Número

23

OCTUBRE 2018

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà

S E RV E I S

I

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: de dilluns a dimecres............ de 9 a 14 h
dijous.................................. de 9 a 18 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,
En poc més d’un mes, s’haurà escolat un altre any. “Tempus fugit”, diu la dita
romana en referir-se a l’extraordinària velocitat amb què passa el temps i la
necessitat d’aprofitar-lo tot el que puguem ja que no tornarà mai més. El mes
d’abril passat compartíem amb vosaltres la notícia que un tribunal alemany
havia deixat en llibertat el Molt Honorable President Carles Puigdemont en
considerar que no se’l podia extradir per un suposat delicte de rebel·lió tal
com pretén el jutge espanyol Pablo Llarena. També ens preguntàvem si això
podria representar l’alliberament de tots els presos polítics i el retorn dels
exiliats. Doncs bé, ha passat un any i l’Oriol Junqueras, en Jordi Turull, en
Raül Romeva, en Josep Rull, la Dolors Bassa, en Joaquim Forn, en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart i la Carme Forcadell continuen a la presó, i en Carles
Puigdemont, l’Antoni Comín, en Lluís Puig, la Meritxell Serret, la Clara Ponsatí, l’Anna Gabriel i la Marta Rovira, a l’exili. No defallirem fins aconseguir
l’alliberament de tots els empresonats i el retorn dels exiliats.
Tots estem implicats en aquest procés que hauria de ser únicament polític i no judicial. Així ho hem entès a l’Ajuntament i, precisament, el passat
1 d’octubre, vàrem fer efectiu l’acord de Ple assolit per unanimitat de donar
nom a la Plaça de l’1 d’Octubre de 2017 en record dels defensors del col·legi
electoral de la Tallada d’Empordà durant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya (1-O).
Des de l’Ajuntament treballem i ho farem sempre en defensa de tots el veïns
i veïnes del nostre municipi així com dels seus béns. En aquest sentit hem
d’anunciar que el jutjat número 2 de la Bisbal d’Empordà ha admès a tràmit
la querella presentada per l’Ajuntament contra els responsables i els autors
de les accions violentes protagonitzades per les forces de seguretat espanyoles contra els ciutadans de la Tallada l’1-O, en què es reclama també una
indemnització econòmica per les destrosses provocades en les dependències
municipals, seu del col·legi electoral.
Quan queden pocs mesos perquè tingui lloc la cita electoral de les eleccions
municipals, des de l’equip de Govern Municipal de Veïns de Canet, Marenyà,
la Tallada i Tor fem un cop d’ull enrere per començar a repassar la feina feta
al capdavant del Consistori i comprovem que hem complert, si no tots, una
gran part dels compromisos que vàrem adquirir davant tots vosaltres aviat
farà quatre anys. De ben segur que no haurem pogut satisfer els desitjos o
les necessitats de tothom, i durant els pròxims mesos serà l’hora de fer balanç
i compartir-ho amb tots vosaltres. Això no obstant, estem tranquils perquè
en la nostra acció de govern, les persones han estat sempre l’eix vertebrador
de la política municipal perquè la nostra voluntat ha estat sempre la d’estar
al vostre servei.
I com sempre, m’acomiado dient-vos que l’ajuntament és casa vostra.
Ben cordialment,
Josep Ferrer Vilavella
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RESUM D’ACTES

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
PLE ORDINARI del 20 de març de 2018

S’APROVA la plantilla i la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’any

ES DÓNA COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia del

2018, amb la reclassificació d’una plaça de tècnic d’ad-

núm. 7 al 33.

ministració general de l’escala d’Administració General de plantilla de funcionaris, grup A1, en una plaça

S’APROVA la iniciació de l’expedient de delimitació

d’auxiliar administratiu/va de l’Escala d’Administració

de termes municipals en el marc de l’elaboració del

General, grup C2.

Mapa Municipal de Catalunya i s’aprova la creació
de la Comissió de Delimitació en representació de

S’APROVA la massa salarial del personal laboral

l’Ajuntament de la Tallada, amb el nomenament de

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, que en com-

les persones següents:

pliment de l’article 103 bis de la Llei de Bases de Règim
Local, és la següent:

NOM			CÀRREC
Josep Ferrer Vilavella
Maria Dolors Guàrdia Gasull

1A TINENT D’ALCALDE

ALCALDE

Retribucions
		

Ajudes socials
i formació

Massa salarial
2018

Irene Gerònimo Vilella
Sandra Fernandez Soterras
Raquel Batlle Casas		

REGIDORA ERC
ARQUITECTA MUNICIPAL
SECRETÀRIA INTERVENTORA

55.031,80€

500,00		

55.531,80€

		TOTAL		55.531,80 €

S’APROVA l’expedient 1/2018 de reconeixement exS’APROVA el calendari de festes locals de l’any 2019.

trajudicial de crèdits finançada amb romanent de tre-

Es proposen, en concepte de festes laborals de caràc-

soreria per a despeses generals, supeditada a l’apro-

ter local per l’any 2019, els següents dies: 18 d’abril

vació de l’expedient de modificació de crèdits 1/2018,

(dijous sant) i 10 de juny (Pasqua granada).

atès que no existeix consignació pressupostària suficient per al reconeixement extrajudicial dels crèdits que

S’APROVEN els padrons fiscals de l’Ajuntament de

correspon a l’existència de factures de diferents pro-

la Tallada per a l’exercici 2018, presentats pel Servei

veïdors per adquisicions, obres i/o serveis procedents

de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empor-

de l’exercici 2017.

dà, corresponents a la primera cobrança, i s’aprova la
data de cobrament dels tributs, que tot seguit es de-

L’11 de desembre de 2017, el director de l’Agència

tallen, entre el dia 1 d’abril i 1 de juny de 2018.

Catalana de l’Aigua (ACA) va resoldre aprovar definitivament el “Projecte constructiu modificat de col·

PADRÓ		
Taxa escombraries		
Taxa clavegueram		
IVTM			
Taxa cementiris

4

IMPORT
45.120,00 €
6.450,00 €
46.643,18 €
1.335,00 €

lectors en alta per al sanejament dels municipis de
Colomers, Jafre, Verges i La Tallada d’Empordà i Tor
(Baix Empordà)” com a actuació programada en el
Programa de mesures del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Aquesta obra es connectarà al sistema de saneja-

liació de la vida personal, familiar i laboral. Continuar

ment de l’Escala, que és una infraestructura gesti-

treballant per la prevenció de qualsevol tipus de dis-

onada pel Consorci de la Costa Brava (en endavant

criminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o

CCB), i l’ACA té previst establir un conveni amb el

per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial inci-

CCB per a la gestió d’aquesta infraestructura, ja que

dència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

aquesta ELA disposa d’una organització gestora i
una reglamentació específica respecte als sistemes

Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional

de sanejament de llur competència, de forma que

de Dones realitzada per les feministes de diferents pa-

es garanteixi el bon funcionament i la integritat de

ïsos del món i convocada a Catalunya pel conjunt del

les instal·lacions d’acord amb el Decret 130/2003. El

Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals
de l’ACA va comunicar a l’Ajuntament de la Tallada

Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les

d’Empordà la conveniència tècnica i organitzativa

actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes

de cedir l’explotació del col·lector de sanejament en

des del govern municipal.

alta al CCB, per tal que aquest ens dugui a terme
la seva gestió conjunta amb la resta del sistema de

S’APROVA la moció per recuperar el poder adquisitiu

sanejament malgrat que el municipi no estigui inclòs

del sistema públic de pensions. L’Ajuntament de la Ta-

dins del seu àmbit territorial.

llada acorda instar el Govern de l’Estat a lligar per llei
la revalorització de les pensions a l’IPC: les pensions no

El Ple de l’Ajuntament aprova delegar en el CCB les

poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost

competències relatives a l’explotació dels col·lectors

de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar

en alta del municipi de La Tallada d’Empordà, i es

qualsevol mesura que ho contradigui. També cal adop-

reserva per a l’Ajuntament l’exercici de la resta de

tar mesures fiscals que premiïn les empreses que apli-

competències en matèria de sanejament, en concret

quin polítiques retributives superiors a les recollides

les relatives a la potestat d’intervenció administrativa

en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns

dels abocaments al sistema, que abasta l’autorització

salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.

d’abocament, la potestat sancionadora, la inspecció i
el rescabalament dels sobrecostos d’explotació, sense

DONAR COMPTE de la liquidació del pressupost de

detriment de la necessària coordinació amb el CCB.

l’exercici 2017, d’acord amb el decret d’alcaldia núm.
17/2018, de 28 de febrer de 2018, que aprova la liqui-

S’APROVA la moció per a la commemoració del dia in-

dació del Pressupost General de l’exercici 2017.

ternacional de les dones. L’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà manifesta el seu compromís per continu-

S’APROVA l’expedient 3/2018 de modificació de crè-

ar treballant pels drets de les dones, en col·laboració

dits per transferències de crèdits entre partides de di-

amb les entitats de dones del municipi i rebutjant

ferent àrea de despesa. Davant l’existència de despe-

qualsevol tipus de discriminació. Continuar treballant

ses que no es poden demorar fins a l’exercici següent

amb les empreses del municipi per a l’elaboració de

per a les quals el crèdit consignat en el pressupost

plans d’igualtat que facin possible la reducció de la

vigent és insuficient, i tenint en compte que aquesta

bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de

despesa es finançarà amb baixes d’altres partides de

decisió i l’adopció de mesures que permetin la conci-

despeses del capítol 2.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
Org. Àrea despesa
Classificació
02
342		
21200		

Descripció				
Conservació i manteniment piscina municipal

Import (Euros)
4.000,00

TOTAL ALTES DE DESPESES 							4.000,00
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
Org. Àrea despesa
Classificació
Descripció				
Import (Euros)
01
171		21000		Jardineria				3.000,00
01
920		
23100		
Locomoció				
1.000,00
TOTAL BAIXES DE DESPESES 							4.000,00

S’APROVA inicialment l’ordenança reguladora de

S’APROVA inicialment la modificació de l’ordenança

la deixalleria municipal. L’acord va ser sotmès al

fiscal número 9 reguladora de les taxes per la presta-

període d’exposició pública mitjançant la publica-

ció de serveis de competència municipal.

ció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 99, de 23 de maig de 2018, i atès que

S’APROVA inicialment la modificació de l’ordenança

durant el període d’exposició pública no s’ha rebut

fiscal número 15 reguladora de la taxa per a la utilit-

cap al·legació, suggeriment o queixa, es determina

zació de la piscina municipal, les instal·lacions munici-

la seva aprovació definitiva amb data 5 de juliol

pals i el material de titularitat municipal.

de 2018.

PLE ORDINARI del 22 de març de 2018
S’APROVA inicialment el reglament del casal infantil. L’acord va ser sotmès al període d’exposició pú-

ES DÓNA COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia del

blica mitjançant la publicació d’edicte en el Butlletí

núm. 34 al 60.

Oficial de la Província de Girona núm. 158, de 16
d’agost de 2018, i atès que durant el període d’ex-

S’APROVA l’expedient 5/2018 de modificació de crè-

posició pública no s’ha rebut cap al·legació, sug-

dits per habilitacions i suplements de crèdit.

geriment o queixa, es determina la seva aprovació
definitiva amb data 28 de setembre de 2018.

DESPESES (habilitacions)
Partida		

Descripció

Import

S’APROVA inicialment la taxa sobre el servei del ca-

01/459/61002

PA8 Espai Canet

22.819,07

sal d’estiu. L’acord va ser sotmès al període d’expo-

Total habilitacions 		

22.819,07

sició pública mitjançant la publicació d’edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 158,

DESPESES (suplements)

de 16 d’agost de 2018, i atès que durant el perío-

Partida		

Descripció

Import

de d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació,

01/454/61000

Arranjament

277,38

suggeriment o queixa, es determina la seva apro-

		

de diversos camins

vació definitiva amb data 28 de setembre de 2018.

Total suplements		
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TOTAL ALTES DE DESPESES

dividuals de l’art. 540 CP, per un delicte de tortura de

23.096,45

l’article 174 CP i per un delicte agreujat de lesions de
l’article 148 CP, contra aquells funcionaris que resultin

INGRESSOS (generació de crèdit)

responsables dels fets succeïts el passat dia 1 d’octubre

Concepte

Descripció

Import

39710		

Aprofitament

20.786,74

		

urbanístic PA8

		

Espai Canet

Total ingressos			

de 2017 a la Tallada d’Empordà.

PLE ORDINARI del 17 de juliol de 2018
20.786,74

ES DÓNA COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia del
núm. 61 al 88.

DESPESES (baixes)
Partida		

Descripció

Import

S’APROVA el model de control intern simplificat en

01/171/62300

Màquina petita

2.309,71

règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de

		

tallagespa

Total suplements		

requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del
2.309,71

control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció inter-

TOTAL INGRESSOS I BAIXES DE DESPESES

ventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local i,

23.096,45

l’adhesió al Servei d’assistència en l’exercici del control
intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a compro-

S’APROVA la moció per denunciar l’incompliment del

var adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i

pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el

obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limi-

projecte de pressupostos de l’estat per al 2018 i per

tada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats

reclamar la partida pressupostaria compromesa per a

en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de

les administracions locals destinada a la lluita contra

despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de

la violència masclista i les polítiques d’igualtat.

l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació
el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia,

S’APROVA la moció per l’alliberament dels presos po-

que ofereix la Diputació de Girona.

lítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.

APROVACIÓ dels padrons fiscals de l’Ajuntament de
la Tallada per l’exercici 2018 (2a cobrança), d’acord

S’APROVA el document únic de protecció civil munici-

amb la proposta presentada pel Servei de Recapta-

pal (DUPROCIM), amb la incorporació del Pla Ventcat,

ció del Consell Comarcal del Baix Empordà, correspo-

per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del

nents a l’impost sobre béns immobles urbans, rústics

municipi, en el qual s’inclouen tots els riscos que afec-

i impost sobre activitats econòmiques per a l’exercici

tin el municipi d’acord amb els diferents plans d’au-

2018, i aprovar la data de cobrament d’aquests tributs

toprotecció.

entre l’1 de juliol i l’1 d’octubre de 2018.

S’APROVA exercir l’acció popular interposant una

CONCEPTE			IMPORT

querella com a acusació particular per un presumpte

BÉNS IMMOBLES URBANS

delicte comès per funcionaris públics contra drets in-

IBI RÚSTICA			

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TOTAL			

tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte
11.711,55 €

de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.

219.184,65 €

Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre-les a tercers fora de l’estric-

APROVACIÓ de la moció de suport a la petició de

te àmbit d’execució d’aquest procediment de contra-

l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, presentada a

ctació. S’estableix en el mateix acord que la despesa

la comissió de peticions del Parlament de Catalunya,

màxima anual que aquest ajuntament preveu desti-

sol·licitant una moratòria en l’aplicació sobre l’impost

nar a la contractació centralitzada de serveis de te-

d’emissions de CO2 dels vehicles de les empreses en

lecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà

els entorns rurals i municipis amb dèficits de transport

d’un import de 8.400 €, IVA inclòs, per als lots que

públic.

tot seguit es detallen:

APROVAR el nomenament de la Sra. R. J. M. com a

Adhesió

Lot

persona idònia titular per fer-se càrrec de la Secre-

x

1 - Veu i dades
en ubicació fixa

taria del jutjat de pau de la Tallada d’Empordà amb
efectes a partir del 18 de juliol de 2018. I, simultània-

x

ment, el nomenament de la Sra. A. C. A. com a persona idònia que substituirà a la Secretaria titular de la

Import/any (€)

2 - Telecomunicacions
mòbils de veu i dades

Total				

7.700 €
700 €
8.400 €

secretaria del jutjat de pau quan es produeixi la causa
habilitadora.

APROVAR inicialment el projecte d’obres d’instal·lació
d’un ascensor i adaptació de l’oficina d’OAC a la plan-

APROVAR la ratificació de la modificació dels Estatuts

ta baixa de l’Ajuntament, elaborat per l’Àrea d’Ar-

del Consorci del Ter arran dels acords adoptats per

quitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix

l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de

Empordà, amb un pressupost total de seixanta-nou

setembre de 2017 per la inclusió de nous membres.

mil cent-quinze euros amb vint cèntims (69.115,20 €),
IVA inclòs, en el benentès que si durant el període

APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de la Tallada

d’informació pública no s’hi presentessin al·legacions

d’Empordà al procediment de contractació centra-

quedarà definitivament aprovat sense necessitat de

litzada de serveis de telecomunicacions que durà a

posterior acord.

terme el Consorci Localret, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. S’au-

S’APROVA el posicionament favorable de l’Ajunta-

toritza àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET

ment de la Tallada d’Empordà a la reivindicació de

perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de

l’AFA davant el Departament d’Ensenyament de la

la Tallada d’Empordà, puguin obtenir de qualsevol

Generalitat de Catalunya per a la immediata construc-

operador de telecomunicacions les seves dades de

ció del nou edifici de l’Institut-Escola de Verges.

facturació i consum. A aquest efecte, aquest ens facilitarà a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta

PLE ORDINARI del 25 de setembre de 2018

telemàtica de l’esmentada informació. La documentació i informació obtingudes, així com la informació

ES DÓNA COMPTE al Ple del Decrets d’Alcaldia del

d’accés a les plataformes d’informació telemàtica,

núm. 89 al 130.
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APROVACIÓ inicial de l’expedient relatiu a la modifi-

S’APROVA la certificació d’obres núm. 1 i única de l’obra

cació i creació de les ordenances fiscals per a l’exercici

inclosa dins del projecte “INVERSIONS EN CAMINS PÚ-

2019, que inclou:

BLICS LOCALS, ANYS 2018-2020”, emesa per l’adjudicatària Excavacions J. Peraferrer S.L., en data 24 de setembre

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost

de 2018, corresponent a les obres executades durant el

sobre els béns immobles

mes de setembre de 2018, per import de quaranta-vuit

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost

mil tres cents vuitanta-sis euros (48.386,00 €).

sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la

PLE ORDINARI del 19 d’octubre de 2018

taxa per la prestació del servei de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres

En data 19 d’octubre de 2018 es va celebrar Ple extra-

residus.

ordinari en el qual es tracten els següents punts de

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora dels preus

l’ordre del dia:

públics.
APROVACIÓ definitiva del projecte d’obres “Instal·lació
S’APROVEN inicialment les següents ordenances mu-

d’un ascensor i adaptació de l’oficina OAC a la planta

nicipals:

baixa de l‘ajuntament de la Tallada d’Empordà”.

Ordenança general de subvencions.

APROVACIÓ de l’expedient de licitació del projec-

Exp. X2018000375

te d’obres “Instal·lació d’un ascensor i adaptació de

Ordenança de civisme i convivència ciutadana.

l’oficina OAC a la planta baixa de l‘ajuntament de la

Exp. X2018000377

Tallada d’Empordà”.

Ordenança reguladora del procés
APROVACIÓ del Compte General de l’exercici 2017.

d’empadronament. Exp. X2018000383
Ordenança reguladora de l’aparcament

DONAR COMPTE del seguiment del Pla Econòmic Fi-

d’autocaravanes. Exp. X2018000391

nancer 2017-2018.
S’APROVA inicialment la modificació de l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals al municipi de la

DONAR SUPORT a la declaració de la Costa Brava com

Tallada d’Empordà.

a Reserva de la Biosfera.

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

9

Núm. 23 OCTUBRE 2018

Butlletí d’Informació Municipal

REGIDORIES
JOVENTUT
CASAL D’ESTIU 2018

CASAL DE NADAL 2018/19

Enguany el Casal d’estiu s’ha portat a terme del 25 de

Tornant de les vacances d’estiu ja hem començat a

juny al 7 de setembre, dos mesos i mig en els quals els

preparar el Casal de Nadal. Aquest any hi haurà ac-

nens i nenes i els nois i noies del nostre municipi han

tivitat de 9 a 13 h, els dies 27, 28 i 31 de desembre de

pogut gaudir d’un gran ventall d’activitats.

2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019.

Des de l’Ajuntament volem agrair la gran tasca que

Serà un Casal o-

ha fet tot l’equip de monitors del Casal, els premoni-

rientat a nens i

tors i la directora, Eva Trilla, que han vetllat perquè

nenes de P3 a 5è

cada dia fos una gran aventura per a tots ells. Gràci-

de Primària. Les

es també a totes les famílies per la vostra confiança!

inscripcions es fa-

Junts hem passat un molt bon estiu!

ran per a tots els
dies del 19 al 30
de novembre i, en
cas de restar places

disponibles,

s’obriran inscripcions per a dies
puntuals de l’1 al
10 de desembre.
Tota la informació la trobareu al portal

www.latallada.cat

INFORMACIONS D’INTERÈS
Durant el mes d’octubre es realitzarà la selecció per a la contractació de joves en pràctiques que estiguin
apuntats al Programa de Garantia Juvenil. El requisit per poder entrar en aquesta selecció és disposar d’una
formació mínima (cicle formatiu de grau mig o superior o d’un grau universitari), ser menor de 30 anys i
estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i a la Garantia Juvenil.
Si teniu algun dubte respecte d’aquesta convocatòria poseu-vos en contacte amb la tècnica de joventut (Sra.
Marta Lucero) per correu (mlucero@baixemporda.cat), telèfon o WhatsApp (609 027 708), que us donarà
suport i assessorament per fer aquest tràmit.
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CULTURA
Des de l’Àrea de Cultura, volem que les activitats que es realitzen serveixin per
promoure la cohesió social entre les persones del nostre municipi. La línia general
d’actuació és mantenir les tradicions, i a la vegada donar suport a les noves
iniciatives proposades per les persones que viuen al nostre municipi.
REVETLLA DE SANT JOAN

Com sempre, agraïm profundament la participació de
totes les associacions i voluntaris, el treball dels quals
fa possible que es duguin a terme tantes iniciatives.
Des de la darrera publicació, en el nostre municipi
s’han realitzat les activitats següents:

DOCUMENTALS DE JESÚS ALVIRA
Com en anys anteriors, cap a quarts de vuit, es va doContinuant amb aquesta proposta, durant aquests

nar rebuda als companys de la Catalunya Nord que

mesos s’han projectat 2 documentals més d’aquest

ens porten des de fa uns quants anys la flama del

productor i director que viu a la Tallada. El dissabte 14

Canigó. Després de llegir el manifest i cantar tothom

d’abril es va projectar el documental La tomatina i el

Els Segadors, es va encendre la foguera disposada a

7 de juliol San Fermín, coincidint precisament amb el

l’aparcament de L’Empordanet.

dia que es celebra aquest sant. Aquest és el penúltim

FESTA DE SANTA MARIA

documental de la sèrie Fiesta World Wide. Properament se’n projectarà l’últim, i després es continuarà
aquesta proposta amb altres treballs, també de Jesús

Com en altres anys, hi va haver la missa solemne,

Alvira. Cal destacar que aquesta iniciativa ha estat in-

acompanyada pel Cor de la Tallada. Cap les 8 del

teressant, tant pel contingut dels documentals com

vespre es va iniciar la sardinada popular i després

pel debat posterior, acompanyat per una copeta de

d’aquesta el cremat i la cantada d’havaneres amb el

cava, que ha mantingut el grup de persones que fidel-

grup Els Cantaires del Montgrí, amb una nombrosa

ment assisteixen a cada projecció.

assistència de gent.

DIA DE LA GENT GRAN
El diumenge 20 de maig, la gent gran del municipi va ser la protagonista d’aquesta diada que es celebra cada
any a la primavera. La jornada va començar amb una missa solemne cantada pel Cor de la Tallada. Abans de
dinar, a L’Empordanet, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà va interpretar un bonic concert de música clàssica,
en el qual es va poder sentir música de Mozart, Puccini, Elgar, Bartok i Toldrà. I a més a més, van fer dues sardanes com a bis, per agrair els llargs aplaudiments del públic assistent. Seguidament es va celebrar el tradicional
dinar de germanor, on la gent gran va ser obsequiada per l’Ajuntament amb un bonic llibre sobre el municipi.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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NIT DE JAZZ A MARENYÀ

EMPORD’ART

Aquest any tocava el torn a Marenyà, i el dia 17 d’agost

El 16 de setembre es va celebrar a L’Empordanet

es va fer la nit de jazz, que en un principi, com a nove-

aquesta mostra d’art local, en què diferents artistes

tat, s’havia de fer a la plaça de l’església, però la mica de

i entitats del municipi van exposar la seva obra i els

fred i el vent ho van impedir, i finalment es va fer dins

seus treballs. També, durant el matí, hi ha haver una

l’església. Aquest any es va apostar per Glòria Garcés,

activitat infantil en la qual els nens i nenes podien

una cantautora amb dos discs al mercat, acompanyada

dibuixar tenint com a font d’inspiració l’Empordà. Du-

per dos veterans músics: Pedrito Martínez al contrabaix

rant el dia hi ha haver afluència de moltes persones

i Enric Canada a la percussió. Després de gaudir de la

per contemplar l’exposició, i a les sis de la tarda, per

música, tothom va poder prendre una copa de cava i

acomiadar la jornada, es va fer una bona xocolatada

parlar de l’experiència d’aquesta proposta.

per a tots els assistents.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
L’11 de setembre també vam
celebrar la Diada Nacional
de Catalunya amb la pujada
al Puig Segalar. Aquest any,
l’Ajuntament de la Tallada va
proveir de pa amb xocolata als
veïns i veïnes que es van animar a pujar-hi. Una vegada a
dalt, es va llegir un manifest i
es va cantar Els Segadors.
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MARXES TU O MARXO JO

DIADA DE SANT GALDERIC

El dia 7 d’octubre es va fer el passi del documental

Un any més, el diumenge 21 d’octubre vàrem celebrar

Marxes tu o marxo jo a L’Empordanet. Es tracta d’un

la festa de Sant Galderic. La celebració va iniciar-se

recorregut audiovisual que comença a Arenys de

amb la missa amb les ofrenes a sant Galderic acompa-

Munt l’any 2009 i ens porta al 3 d’octubre del 2017.

nyada pel Cor de la Tallada i tot seguit hi va haver el

Recull les diferents onades de votacions, en paral·lel

dinar de germanor. Per finalitzar la festa hi va haver

al creixement del moviment independentista a Cata-

un espectacle de màgia.

lunya mitjançant les manifestacions al carrer.
Un dia per compartir la festa municipal que engloba tots
A l’acabament del documental, La Principal de la Bis-

quatre pobles del nostre municipi. Ens agradaria que us

bal ens va oferir un concert amb set sardanes.

animéssiu a participar-hi i l’any vinent ser molts més.

SOCIAL
SERVEI DE TAXI

SUBVENCIÓ ESCOLAR

En aquest butlletí voldria recordar-vos que l’Ajunta-

Us recordem que aquest any també s’atorgarà una

ment de la Tallada té un conveni amb el Sr. Pujades

subvenció en concepte de material escolar als nens

per prestar un servei de taxi a Verges.

i joves del municipi. La normativa d’atorgament de
subvencions és en aquests moments a exposició públi-

Us animem a fer-lo servir i que ens en feu arribar la

ca. Esperem que durant el mes de desembre puguem

vostra opinió.

fer efectiva aquesta subvenció.

XERRADES DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ SANITÀRIA
Aprofitem també per dir-vos que, com
és habitual, aquesta tardor s’han dut a
terme dues xerrades en el marc del Programa d’Educació Sanitària a la Gent
Gran organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Girona en col·laboració amb
el Departament de Salut. Una d’elles
ha estat dedicada a la diabetis i l’altra
a la importància de seguir bé els tractaments. Les xerrades han estat impartides per la farmacèutica Sra. Rosa
M. Camps, de la Farmàcia Vilabrú (de
Verges), i la valoració per part dels assistents ha estat molt positiva.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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XARXA MUNICIPAL DE VOLUNTARIS
Aprofitant aquest altaveu que és el Butlletí Muni-

sona que no conegui encara la nostra llengua, etc. Ja

cipal voldria explicar-vos que tenim la intenció de

veieu que es tracta d’una activitat que encaixa amb

crear una xarxa de voluntaris d’àmbit municipal que

la definició de voluntari o voluntària, és a dir, impli-

pugui donar resposta a situacions quotidianes però

ca dedicar una part del temps lliure que una persona

que a vegades costa poder-les materialitzar. La idea

pugui tenir a fer gratuïtament una acció de servei a

és disposar d’un llistat de persones voluntàries i dels

la comunitat i com sempre, coordinada per la treba-

seus telèfons per contactar-les quan hi hagi una ne-

lladora social.

cessitat al municipi. Estic parlant de casos en què faci
falta portar alguna persona fins al Centre de Distri-

Tots aquells que vulgueu formar part d’aquest col·

bució d’Aliments que hi ha a Torroella de Montgrí,

lectiu de voluntaris, podeu adreçar un correu a

acompanyar a una visita puntual al metge una per-

social@latallada.cat i ens posarem a treballar. Gràcies.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT I MARXA NÒRDICA

En la imatge que acompanya aquest text us enviem la
nova cartellera d’horaris de les dinamitzacions que es
realitzen a la Tallada per part de Dipsalut. Animeu-vos
a participar-hi, és una activitat oberta a tothom!
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AGRICULTURA
Us informem que el nostre compromís amb la gestió de

lloraran l’ús i la gestió dels recursos hídrics i el sòl, re-

l’aigua continua intacte i per això continuem partici-

duint la inestabilitat hidrològica que afecta els diversos

pant en totes les reunions de la Junta Central d’Aigües

sectors d’ús del Baix Ter i els seus elements hidrològics

del Baix Ter. També us diem que properament la Junta

d’interès, i així augmentar la garantia de disponibilitat

començarà a participar en un Projecte d’Especialització

d’aigua al territori, en quantitat i qualitat.

i Competitivitat Territorial (PECT), que és una iniciativa impulsada pels agents del territori i liderada des de

El PECT d’Aigua estarà liderat per la Diputació de Gi-

les entitats locals per tal d’executar projectes per a la

rona, que actua com a entitat representant, i compta

transformació econòmica del territori, sobre la base de

amb la participació activa de la Universitat de Girona, la

l’estratègia per a l’especialització intel·ligent.

Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (JCUABT),
la Fundació Mas Badia, el Consorci de la Costa Brava,

El projecte “PECT Girona regió sensible a l’aigua” és

la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Mar i

un compromís dels ens locals, entitats de coneixement,

l’Institut de Recerca en Tecnologia del Aliments (IRTA).

teixit social (els usuaris) i empresarial del territori gironí per reduir la inestabilitat hidrològica de la regió

No vull tancar aquest apartat sense recordar l’amic

i refermar, d’aquesta manera, la competitivitat socioe-

Jordi Montaner, recentment traspassat i que ha actuat

conòmica de la zona i les expectatives d’un creixement

des de l’inici com a responsable de l’àrea tècnica de la

sostenible en la capacitat real dels recursos hídrics i el

Junta Central d’Aigües del Baix Ter.

paisatge; altrament, des d’un posicionament territorial
de solidaritat hidrològica justa respecte al país.

Pel que fa al tema dels camins, cal dir que s’ha executat
el contracte del Pla de Camins que us havíem comen-

El projecte desplegarà un conjunt d’operacions desti-

tat en el darrer butlletí. L’import d’aquesta inversió en

nades a implementar un model integral, integrador,

camins públics ha estat de 48.386,00 € i s’ha aplicat al

innovador i específic per a la gestió de l’aigua al Baix

camí de Turell, al camí de la Tallada a Garrigoles i al de

Ter. Es desenvoluparan instruments i tècniques que mi-

la Tallada a Verges.

MEDI AMBIENT
Reciclatge

El canvi climàtic és un fet que ens canviarà la vida a
tots, ajudem a mitigar-lo amb aquelles accions que

Una vegada més, des de la Regidoria de Medi Ambient

depenen de nosaltres!

volem recordar la necessitat de dur a terme un bon
reciclatge. Tot i els recordatoris efectuats i les sessions

Recordeu que disposem de la deixalleria, que està

informatives realitzades encara ens trobem situacions

oberta les 24 hores del dia. Si algú de vosaltres no dis-

com les que es poden observar a les fotografies que

posa de la targeta per obrir la porta, només cal que

acompanyen aquest text. Reciclar bé és un deure i una

s’adreci a l’ajuntament i se us facilitarà. Això és impor-

responsabilitat que tenim tots per respecte al medi

tant perquè en els punts de recollida que tenim a cada

ambient i també a cadascun de nosaltres.

poble s’hi han de dipositar les fraccions d’orgànica,
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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cartró, vidre, envasos i rebuig. Si algú disposa de car-

en bosses d’orgànica i dipositar-les en els contenidors

trons grans que no poden posar-se dins del contenidor,

d’orgànica. Si teniu dubtes, feu-nos-els arribar i mi-

que els porti a la deixalleria. El mateix cal fer amb els

rarem de solucionar-los. Gràcies a tots per la vostra

plàstics i grans envasos. També cal anar a la deixalleria

col·laboració.

per deixar aquell rebuig que és especial: olis de cuina,
piles, petits electrodomèstics, joguines trencades... A la

Seguint encara amb el tema del reciclatge, és impor-

deixalleria trobareu un lloc per a cada fracció.

tant que tingueu en compte que la Unió Europea (UE)
exigeix que els seus Estats Membres hagin assolit l’any

També us recordem que les fraccions que es recu-

2020 un 50% de reciclatge. En cas que la UE sancioni

llen són de tipus domèstic. És a dir, les activitats de

Catalunya, les sancions es traslladaran directament als

tipus a “l’engròs” requereixen disposar d’un gestor

consistoris municipals. En el cas de la Tallada, segons

específic de residus. Recentment hem tingut proble-

les dades de l’Agència de Residus, l’any 2017 (estadísti-

mes amb una empresa del municipi per aquest tema

ques.arc.cat/ARC) es van generar 308,09 tm de residus,

però després d’explicar-los que no podien portar a la

dels quals 93,95 tm es van reciclar mitjançant els con-

deixalleria les fraccions derivades de la seva activitat

tenidors del carrer (paper, vidre, envasos i orgànica) i

empresarial s’ha arribat a un acord. D’altra banda, cal

86,02 tm a través de la deixalleria, contenidors de roba

recordar que en el municipi disposem de papereres

i restes vegetals. També es van reciclar 3,1 tm d’orgà-

situades a la via pública però que en aquestes només

nica a través de compostadors. Per tant, del total de

s’hi poden deixar deixalles petites i aquelles que es

308,09 tm generades, se’n van reciclar el 59%. Penseu,

generen fora de l’àmbit domèstic, és a dir, al carrer.

però, que sense tenir en compte la deixalleria, la xifra

Fixeu-vos que els excrements dels animals domèstics

de reciclatge és del 43%. No és una dada dolenta però

no poden dipositar-se a les papereres. Cal posar-los

presenta encara un marge de millora molt gran.
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Estudi d’Estalvi Energètic

Franges perimetrals de protecció

També us volem informar que s’està treballant amb

El dia 16 d’octubre es va celebrar una reunió informa-

la Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal en un

tiva a la sala de plens de l’ajuntament de la Tallada

estudi d’estalvi energètic d’àmbit municipal. S’està

referida a mesures de prevenció d’incendis forestals en

explorant la possibilitat d’utilitzar energia solar per

urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·

a punts de llum de la via pública. També s’analitza la

lacions situades en terreny forestals d’acord amb allò

comptabilitat energètica del municipi per optimitzar

que preveu la llei 5/2003. El Ple de l’Ajuntament de la

potències.

Tallada d’Empordà, en sessió celebrada el 17 de juny de
2015 va aprovar definitivament el Plànol de Delimitació

Una vegada acabat l’estudi us n’explicarem les conclu-

previst en l’article 2.1 de l’esmentada Llei, en el qual es

sions i les accions que se’n puguin derivar.

determina quins són els nuclis, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions, situats en el terme mu-

Disseny d’un pla pilot
per a un nou sistema de gestió
de les deixalles domèstiques

nicipal, que han de disposar d’una franja de protecció
d’incendis forestals.
Segons l’esmentada Llei, qualsevol l’edificació o instal·

Així mateix, us informem que conjuntament amb

lació situada en una franja perimetral ha de disposar

l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal estem

d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-

dissenyant un pla pilot de recollida de residus, la idea

cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació

central del qual és semblant a un “porta a porta”

seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les

però de manera simplificada.

característiques que estableix el Decret 123/2005, de
14 de juny.

En els propers mesos us ampliarem aquesta informació.

L’obligació de realitzar els treballs necessaris per tal
de complir amb la Llei és del propietari, així com el

Col.lector

manteniment; de manera que no portar a terme els
treballs forestals necessaris pot constituir una infrac-

Pel que fa al col·lector, cal dir-vos que l’ACA ens ha

ció administrativa molt greu.

informat que el “Projecte constructiu modificat de
col·lectors en alta per al sanejament dels municipis de

En el cas que la franja s’hagi de realitzar en terrenys

Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà i Tor”

que no pertanyin al propietari de l’element a prote-

(CLAU: S-AA-00862-P2) ja està aprovat i en aquests

gir, la Llei preveu que el propietari del sòl afectat per

moments es troba en la fase d’expropiació dels ter-

la franja ha de permetre que es facin els treballs de

renys. Depenent de la dificultat del procés d’expro-

neteja necessaris, d’almenys vint-i-cinc metres d’am-

piació, la finalització del col·lector serà més propera

plada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria

o més llunyana. Ja veieu que per preguntar i insistir

aclarida, per tal que la franja compleixi les caracterís-

no quedem però encara no us podem donar la notí-

tiques que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny.

cia que voldríem tots i que és l’acabament imminent

Com sempre, si teniu algun dubte, podreu adreçar-vos

d’aquesta obra tan necessària.

a l’Ajuntament.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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COMUNICACIÓ
Canvis en l’horari d’atenció al públic

Balanç piscina 2018

Us informem que durant els mesos d’hivern s’ha

Un cop passat l’estiu, és hora de fer balanç del fun-

canviat l’horari d’atenció al públic els dimarts

cionament de la piscina d’aquest any. En primer lloc,

i els dijous. Així, els dimarts a la tarda l’oficina

us agraïm les queixes i els suggeriments que ens heu

d’atenció al ciutadà està tancada mentre que

fet arribar ja que això ens permetrà millorar-ne el

resta oberta els dijous a la tarda.

funcionament. També, us demanem disculpes per les
deficiències que hàgiu hagut de patir aquest estiu.
Reconeixem i assumim els errors, però aquests ens

Gossos a les vies públiques

han de servir també per fer-ho millor l’any vinent.

En el període comprès

Dit això, hem d’explicat també, sense pretendre que

des del darrer butlletí

s’interpreti com a excusa, les dificultats que hem tingut

fins ara, hem tingut un

aquesta temporada per aconseguir socorristes per a la

parell d’incidents amb

piscina. Com ja sabeu, la normativa obliga a l’existèn-

gossos a les vies públi-

cia de socorrista titulat a les piscines públiques. La dar-

ques a causa d’incom-

rera reforma de la llei obliga els socorristes a estar ins-

pliments de la norma-

crits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport

tiva vigent al municipi

de Catalunya (ROPEC) com a requisit indispensable per

de la Tallada. És per això que us recordem la impor-

poder desenvolupar aquesta tasca. Tenint en compte

tància de respectar la normativa establerta. En les vies

que molts del socorristes existents no estaven inscrits

i/o espais públics, els gossos han d’anar lligats amb

en aquest registre, es va produir una situació de màxi-

collar i corretja/cadena d’una llargada màxima de 2 m.

ma demanda i poca oferta d’aquests professionals en

No oblideu que, en tot moment, els gossos han d’es-

arribar la temporada d’estiu. Alhora cal també tenir en

tar sota la vigilància dels seus propietaris o posseïdors

compte que molts d’aquests professionals prefereixen

(article 30 de l’ordenança municipal) i que la persona

signar contractes de més llarga durada amb Ajunta-

responsable ha de garantir que pot controlar l’ani-

ments de la costa amb platges –que els asseguren més

mal. Per tant, no es pot sortir amb més d’un animal

mesos de feina– i que a la Tallada només els podem

si el propietari o persona que n’és responsable no

oferir poc més de dos mesos de feina.

pot assegurar que els pot aturar en tot moment. Els
gossos potencialment perillosos han d’anar per la via

Això va fer molt difícil poder contractar socorristes i,

pública amb morrió o protecció equivalent (article 24

tot i que en un principi l’empresa que proporcionava

de l’ordenança municipal).

aquest personal semblava fiable i oferia garanties,
al final no va ser així. L’equip de Govern va requerir

Us recomanem que consulteu el text complet de l’or-

en múltiples ocasions a l’empresa que complís el seu

denança al lloc web www.latallada.cat en l’apartat

compromís, alhora que s’exigia personalment als so-

d’ordenances o us adreceu al nostre Ajuntament.

corristes que fessin bé la seva feina.
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Malauradament no ho vàrem aconseguir i ens vam

problemes. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha apli-

plantejar la possibilitat de cancel·lar el contracte

cat una penalització en aquest contracte. Potser ens

amb aquesta empresa. Però davant la impossibilitat

vàrem equivocar i per això us demanem disculpes.

de trobar una alternativa i tenint en compte que si
es rescindia l’acord amb els socorristes s’hauria hagut

També us volem agrair les vostres opinions i pro-

de tancar la piscina en plena temporada, amb el per-

postes de cara a l’any vinent. Treballem per donar

judici que per a tots el veïns hagués comportat, es va

respostes i millorar aquest servei de cares al proper

decidir continuar amb ells i mirar de minimitzar els

estiu.

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE
El passat dia 1 d’octubre, coin-

En un acte senzill, que tenia com

cidint amb el primer aniversari

a objectiu materialitzar un ho-

dels fets ocorreguts a la Tallada

menatge al poble, a tota la seva

d’Empordà amb motiu de la ce-

gent, l’alcalde i el Consistori en

lebració del Referèndum d’Au-

ple van descobrir la placa amb el

todeterminació de Catalunya,

nom de la plaça que es pot veure

va tenir lloc l’acte de donar nom

des d’aquell dia a la façana de

a l’anomenada plaça de l’Ajun-

l’ajuntament. A la convocatòria

tament o plaça del Pati d’estudi.

van acudir nombrosos veïns del

D’ara en endavant és la plaça

municipi, i de pobles de l’en-

de l’1 d’Octubre de 2017. Aquest

torn, així com representants po-

acte comportava donar compli-

lítics d’altres ajuntaments o del

ment a l’Acord de Ple del consis-

Consell Comarcal. Després d’un

tori –pres per unanimitat entre

record al català universal Pau

els grups de Govern Municipal de Veïns de Canet,

Casals i de la interpretació a càrrec de Maria Geli

Marenyà, la Tallada i Tor i el grup de l’oposició

al violoncel del seu conegut Cant dels ocells, els

d’Esquerra Republicana de Catalunya– i represen-

assistents a l’acte varen poder veure i escoltar el

ta un record i un reconeixement a totes les per-

missatge que ens va adreçar per a l’ocasió des de

sones que varen defensar el col·legi electoral del

l’exili el Molt Honorable President de la Generali-

municipi el dia del Referèndum.

tat, Carles Puigdemont.

“20 anys del Consorci del Ter”
Aquest any en motiu de la commemoració dels 20 anys del Consorci
del Ter, el Consorci va organitzar un acte amb alcaldes, alcaldesses,
regidors i regidores, portant aigua de forma simbòlica amb un càntir
seguint el curs del riu Ter, a través de la Ruta del Ter, entre Ulldeter
i la Gola del Ter. En la imatge, el lliurament del Càntir per part de
l’alcalde de Verges als representants de l’Ajuntament de la Tallada.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Celebració de l’assemblea del Consorci del Ter
a l’Espai Canet

- Ordenança reguladora del procés

El dia 27 de setembre es va celebrar a l’Espai Canet

- Ordenança reguladora de l’aparcament

l’assemblea anual del Consorci del Ter amb l’ordre del

d’autocaravanes. Exp. X2018000391

d’empadronament. Exp. X2018000383

dia següent:
En aquests moments, aquests textos es troben en pe1- Benvinguda per part de l’alcalde

ríode d’exposició pública (fins al 30 de novembre).

2- Salutació per part del president del Consorci

Si no hi ha cap reclamació, al·legació o suggeriment

3- Salutacions per part de les autoritats

en el període establert, les ordenances esdevindran

4- Aprovació de les actes de la sessions anteriors

aprovades definitivament, sense la necessitat d’adop-

(27 de setembre i 9 de novembre de 2017)

tar cap altre acord. L’expedient es pot consultar a les

5- Incorporació de nous membres

oficines municipals (plaça de l’1 d’Octubre de 2017, de

6- Aprovació de la memòria anual d’activitats de

la Tallada d’Empordà) de dilluns a dimecres de 9.00 h

l’exercici 2017

a 14.00 h i dijous de 9.00 h a 18.00 h.

7- Aprovació del Compte General de 2017
8- Aprovació inicial de la modificació del

A continuació us fem un resum de les noves ordenan-

pressupost de l’exercici 2018

ces municipals:

9- Aprovació del pressupost i de la plantilla de
REGLAMENT DEL CASAL INFANTIL

l’exercici 2019
10- Donar compte d’acords adoptats pel
Consell de Govern i resolucions de presidència i

És objecte d’aquest Reglament la regulació de la pres-

ratificació, si s’escau.

tació del servei públic municipal de casal infantil i és

11- Informe de gestió

d’aplicació a tot el personal que presta serveis als ca-

12- Mocions o temes per urgència

sals infantils, així com als seus usuaris i als seus repre-

13- Precs i preguntes

sentants legals o de fet.

Edicte d’aprovació inicial de diverses
ordenances municipals de l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà

El CASAL INFANTIL de la Tallada d’Empordà és un
servei públic municipal, adreçat a les famílies amb
infants de 3 a 16 anys, prioritàriament empadronats
i/o residents en el municipi de la Tallada d’Empor-

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data

dà o de poblacions veïnes, en el seu cas, per tal

25 de setembre de 2018, va aprovar inicialment les or-

de prestar-los els serveis d’educació i desenvolu-

denances municipals següents:

pament integral en aquesta etapa d’edat amb les
condicions definides en el Decret 267/2016 de 5 de

- Ordenança general de subvencions.

juliol. És inscrit a la Base de Dades d’Entitats Orga-

Exp. X2018000375

nitzadores de la Direcció General de Joventut amb
el número de registre NC94583. Està ubicat al local

- Ordenança de civisme i convivència ciutadana.

social L’Empordanet, a la ctra. de Marenyà, 4 de la

Exp. X2018000377

Tallada d’Empordà.
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL

tament de la Tallada d’Empordà a l’empara del que

SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (LGS d’ara en endavant), i el seu regla-

Constitueix l’objecte d’aquesta ordenança la regula-

ment de desenvolupament aprovat pel Reial decret

ció i la gestió controlada dels residus que puguin ser

887/2006, de 21 de juliol.

aportats i acceptats a la deixalleria municipal de la
Tallada d’Empordà, que es generin amb caràcter ge-

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenan-

neral a les llars i de forma puntual en els comerços i

ça, qualsevol disposició dinerària efectuada a favor

en petites indústries del municipi.

de persones públiques o privades que compleixi els
requisits següents:

Així mateix, s’acceptaran els residus d’aquells municipis que signin conveni amb l’Ajuntament.

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació
directa dels beneficiaris.

Poden utilitzar la deixalleria de la Tallada d’Empordà:

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment

• Els particulars veïns del municipi.

d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte,

• Els comerços, les oficines, petites indústries i ser-

la realització d’una activitat, l’adopció d’un com-

veis de la Tallada d’Empordà.

portament singular, efectuats o per efectuar, o la

• Queda prohibida la utilització de la deixalleria

concurrència d’una situació, i el beneficiari ha de

municipal per particulars, comerços, serveis, petites

complir les obligacions materials i formals que se’n

empreses, etc. que no pertanyen al terme munici-

derivin.

pal de la Tallada d’Empordà, a excepció d’aquells

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació

municipis que signin conveni de col·laboració amb

finançada tingui per objecte el foment d’una ac-

l’ajuntament de la Tallada d’Empordà.

tivitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
També tenen la consideració de subvenció els lliu-

DEL CASAL D’ESTIU

raments de béns, drets o serveis que, havent estat
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització

adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a

o aprofitament del servei de guarda i custòdia dels

tercers, siguin avaluables econòmicament i complei-

infants que assisteixen al Casal d’Estiu.

xin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del
punt anterior.

Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors
o persones responsables dels infants que es benefici-

Les subvencions en espècie queden subjectes a aques-

en del servei del Casal d‘Estiu d’aquest municipi.

ta ordenança en tot allò que els sigui d’aplicació atenent la seva naturalesa.

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
Els premis atorgats com a conseqüència de convocatòAquesta ordenança té per objecte establir les normes

ries aprovades amb concurrència entre els sol·licitants

generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació

també tenen a tots els efectes la consideració de sub-

i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajun-

vencions.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

L’ordenança s’aplicarà també als espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada quan

Aquesta ordenança té per objecte preservar l’espai públic

s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o

com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones

puguin afectar negativament la convivència i el ci-

hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de

visme als espais, instal·lacions i elements assenya-

lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a

lats en els apartats anteriors, o quan el descuit o

la dignitat i als drets de les altres persones i a la pluralitat

la manca d’un adequat manteniment per part dels

d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religi-

seus propietaris/àries, arrendataris/àries o usuaris/

oses i de formes de vida diverses existents a la Tallada

àries pugui comportar igualment conseqüències

d’Empordà. El municipi és un espai col·lectiu on tothom

negatives per a la convivència o el civisme a l’espai

té dret a trobar-hi les condicions per a la seva realitza-

públic.

ció personal, política i social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els

Pel que fa a l’aplicació subjectiva, s’aplica a totes les

deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

persones que són al municipi de la Tallada, sigui quina
sigui la seva situació jurídica administrativa concreta.

L’ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal
de la Tallada d’Empordà. Particularment, l’ordenança

ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCÉS

és d’aplicació a tots els espais públics del municipi, com

D’EMPADRONAMENT

ara carrers, vies de circulació, voreres, places, avingudes,
passeigs, passatges, parcs, jardins i altres espais o zones

L’objecte d’aquesta ordenança és regular els requisits

verdes o forestals, ponts, passos subterranis, aparca-

objectius que cal complir per poder empadronar-se en

ments, fonts i estanys, edificis públics i altres espais des-

el municipi de la Tallada d’Empordà, amb observança

tinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així

de les condicions d’habitabilitat i el nombre de perso-

com a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i

nes que pot conviure a cada habitatge, en funció dels

la resta de béns i elements de domini públic municipal

paràmetres que s’estableixen més endavant, per tal

situats en aquells.

de garantir una qualitat de convivència i habitabilitat,
dignes, proporcionals i congruents.

Tanmateix, l’ordenança s’aplica a aquells altres espais,
construccions, instal·lacions, vehicles o elements que es-

ORDENANÇA REGULADORA DE L’APARCAMENT

tiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat

D’AUTOCARAVANES

d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com ara

L’autocaravanisme és una modalitat de desplaçament i

vehicles de transport, marquesines, parades d’autobusos

de turisme que s’està estenent i cada vegada hi ha més

o d’autocar, tanques, senyals de trànsit, contenidors, i

vehicles adaptats per utilitzar-los com a habitatge tem-

tots els altres elements de naturalesa similar. Quan sigui

poral en circulació. Tot i així, no existeix una normativa

el cas, l’Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis

específica que reguli l’ús de les autocaravanes.

específics amb les persones físiques o jurídiques titulars
dels esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehi-

Atès que l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, l’any

cles o elements, a fi de dotar la intervenció municipal de

2015, va habilitar una àrea destinada a aparcament i

la cobertura jurídica necessària.

estada d’autocaravanes, considera oportú regular-ne
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l’ús així com l’estacionament temporal o itinerant dins

no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar-ne

el terme municipal.

els recursos i espais naturals, minimitzar els possibles
impactes ambientals, garantir la seguretat de les per-

La present ordenança municipal té com a objecte esta-

sones i la deguda rotació i distribució equitativa dels

blir un marc regulador que permeti la distribució raci-

aparcaments públics entre tots els usuaris de les vies

onal dels espais públics i de l’estacionament temporal

públiques, així com fomentar el desenvolupament eco-

o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de

nòmic del municipi, especialment el turístic.

ECONOMIA
COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2017
Les dades econòmiques del tancament de l’exercici

El resultat pressupostari ajustat

pressupostari de 2017 i que han estat aprovades per

de l’exercici 2017 era de

Ple el 19 d’octubre de 2018 i trameses a Sindicatura de

84.028,17 euros

Comptes són les següents:
El romanent de tresoreria
(A 31 de desembre de 2017)

a final de l’exercici era de
377.053,63 euros

El patrimoni net de l’Ajuntament
segons el balanç de situació era de

La situació econòmica real de l’Ajuntament és la que

5.907.448,41 euros

reflecteix el romanent de tresoreria, que posa de manifest els fons líquids de l’Ajuntament, més els drets

El saldo bancari a final de

pendents de cobrament, menys les obligacions pen-

l’exercici econòmic va ser de

dents de pagament.

269.684,76 euros
El període mitjà de pagament a proveïdors, segons
Els deutors pendents de cobrament

l’informe emès per la interventora i que s’acaba de

a fi d’exercici ascendien a

trametre al Ministeri d’Hisenda, és d’una mitjana de

78.671,84 euros

20,69 dies.

Els creditors pendents de pagament

En relació amb les inversions, cal explicar que la Di-

a fi d’exercici ascendien a

putació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de la

40.378,46 euros

Tallada una subvenció de 38.000 euros que servirà per
cofinançar les obres d’adequació de les dependències

El deute de l’Ajuntament

de l’Ajuntament. Es preveu instal·lar-hi un ascensor per

amb les entitats financeres era de

tal de poder fer accessible la sala de Plens i la plan-

0 euros

ta pis, així com adequar l’oficina d’atenció al ciutadà
(OAC) per complir amb la Llei 13/2014 d’accessibilitat.
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La licitació d’aquesta obra s’ha aprovat en el darrer
Ple de 19 d’octubre i es preveu que les obres puguin
iniciar-se a principi de desembre. La durada prevista
de les obres és de 3 mesos.
Tal com ja es va informar en el seu moment a través de
la pàgina web i mitjançant una remesa de correus electrònics, aprofitem per recordar a totes les empreses del
municipi que per tal de poder accedir a les licitacions
de contractes d’obres o serveis amb les administracions
públiques, a partir del 9 de setembre de 2018 cal que
estiguin inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), en cas contrari, no podran participar en
procediments de contractació oberts simplificats.

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 reguladora de l’impost

− Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per a la

sobre els béns immobles

seva instal·lació.

S’inclouen bonificacions de la quota íntegra de l’IBI.

La bonificació haurà de ser sol·licitada per
l’interessat abans del 31 de desembre de

ARTICLE 4.1 Bonificacions.

l’exercici anterior, juntament amb el certificat
d’homologació de la instal·lació. No caldrà

Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent de la quota

renovar anualment aquesta sol·licitud.

íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús
exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat siste-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 reguladora de l’impost

mes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia

sobre vehicles de tracció mecànica

provinents del sol durant els cinc períodes impositius
següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

Es modifica l’apartat corresponent als beneficis fiscals,
i s’inclou l’article 4 que contempla bonificacions dels

− Que les instal·lacions no vinguin imposades

50% de la quota íntegra de l’IVTM per a vehicles hí-

per les ordenances municipals o altra normativa

brids o elèctrics.

sectorial aplicable.
ARTICLE 4. Beneficis fiscals de concessió potestativa i
− Que els col·lectors estiguin homologats per

quantia variable.

l’Administració competent.
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de
− Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació

l’import quan reuneixin qualsevol de les següents ca-

urbana o situat en zones no legalitzades.

racterístiques:
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a. Que es tracti de vehicles elèctrics

4.2. Cases rurals, per cada apartament

o bimodals (híbrids).

o habitatge		

b. Que es tracti de vehicles que utilitzin com

4.3. Habitatge d’ús turístic

110,00 €
300,00 €

a combustible biogàs, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o
derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 reguladora dels preus

amb les característiques del motor que no

públics

poden utilitzar un carburant contaminant.
Aquesta ordenança conté les normes comunes apliAquesta bonificació és de naturalesa reglada

cables a tots els preus públics que pot establir l’Ajun-

i haurà d’ésser sol·licitada abans de la

tament, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la

fermesa del tribut. En cas de presentar-se

gestió i el cobrament dels preus públics que regeixen

amb posterioritat a aquesta data es tindrà en

el capítol VI del títol I de del Reial decret legislatiu

compte per a l’exercici següent.

2/2004, de 5 de març, que conté el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i altres normes

Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hau-

concordants sobre hisendes locals.

ran de demanar-ne la concessió i presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del

Tenen la consideració de preus públics les contrapres-

vehicle en què quedi constància d’aquests punts.

tacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d’activitats efectuades en

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 reguladora de la taxa

règim de dret públic quan, prestant-se també aquests

per la prestació del servei de recollida, tractament i

serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·

eliminació d’escombraries i altres residus

licitud voluntària per part dels administrats.

ARTICLE 7. Quota tributària, en el punt 2, 4.3 espe-

Modificació de l’ordenança reguladora de la tinença

cifica la quota que correspondrà als habitatges d’ús

d’animals

turístic.
Per tal d’adequar-la al Reial decret 287/2002, de 22 de
4) Hotels, residències, pensions, turisme rural,

març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de de-

habitatges d’ús turístic i similars

sembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, i en el sentit de
l’article 40, les sancions queden redactades de la se-

4.1.Hotels, residències i pensions:

güent manera:

a. Una quota irreductible
fins a 10 habitacions		

300,00 €

b. Una quota complementària

Les sancions derivades de les infraccions administra-

per habitació, a partir de
l’11a habitació		

“ARTICLE 40: Sancions

25,00 €

tives tindran la naturalesa de multa i s’imposaran
d’acord amb la següent escala:

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

25

Núm. 23 OCTUBRE 2018

Butlletí d’Informació Municipal

INFRACCIONS LLEUS:

La imposició de qualsevol sanció relativa als gossos

des de 60,10 euros fins a 150,25 euros

potencialment perillosos pot comportar el comís de
l’animal objecte de la infracció, i no exclou la respon-

INFRACCIONS GREUS:

sabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i per-

de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros

judicis que pugui correspondre al sancionat.”

INFRACCIONS MOLT GREUS:

El text íntegre de totes les ordenances municipals re-

de 1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros

guladores i fiscals es pot consultar al web de l’Ajuntament:

En el cas de primer cop d’infraccions de caràcter lleu,

www.latallada.cat/lajuntament-2/ordenances/

es poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefi-

I al portal de transparència:

ci de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un

Ordenances reguladores i reglaments:

procediment sancionador.

www.seu-e.cat/web/latalladademporda/governobert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/

La imposició de la multa pot comportar el comís dels

normativa-plans-i-programes/ordenances-regulado-

animals objecte de la infracció, sens perjudici de l’apli-

res-i-reglaments

cació del comís preventiu, que es pot determinar a
criteri de l’autoritat actuant en el moment de l’aixe-

Ordenances fiscals:

cament de l’acta d’inspecció o la denúncia. La imposi-

www.seu-e.cat/web/latalladademporda/govern-

ció de la multa també comporta, en tots els casos, el

obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/

comís dels instruments amb què s’ha dut a terme, els

normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals

quals poden ser retornats a la persona propietària un
cop abonada la sanció, llevat que es tracti d’arts de
caça o captura prohibits.

SEGUIMENT DEL PLA ECONÒMIC
FINANCER 2017-2018 (PEF)

Les infraccions comeses contra el que disposa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença de gos-

El pla econòmic financer aprovat preveia que la liqui-

sos considerats potencialment perillosos són sancio-

dació de l’exercici 2017 no compliria ni amb l’estabi-

nades amb multes de:

litat pressupostària ni la regla de la despesa, bàsicament per l’increment de les despeses en la inversió

INFRACCIONS LLEUS:

del capítol 6.

des de 60,10 euros fins a 150,25 euros
Això no obstant, cal tenir en compte:
INFRACCIONS GREUS:
de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros

– La capacitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost és de -13.096,30 euros, per la

INFRACCIONS MOLT GREUS:

qual cosa s’ha assolit la capacitat de finançament

de 1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros

prevista en el PEF. Tot i que l’import és negatiu,
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el PEF ja preveia aquest incompliment en la liqui-

– Tot i que es compleix amb el previst en el PEF

dació del 2017. L’incompliment ha estat inferior al

aprovat, la liquidació de 2017 incompleix amb l’es-

previst al PEF.

tabilitat pressupostària i la regla de la despesa,
pel que s’han adoptat mesures per reforçar les ja

– Respecte a la regla de la despesa derivada de

adoptades durant el 2018 per portar al compliment

la liquidació del pressupost, la diferència entre el

la liquidació de l’exercici 2018 amb l’objectiu d’es-

límit de la regla de la despesa i la despesa com-

tabilitat pressupostària i regla de la despesa.

putable és de -27.808,54 euros, lleugerament inferior a la contemplada en el PEF. S’ha assolit la

Aquesta informació serà tramesa a Tutela financera

previsió del PEF.

de la Generalitat de Catalunya.

URBANISME
Projecte d’adaptabilitat de l’ajuntament
El projecte d’adaptabilitat de l’ajuntament de la Tallada ha estat aprovat definitivament. En aquests
moments s’ha iniciat el procés de licitació i està previst iniciar les obres d’adaptabilitat de la planta baixa
i la instal·lació de l’ascensor durant el mes de desembre de 2018.

Rotonda de “l’empalme”
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres de construcció d’una rotonda al punt
conegut com “l’empalme”, l’encreuament de la carretera que uneix Ullà i Verges amb la que porta cap
a Bellcaire d’Empordà i l’Escala. Amb aquesta actuació s’ha dut a terme una actuació de seguretat viària
després d’un llarg període de reivindacions per part dels ajuntaments del Baix Ter. La rotonda té 56 metres
de diàmetre exterior, amb una calçada de nou metres amb dos carrils. El voral interior és de 0,5 metres i
l’exterior d’1,5 metres. L’illot interior disposa d’una zona remuntable d’un metre d’amplada formada per
llambordins de formigó. Les obres han inclòs els moviments de terres, ferms i drenatges, la il·luminació
de la rotonda, la senyalització horitzontal, vertical i d’orientació, l’abalisament i barreres de seguretat i la
modificació de serveis afectats.
En aquests moments resta pendent l’entrada en funcionament dels punts de llum instal·lats. Esperem que
sigui ben aviat.
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