l’oficina de

cessibilitat i el Document Bàsic de SUA9 del CTE). Les

serveis socials i el lavabo (de la planta baixa de l’ajunta-

obres s’han executat i la subvenció ja s’ha justificat.

MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS I RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS
En el Ple del 30 de gener es va acordar procedir a la

Fixar els següent llindars anuals màxims que ha de co-

modificació del nou règim d’indemnitzacions dels re-

brar qualsevol regidor/a en concepte de les citades in-

gidors i regidores de l’Ajuntament de la Tallada, que

demnitzacions per les assistències efectives als òrgans

queda establert com segueix:

col·legiats de la corporació de què formin part:

Per assistència a les sessions del Ple: 300 €*
Per assistència a les sessions de la Junta
de Govern Local: 275 €*
Per assistència al Consell de Govern: 275 €*
Per assistència a la Comissió Especial
de Comptes: 150 €*
Les absències de la sessió no donaran dret a indemnització.
*Import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF.

Concepte
		

Indemnització
(€/any)

Sessions/any

Assistència
Plens		

1.800

6

Assistència
Junta de Govern

3.025

11

Assistència
Consell de Govern

3.025

11

Comissió Especial
de Comptes

150

1

NOVA LLEI DE CONTRACTES MENORS PER A LES ENTITATS PÚBLIQUES
El passat 9 de novembre es va publicar al BOE la nova

La LCSP entrarà en vigor amb

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sec-

caràcter general el 9 de març

tor públic (LCSP). Aquesta Llei arriba després d’una

de 2018 (DF 16a), tot derogant

llarga tramitació parlamentària i d’haver superat amb

expressament el Text refós de

escreix el termini de transposició del tercer paquet de

la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Re-

directives comunitàries en matèria de contractació

ial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així

pública finalitzat el 18 d’abril de 2016.

com aquelles disposicions d’igual o inferior rang que
s’oposin al que determina la nova LCSP. No obstant,

La LCSP transposa a l’ordenament jurídic espanyol dues

les disposicions relatives als òrgans consultius (arts.

de les tres Directives de contractació: la Directiva 2014/23/

328 a 334) i la modificació de la Llei de l’Impost sobre

UE, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió, i

el Valor afegit (DF 10a), ja estan en vigor des del 10 de

la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.

novembre de 2017.
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QUÈ INTRODUEIX LA NOVA LCSP? Algunes de les novetats

• Obligació de contractació electrònica (DA 15 i 16a).

més destacades són, sense ànim exhaustiu, les següents:
• Ampliació àmbit objectiu del recurs especial en ma• Rebaixa dels llindars dels contractes menors (art. 118):

tèria de contractació (art. 44): es podrà interposar con-

els d’obres passen a ser menors quan el valor estimat si-

tra tots els contractes en matèria d’obres de més de

gui inferior a 40.000 euros, i els de subministres i serveis,

3.000.000 euros i en subministrament i serveis de més

quan tinguin un valor estimat inferior a 15.000 euros.

de 100.000 euros.

• Contracte de concessió de serveis: es crea el contracte

• Efectes suspensius automàtics del recurs especial en

de concessió de serveis que substitueix el contracte de

matèria de contractació (art. 53).

gestió de serveis públics (arts. 282 a 295 i DA 34a). Per
tant, s’estableix una doble modalitat del contracte de

• Composició de les meses de contractació (art. 326):

concessió: obres i serveis.

amb caràcter general, no podran formar part de les
meses ni emetre informes de valoració de les ofertes els

• Transferència del risc operacional: s’inclou aquest nou

càrrecs públics representatius, ni el personal eventual.

concepte per diferenciar un contracte de concessió de

Només podran estar constituïdes per funcionaris de car-

serveis, respecte d’un contracte de serveis.

rera, i excepcionalment quan no n’hi hagi, per personal funcionari interí. En l’àmbit local, les meses sí que

• Procediment obert simplificat (art. 159): es crea aquest

podran estar composades per membres electes, però en

nou procediment per a l’adjudicació de contractes d’obres,

cap cas podran comportar més d’un terç de la composi-

subministrament i serveis que compleixin determinats re-

ció de la mesa (DA 2a). Tampoc podrà formar part de la

quisits. S’inclou una modalitat de contractació sumària.

mesa el personal que hagi participat en la redacció de la
documentació tècnica del contracte amb les excepcions

• Procediment d’associació per a la innovació (arts. 177

de la DA 2a.

a 182): es crea aquest nou procediment que té per objecte el desenvolupament de productes, serveis o obres

• Nova regulació del registre de contractes del sector

innovadors i la compra posterior del subministrament,

públic (art. 346): s’han d’inscriure tots els contractes

obres o serveis resultants, sempre que corresponguin als

adjudicats per les entitats del sector públic, essent

nivells de rendiment i costos acordats entre l’òrgan de

obligatòria la comunicació de dades relatives a tots

contractació i els participants.

els contractes celebrats per import igual o superior a
5.000 euros.

• Nova regulació del contracte mixt (art. 18): es diferencia la normativa d’aplicació segons si es tracta de la fase

• Nova regulació del perfil del contractant (art. 347):

de preparació i adjudicació o dels efectes i extinció.

s’estableix una regulació més exhaustiva del contingut
del perfil, tot atorgant-li un paper principal com a ins-

• Normes més estrictes en matèria d’ofertes anormal-

trument de publicitat dels diferents actes i fases de la

ment baixes (art. 149): els òrgans de contractació rebut-

tramitació dels contractes de cada entitat.

jaran les ofertes si comproven que són anormalment
baixes perquè no compleixen amb les obligacions apli-

• Òrgans de recursos contractuals de caràcter local (art.

cables en matèria mediambiental, social o laboral.

46): els municipis de gran població i les diputacions pro-
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vincials podran crear els seus propis òrgans de recursos

correcta aplicació de la legislació i promoure la concur-

contractuals.

rència i combatre les il·legalitats en relació amb la contractació pública.

• Divisió en lots com a regla general (art. 99): el fraccionament de l’objecte contractual en lots ha de ser la

• Comprovació de pagaments a subcontractistes (art.

regla general, de manera que s’haurà de justificar en

217): s’estableix l’obligació de l’òrgan de contractació de

l’expedient de contractació la decisió de no dividir en

comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el

lots. L’objectiu és facilitar la participació de les PIME en

contractista fa al subcontractista.

els procediments d’adjudicació.
• Ampliació de l’ús de la declaració responsable: amb
• Desaparició de les instruccions internes per als poders

l’objectiu d’aconseguir una major simplificació i reduc-

adjudicadors no Administració pública (arts. 317 i 318):

ció de càrregues administratives, s’amplien els casos en

desapareixen tant per als contractes subjectes a regu-

què es pot utilitzar la declaració responsable, de manera

lació harmonitzada, com per a la resta, de forma que

coherent amb el document europeu únic de contracta-

aquests subjectes hauran de seguir els mateixos proce-

ció aprovat per la Comissió europea.

diments que preveu la LCSP per a les Administracions

QUÈ DESAPAREIX DE LA NOVA LCSP? Algunes de les qües-

públiques.

tions que desapareixen de la nova regulació de la LCSP
• Prohibicions de contractar (art. 71 a 73): augmenten els

són, sense caràcter exhaustiu, les següents:

casos de prohibició de contractar, es modifica la compe-

• Contracte de gestió de serveis públics.

tència, es modifica el procediment i es modifiquen els
efectes de la declaració de prohibició de contractar.

• Contracte de col·laboració públic-privat, la funcionalitat del qual queda substituïda per la modalitat del con-

• Revisió de preus i adaptació a la desindexació (art.

tracte de concessió.

103): s’adapta la regulació de la revisió de preus a la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació, en el sentit que

• Procediment negociat sense publicitat per raó de

la revisió de preus no es podrà fer en base a índex ge-

quantia.

nerals, sinó tot aplicant índex específics que operaran a
través de fórmules que reflecteixin els components de

• Desaparició dels modes de gestió indirecta dels serveis

cost de la prestació contractada.

públics, llevat de la possibilitat d’adjudicació directa
d’un contracte de concessió d’obres o de concessió de

• Consultes preliminars del mercat (art. 115): s’introdueix

serveis a una societat d’economia mixta.

la possibilitat que els òrgans de contractació puguin realitzar estudis de mercat i dirigir consultes als operadors

• El recurs especial en matèria de contractació ja no

econòmics amb la finalitat de preparar correctament la

es vincula als contractes subjectes a regulació harmo-

licitació i informar als operadors econòmics dels plans i

nitzada.

requisits que exigiran per concorre al procediment.
• Qüestió de nul·litat, tot i que les seves causes es po• Oficina independent de regulació i supervisió de la

dran fer valer a través del recurs especial en matèria

contractació (art. 332): tindrà per objecte vetllar per la

de contractació.
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SUBVENCIÓ FORA DE CONCURRÈNCIA ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
El dia 22 de febrer l’alcalde, Josep Ferrer Vilavella, i

situacions de desigualtat d’oportunitats, de discrimi-

els regidors Maria Dolors Guàrdia i Antoni Fernández

nació i de dificultats per a la participació social i per a

Sandoval vam mantenir una reunió amb el president

l’exercici dels seus drets, que viuen les persones amb

de la Diputació de Girona, Pere Vila, per presentar-li

discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental,

el projecte de reforma de l’ajuntament de la Tallada.

gent gran o persones amb altres tipus de diversitat
funcional a causa de barreres físiques que els ho im-

L’objectiu de les obres és l’adequació de les depen-

pedeixen.

dències de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà per
fer-les accessibles segons la normativa actual (Llei

El projecte inclou l’adaptació de les dependències mu-

13/2014 d’accessibilitat i el Document Bàsic d’ SUA9 del

nicipals així com la instal·lació d’un ascensor per acce-

CTE), i de les instal·lacions d’acord el REBT, així com

dir al pis superior, on hi ha la sala de plens; l’arranja-

l’actualització dels sistemes informàtics, tecnològics,

ment de l’entrada a l’ajuntament i l’oficina atenció

etc., perquè donin resposta a les necessitats actuals,

públic (primera fase), així com una redistribució dels

sobretot aquelles relacionades amb l’administració

espais restants (segona fase del projecte; pendent

electrònica.

d’assignació pressupostària en l’exercici 2019 i altres
fonts de finançament).

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà és conscient
de la importància de la promoció de l’accessibilitat

Fruit de la reunió mantinguda amb el president de

com a instrument per a fer efectiu el principi d’igual-

la Diputació, l’ajuntament ha sol·licitat una subven-

tat dels ciutadans sobre supressió de barreres arqui-

ció fora de concurrència que s’ha atorgat per valor de

tectòniques i, amb aquesta actuació vol eliminar les

40.000 euros.

SUBVENCIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
PER L’EQUIPAMENT DE L’ESPAI CANET

AJUTS QUE ES CONCEDIRAN A LES ENTITATS MUNICIPALS
D’acord amb el pressupost de despeses aprovades per l’any 2018, l’Ajunta-

L’Ajuntament de la Tallada va demanar el juliol de 2017 una subvenció fora de concurrència per
dotar l’Espai Canet d’una pantalla de projecció i antena de wi-fi
per poder ser utilitzat com una
sala per activitats municipals com
ho és el centre d’interpretació
de l’Empordanet o la Caseta. La
subvenció aprovada a final d’any
va ser de 3.000 euros, que ja s’ha
executat i justificat.
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ment atorgarà les subvencions següents a entitats municipals:
Entitat					
Colla del Sinofós					
Camatorta (taller costura)				
Camatorta (taller de cuina)			
Camatorta (Reis)					
Camatorta (activitats esportives)			
Coral de la Tallada				
Camatorta (Comissió de festes de la Tallada)		
Camatorta (Comissió de festes de Marenyà)		
Associació de veïns de Canet (Comissió de festes)
Casal de Tor (Comissió de festes)			
ADF Puig Segalar				

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Import (euros)
300
300
300
300
300
300
3.000
1.500
1.500
2.000
300
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RÈNTING MÀQUINA TALLAGESPA
L’Ajuntament de la Tallada ha rebut l’aprovació per

haurà empreses de jardineria externes contractades.

un rènting d’una màquina tallagespa que permetrà

El Consell Comarcal (Centre Tramuntana) continuarà

al brigada municipal ocupar-se del manteniment dels

amb el servei de conservació de la via pública i espais

espais verds del municipi. D’aquesta manera ja no hi

públics.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

COBRAMENTS AMB TARGETA
O PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

En compliment d’allò que disposa l’article 102.3 de la
Al ple de 30 de gener de 2018, es va acordar l’elimi-

llei 58/2003, de 17 de desembre, el Consell Comarcal

nació dels pagaments en efectiu a l’ajuntament de

del Baix Empordà anuncia els terminis de cobrament

la Tallada, de manera que els pagaments acceptats

en període voluntari dels tributs de cobrament peri-

a les oficines municipals seran únicament mitjançant

òdic del municipi de la Tallada d’Empordà i que han

targeta de crèdit o de dèbit. També es podran fer

quedat establerts en:

pagaments per transferència bancària al número de
compte de l’Ajuntament.

Període voluntari De l’1 d’abril al 31 de maig de 2018

Aquesta modificació s’introdueix per temes de se-

Tributs
		

guretat i de control comptable, de manera que amb

Període voluntari De l’1 de juliol al 2 d’octubre de 2018

aquesta mesura es vol augmentar la traçabilitat de

Tributs

Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, escombraries i cementiris

IBI Urbana, IBI Rústica, IAE

tots els moviments econòmics i així la seva transparència.

Els contribuents hauran de fer efectius els rebuts a:
Qualsevol oficina de CaixaBank SA “la Caixa”, Banc de

Totes aquelles persones que tinguin alguna dificul-

Sabadell o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, presen-

tat per procedir com s’ha indicat, poden adreçar-se a

tant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé

l’Ajuntament i de ben segur que trobarem una solu-

als caixers automàtics de Servicaixa, o per internet al

ció per a aquests casos.

lloc web www.baixemporda.cat

URBANISME
Adjudicació del contracte de Pla de Camins
En relació amb l’expedient de contractació per a l’adjudicació de les obres d’inversions en camins públics
locals, anualitat 2018, es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres corresponents a l’empresa
Excavacions J. Peraferrer, SL, amb CIF núm. B17634304, pel preu de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS (48.386,00 €), d’acord amb el que es disposa al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en haver presentat la proposta econòmica més avantatjosa.
La inversió s’aplicarà al camí de Turell, de la Tallada a Garrigoles i de la Tallada a Verges.
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Comunicació de l’anunci de l’expedient de modificació puntual del POUM
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà disposa del POUM, aprovat a mitjans de l’any 2011. L’any 2014 va ser
aprovada la 1a modificació puntual d’aquest, per incloure un seguit de modificacions a la normativa urbanística municipal, que ens marcava la legislació vigent del moment.
Actualment, l’ajuntament ha d’actualitzar algunes catalogacions de propietats municipals i adaptar el POUM
incorporant nova normativa sorgida des de la darrera modificació puntual.
Si recordeu, el compromís de l’equip de govern era revisar i facilitar les modificacions puntuals amb periodicitat bianual. Així doncs, fidels al nostre compromís, hem decidit demanar pressupost dels honoraris de redacció
de la modificació puntual número 2 del POUM, i d’aquí a unes setmanes s’iniciaran els treballs per dur-la a
terme. Per aquest motiu us comuniquem que teniu la possibilitat d’incorporar peticions a la modificació puntual, que responguin a rectificació d’errors detectats en el POUM, i a modificacions no substancials. S’entendrà
que són modificacions substancials les que alterin els espais i equipaments públics, l’adopció de nous criteris
respecte l’estructura general o al model d’ordenació del territori, i l’adopció de nous criteris respecte a la
classificació del sòl.
La intenció de l’equip de govern és possibilitar que els veïns que ho desitgin puguin aprofitar aquesta modificació per resoldre errors detectats, o bé petits canvis de distribució de les seves parcel·les, de qualificació
del sòl, o similars, i que responguin a criteris de disseny, de millor aprofitament o utilització, o de necessitat.
Així doncs, si considereu que teniu alguna proposta en aquest sentit, la podeu fer arribar a l’ajuntament, per
tal que l’equip redactor la pugui estudiar i s’hi s’escau incorporar-la. Tingueu present que l’Ajuntament no
assumirà el cost dels estudis previs que requereixin les propostes que es presentin a nivell particular.
El termini de presentació de propostes finalitza el 15 de maig de 2018.

Projecte MG16049
El servei d’expropiacions de la Generalitat ens ha comunicat que el dia 18 d’abril es durà a terme a l’ajuntament
de la Tallada l’acta d’ocupació i pagament de dipòsits previs i perjudicis per ràpida ocupació corresponent al
Projecte MG16049 “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”.
S’hi han convocat els titulars dels béns i els drets afectats per les obres del projecte abans esmentat, per tal
de formalitzar l’acta d’ocupació de les finques afectades i procedir al pagament del dipòsit previ i perjudicis
per la ràpida ocupació, d’acord amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa i el 58 del Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, respectivament.
Per tant, un pas més en l’arranjament de la rotonda de “l’empalme”. A veure si estem de sort i abans de l’estiu
està construïda i aquest 2018 no tenim accidents en aquest punt.

Manteniment de parcel.les urbanes
Es recorda a tots els propietaris de parcel·les urbanes que cal que les mantinguin en bon estat de neteja. S’ha fet
una revisió d’aquestes i s’ha observat que no estan com haurien d’estar. D’aquí quinze dies es tornarà a fer una
revisió i si no s’han desbrossat s’iniciarà el procés perquè l’ajuntament pugui actuar subsidiàriament i es cobrarà
l’import via el servei de recaptació del Consell Comarcal.
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PRIMAVERA CATALANA
Diumenge, 1 d’abril de 2018,
segle XXI d. C., encara que costi
de creure!
TENIM 10 PRESOS POLÍTICS I 6 POLÍTICS EXILIATS:
ACTIVISTES I HOMES DE PAU:
JORDI SÁNCHEZ, empresonat quan era el
president de l’Assemblea Nacional de Catalunya.
JORDI CUIXART, empresonat quan era el
president d’Òmnium Cultural.
168 DIES A LA PRESÓ
MEMBRES DEL GOVERN LEGÍTIM DE LA REPÚBLICA
CATALANA EMPRESONATS:
El vicepresident de la Generalitat de Catalunya,
ORIOL JUNQUERAS, i el conseller JOAQUIM FORN.
150 DIES A LA PRESÓ
La consellera DOLORS BASSA, els consellers
RAÜL ROMEVA, JOSEP RULL i JORDI TURULL.
42 DIES A LA PRESÓ
La presidenta del Parlament,
CARME FORCADELL.
11 DIES A LA PRESÓ
El 130è president de la Generalitat de Catalunya,
CARLES PUIGDEMONT
7 DIES A LA PRESÓ
MEMBRES DEL GOVERN LEGÍTIM DE LA REPÚBLICA
CATALANA EXILIATS:
Conselleres MERITXELL SERRET, CLARA PONSATÍ
i MARTA ROVIRA.
Consellers LLUÍS PUIG i TONI COMÍN.
Exdiputada ANNA GABRIEL.

Deia el poeta Miquel Martí i Pol:
«De dos amors que tenia, l’un en terra, l’altre en mar, el
de terra l’empresonen, l’altre viu exiliat. Jo ni ploro pel
de terra ni em lamento pel de mar. Plor i laments de què
serveixen? Gent que lluiti és el que cal.»
societat catalana s’organitzava per fer arribar en clandestinitat urnes i paperetes als col·legis electorals, mentre l’estat
totpoderós no era capaç de trobar-les. Hem vist com ciutadans lliures i demòcrates defensaven les urnes i els vots
amb el seu cos davant d’una més que desproporcionada
acció policial de les forces de “seguretat de l’Estat”. Hem
vist com un ministre d’Exteriors de l’Estat espanyol negava
la veracitat d’aquestes imatges de repressió a la BBC, les
mateixes imatges que la BBC havia pres a Barcelona i arreu
de Catalunya... Hem vist com retrocedim cada dia en llibertats i drets guanyats per l’aplicació del maleït article 155 de
la Constitució espanyola.
Els nacionalistes espanyols, units més que mai, no ens han
pogut vèncer a les urnes en unes eleccions imposades per
ells amb els nostres líders “descabezados” i subvencionades
econòmicament pels seus lobbys per terra, mar i aire. Els
hem tornat a guanyar i encara no hem pogut recuperar les
nostres institucions, ja que el poder judicial vol triar-nos el
nostre president. Què hem de fer ara?

Resistir, persistir i persistir!! Però sempre units!

Després de fer aquest resum tan dolorós, m’adono que fa sis
mesos ja, sis mesos de l’exercici de dignitat més important
que mai abans cap poble en democràcia havia hagut de fer.

Que la repressió no ens faci traïdors, des dels ajuntaments
hem de seguir estant al costat del nostre poble més units
que mai, escoltant-lo i treballant amb ell i per a ell. Us posaré d’exemple una iniciativa d’aquest grup des de l’oposició
constructiva que intentem fer i que finalment l’equip de
govern va creure adient portar a terme conjuntament: els
pressupostos participatius. La gran participació ciutadana
ha demostrat que som un gran petit poble i volem progressar democràticament. Som-hi, doncs!

Sens dubte hi ha un abans i un després d’aquell dia en tots
nosaltres, siguem o no independentistes. Hem vist com la

Seguim! Que la Primavera Catalana tot just comença!!
Salut i república.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

35

