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Correu Urbanisme (Josep Ferrer)................... urbanisme@latallada.cat
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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: dll, dm, dc i dv..................... 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
Jutge de Pau (Joan Lorenzo).............Cal demanar hora al 972 78 00 95
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 - NATURGY.............................................. 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 ve essent habitual, us faig a mans el butlletí municipal de primavera.
En el seu interior hi trobareu la informació més rellevant corresponent a
l’activitat municipal ordinària esdevinguda des del passat mes d’octubre corresponent a cadascuna de les regidories. Així, aquest butlletí us informa, per
exemple, de l’inici de les obres de l’ajuntament, dels arranjaments realitzats
als camins, de la substitució de la treballadora social mentre la nostra estigui
de baixa i dels diferents tallers que s’han realitzat.
Això no obstant, en aquest butlletí vull destacar que ja han passat quatre
anys des que la candidatura que encapçalava (Veïns de Canet, la Tallada,
Marenyà i Tor) va rebre el suport majoritari de vosaltres. Aquest resultat ens
va permetre assumir la responsabilitat de gestionar el govern municipal al

Serveis i telèfons.............. 2

llarg d’aquest període. Tant jo com els meus companys regidors i regidores

Salutació......................... 3

estat sempre la de treballar per aconseguir el que fora millor per als veïns i

de l’equip de govern ho vàrem acceptar amb la ferma voluntat de fer de la
millor manera que sabéssim i poguéssim aquesta feina. La nostra intenció ha
veïnes del nostre municipi essent conscients que no aconseguiríem sempre
satisfer a tothom, però amb la idea clara de procurar pel bé comú.

REGIDORIES

Resum d’actes.................. 4

Aquests darrers quatre anys hem complert, si no totalment, sí quasi bé tot
allò què ens vàrem comprometre en el nostre programa de govern. Per això,

Joventut.................. 6

retrem comptes públicament davant de tots vosaltres abans que finalitzi el

Cultura.................... 7

un superàvit clar que permet albirar el futur del municipi amb tranquil·litat

Agricultura.............. 8

També vull avançar-vos que la candidatura que durant aquests anys ha as-

Social.................... 10

fer amb renovat interès i força, amb la voluntat de completar i ampliar, si

nostre mandat. Permeteu-me, però, que us avanci ja que quan completem
aquest mandat, tindrem un Ajuntament molt sanejat econòmicament, amb
i confiança.

sumit el govern municipal de la Tallada d’Empordà vol continuar treballant
per tots quatre pobles del nostre municipi el pròxim mandat. Ho pretenem
cal, projectes en fase d’execució, amb idees i amb incorporacions noves que
sempre ajuden a construir i bastir positivament projectes engrescadors i que

Comunicació......... 11

alhora són grans reptes. Com us dèiem a l’iniciar la legislatura, les persones
han estat i són la raó de tota la política municipal que hem dut i estem duent
a terme.

Urbanisme............ 13
Economia.............. 14
Pàgina oberta ERC........ 23

Tant jo com la totalitat de l’equip del govern municipal us agraïm la confiança que ens vàreu fer ara fa quatre anys, i ens sentim orgullosos d’haver pogut
servir-vos des del nostre Ajuntament.
Moltes gràcies,
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde
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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 novembre de 2018

APROVAR la moció a favor de l’absolució dels presos
polítics i rebuig de les peticions de presó que dema-

ES DONA COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia 120 a 155.

nen la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèn-

S’APROVA inicialment el pressupost general, les bases

dum de l’1 d’octubre de 2017.

d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament
de la Tallada per a l’exercici 2019, d’acord amb el se-

APROVAR la moció en motiu del primer aniversari de l’1

güent detall:

d’octubre en reivindicació i agraïment a totes aquelles
persones que van fer possible el referèndum d’autode-

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAP. I – Impostos directes

terminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amena266.027,83

ces, l’ús il·legítim de la violència i la brutalitat policial

7.000,00

per part del govern espanyol, a favor de l’absolució dels

CAP. III – Taxes i altres ingressos

224.595,96

presos polítics i rebuig de les peticions de presó que de-

CAP. IV – Transferències corrents

185.549,04

manen la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat als nostres re-

CAP. II – Impostos indirectes

CAP. V – Ingressos patrimonials
CAP. VI – Alineació inversions reals
CAP. VII – Actius financers
TOTAL

7.050,00

presentants polítics i socials per haver-lo permès.

0
700

APROVAR la moció en suport a la resolució 92/XII,

690.922,83

aprovada pel Parlament de Catalunya l’11 d’octubre
de 2018, sobre la priorització de l’agenda social i la

PRESSUPOST DE DESPESES

recuperació de la convivència, fent especial esment al

CAP. I – Despeses de personal

229.741,50

CAP. II – Despeses de béns
corrents i serveis

377.235,84

CAP. III – Despeses financeres

2.000,00

CAP. IV – Transferències corrents

25.403,36

CAP. V – Fons de contingències
CAP. VI – Inversions
CAP. VII – Transferències de capital
TOTAL

a) Camí Vell
b) Passatge de la rectoria
c) Carretera de l’Espai Canet

4

El Parlament de Catalunya, en defensa
de les institucions catalanes i les llibertats
fonamentals:

0
56.542,13
0
690.922,83

APROVACIÓ de la denominació de 3 vies públiques a
Canet de la Tallada:

punt següent:

a) Insta totes les institucions de l’Estat a
garantir la convivència, la cohesió social i
la lliure expressió de la pluralitat política
a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes
repressius contra la ciutadania i condemna
les amenaces d’aplicació de l’article 155 de
la Constitució, la il·legalització de partits
polítics catalans, la judicialització de la
política i la violència exercida contra els
drets fonamentals.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Butlletí d’Informació Municipal

Núm. 24 ABRIL 2019

b) Insta les institucions i els partits catalans
al diàleg, a l’acord i al respecte de la
pluralitat de les diverses opcions de tots
els catalans.

APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició

c) Rebutja i condemna el posicionament
del rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de
la violència exercida pels cossos policials
l’1 d’octubre de 2017.

de béns, subministraments i contractació de serveis a
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les
condicions i preus vigents en els contractes subscrits
en aquest i amb les empreses adjudicatàries.
APROVAR la massa salarial del personal laboral de

d) Referma el compromís amb els valors
republicans i aposta per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la
monarquia.

Ple ordinari del 22 de gener de 2019
ES DONA COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia núm.
156 al 177 de 2018 i de l’1 al 15 de 2019.

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’exercici
2019, en compliment de l’article 103 bis de la Llei de
Bases de Règim Local, que és la següent:

RETRIBUCIONS			
AJUDES SOCIALS I FORMACIÓ
MASSA SALARIAL 2019		

62.100,00 €
500,00 €
62.600,00 €

APROVACIÓ inicial de la modificació número 2 del

APROVACIÓ de la modificació del complement espe-

POUM de la Tallada d’acord amb el projecte de modi-

cífic del lloc de treball d’auxiliar administratiu (C2) de

ficació encarregat a Falcó Huguet Arquitectes, i ober-

la relació de llocs de treball amb efectes a partir de

tura del període d’informació i exposició pública a fi

l’1 de gener de 2019, passant del nivell 1 (377,79 €) al

d’examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions

nivell 9 (579,33 €) de la relació de nivells de comple-

que s’estimin oportunes.

ment específic.

Ajuntament de la
Tallada d’Empordà
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REGIDORIES
JOVENTUT
Aquesta primavera les activitats

hàbits i tècniques que els poden

per a joves s’han iniciat amb una

ajudar a l’hora d’estudiar.

segona edició dels tallers de tècniques d’estudi, que ja es van fer amb
gran èxit de participació la tardor
passada. Els tallers, organitzats per
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament
i a càrrec de l’Aula Espai de la Bisbal d’Empordà, estan orientats a
joves de 1r a 4t d’ESO amb l’objectiu d’aprendre de manera dinàmica
Durant els dies de Setmana Santa, no faltaran activitats! Així, es farà el Casal de Setmana Santa del 15 al
18 d’abril a L’Empordanet per a nens i nenes de P3 a

Esperem que tots els infants
i joves gaudeixin de les activitats

5è de primària amb horari de 9 a 13 hores i amb una
classe oberta d’skate per a joves el dimarts 16 d’abril de
10 a 13 hores a l’skatepark de L’Empordanet a càrrec de
la secció Braveskatescola, del Club Esportiu Braveskate.
Tornant de Setmana Santa s’obriran les inscripcions
al Casal d’Estiu per a empadronats/des, del 23 d’abril
al 12 de maig i, posteriorment, del 13 de maig al 2 de
juny s’obriran per a les persones no empadronades al
municipi.
Durant l’estiu es farà la segona edició del Projecte Brigada Jove, que té per objectiu oferir una oportunitat
laboral al jovent de 16 a 20 anys del municipi, per millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva experiència
en el món laboral, oferint un acompanyament en un
entorn laboral proper.
Us recordem que estem oberts a les vostres propostes perquè cada vegada més, les activitats siguin més
participatives!

6
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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. 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.
Des de la darrera publicació, en el nostre municipi

També, i per segona vegada, al Centre d’Inter-

s’han realitzat les activitats següents:

pretació de l’Espai Canet, el dia 8 de febrer va
tenir lloc l’Acte en commemoració dels 80 anys

NADAL: durant aquest període de festes, es va dur a

de la retirada del 1939, que portava per títol

terme el Casal de Nadal, les quines a la Tallada i a

“De l’Ebre al Ter: aeròdroms, retirada i exili per

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

l’Empordà”. La conferència la va impartir la his-

cavalcada de Reis.

toriadora Assumpta Montellà, experta en retirada i exili republicà de l’any 1939 i autora de

DIA DE LA CANDELERA: el 2 de febrer es va celebrar el

llibres com La maternitat d’Elna i El setè camió,

tradicional dinar al Casal de Tor.

entre altres. També hi va intervenir l’historiador
Aleix Guàrdia, expert en aeròdroms.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA: la colla del Sinofós
va organitzar un dinar a L’Empordanet per commemorar aquest dia.
CINEMA DOCUMENTAL: el dissabte 2 de març es va
projectar un altre documental dirigit per Jesús Alvira.
En aquest es donava una completa visió del compositor Xavier Montsalvatge.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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I a més a més, s’estan preparant les activitats següents:

REVETLLA DE SANT JOAN

«L’EMPORDANET A ESCENA»

Com en anys anteriors, tornarem a rebre la Flama del
Canigó per encendre la foguera de Sant Joan, després

El nostre municipi torna a participar en aquesta ini-

de llegir el manifest i cantar Els Segadors.

ciativa de portar el teatre familiar als pobles petits.
L’obra de teatre familiar programada és Adéu Peter
Pan. L’actuació va ser el 31 de març a L’Empordanet.
ACTIVITAT PER AL DIA DE LA GENT GRAN
El Dia de la Gent Gran, el proper 19 de maig, hi haurà
el tradicional dinar i una actuació de play-back a càrrec
del grup Clau de Sol.

AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
Nous contenidors
de recollida de càpsules monodosi
Per facilitar la recollida selectiva de càpsules monodosi de cafè i infusions, s’han instal·lat uns nous contenidors a la deixalleria municipal. Els veïns i veïnes caldrà que separin les càpsules d’alumini de les de plàstic per
garantir un tractament correcte. A la deixalleria hi ha dos contenidors, un per a cada tipus de monodosi, ja
que el seu procés de reciclatge és diferent.
D’aquesta manera, les càpsules s’incorporen a la llarga llista de materials que es poden portar a la deixalleria
i donar-los el tractament de reciclatge que correspongui. Us animem a fer-los servir.

Col·lector

Informació relativa
a la gestió de residus

Pel que fa al col·lector, l’ACA ens ha informat que
s’han convocat les actes prèvies d’expropiació per als

Dades recents ens indiquen que durant l’any 2018,

dies 8-9-10-11-12-24-25 d’abril de 2019 pel que fa al

des del servei del Consell Comarcal del Baix Empordà,

projecte “Projecte constructiu modificat de col·lectors

quant a gestió de residus s’han recollit 230,48 tm, en

en alta per al sanejament dels municipis de Colomers,

les fraccions de paper, vidre, envasos, orgànica i re-

Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà i Tor” (CLAU: S-

buig. Del total recollit, el 39,33% s’ha reciclat, essent

AA-00862-P2). En el cas dels afectats del terme muni-

la fracció de F. O. R. M., amb 30,19 tm, la de més pes,

cipal de la Tallada d’Empordà, estan convocats el dia

mentre que les 14,19 tm d’envasos, la fracció de més

11 d’abril de 2019.

volum.
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A la deixalleria municipal s’hi recull el 25% del total de

l’anterior butlletí, properament s’iniciarà a Canet un

les deixalles que es generen al municipi. En el darrer

projecte pilot que si funciona bé es proposarà de fer

any s’han recollit entre els diferents materials 77,67 tm,

extensiu a tot el municipi.

de les quals s’han valoritzat o tractat el 87%, mentre
que només el 13% ha tingut com a destí l’abocador.

En aquesta mateixa línia us anunciem que en l’espai
de la deixalleria s’ha adequat un nou espai d’utili-

Sumant el que s’ha recollit al carrer amb el de la dei-

tat pública. Es tracta d’un petit magatzem destinat

xalleria, l’índex total de reciclatge puja fins al 51% del

a recollir tot allò (electrodomèstics, aparells, estris o

total generat.

objectes) que conserveu a casa però que ja no feu
servir tot i que encara funcionen o es poder fer serSelectiva

Recollida carrer
Deixalleria

90,65
66,03

Suma

156,675
51%

Rebuig

Suma

139,83 230,48 75%
11,64

77,67 25%

151,47 308,145

vir. És a dir, que es poden reutilitzar. Tot el material
que es dipositi en aquest espai, pot ser recollit per
qualsevol veí a qui li pugui fer servei i endur-se’l cap
a casa seva. Aquest nou espai no ha de ser, en cap
cas, un altre contenidor de ferralla, i és per això que

49%

us demanem que tot allò que dipositeu allà, pugui
Tot i que aquests resultats són molt satisfactoris, no

ser reutilitzable o reciclable. Compartir és ser solidari

ens conformem i, per això, com us vàrem anunciar en

i no costa res.

Camins
Com heu pogut observar, s’han realitzat actuacions de millora als camins del municipi. D’aquesta manera
s’han arranjat camins de la Tallada a Marenyà, de Marenyà a Tor, la pujada del Puig Segalar al Mas Tomàs
i els de Canet (de la carretera al riu).

Junta Central
d’Aigües del Baix Ter
En aquest apartat volem dir-vos que properament la
Junta Central experimentarà canvis en la seva composició a causa que alguns dels seus membres són
càrrecs electes municipals. Probablement, aquests
canvis es materialitzin durant els mesos de junyjuliol de 2019.
Una altra informació relativa a la Junta és aquella
que fa referència a la creació del Premi Jordi Muntaner per a treballs de recerca d’alumnes de batxillerat.

El premi té una dotació econòmica de 600 € per al
primer premi i de 400 € per al centre educatiu. Hi
ha també dos accèssits de 100 €. La temàtica del treball de recerca ha d’estar relacionada amb l’àmbit
de l’aigua, la geologia, el medi ambient i el desenvolupament territorial al Baix Ter. Aquells que hi
estigueu interessats podeu adreçar-vos a la Junta
Central:
info@aiguabaixter.cat

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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SOCIAL
Pel que fa a l’Àrea Social, us hem d’informar que la

a criteris d’homogeneïtat d’horaris i d’ordenació de

treballadora social, Sra. Sílvia Mas, està de baixa i en

cartera de serveis a tot Catalunya i amb la finalitat

aquests moments la seva substitució està coberta per

de millorar l’equitat territorial. També es fa per mi-

la Sra. Laia Ramisa en col·laboració amb la Sra. Laura

llorar les condicions i la conciliació de la vida familiar

Planella. Cal destacar que si bé hi ha un canvi de pro-

i laboral.

fessional, aquest fet no motiva cap canvi en el funcionament normal del servei. Els horaris i l’atenció a les

També és important que conegueu que un any més

persones segueixen com sempre.

treballem per millorar les condicions de treball de
l’equip mèdic i d’infermeria que ens atenen a la Ta-

Us informem que l’empresa d’inserció ADAD L’Encant

llada. Aquest any, s’ha dotat el consultori mèdic amb

SLU i la Cooperativa Roba Amiga ens han fet saber la

una nova bàscula, martell per a l’avaluació de refle-

quantitat de roba recollida al municipi de la Tallada du-

xos, un nou pulsioxímetre i altres petits estris. En total

rant l’any 2018, que ha estat de 997 kg. Per trimestres

s’han invertit 840 €, que estaran coberts majoritàri-

es pot veure una evolució molt positiva durant el 2018.

ament per la subvenció de DIPSALUT per a material
de consultoris. Recordeu que, amb aquesta mateixa

1r trimestre » 145

subvenció, l’any passat es va proveir el consultori de

2n trimestre » 241

crosses i una cadira de rodes que estan a disposició

3r trimestre » 258

d’aquelles persones que les necessitin.

4t trimestre » 352
Us comuniquem així mateix que recentment s’ha iniAmb la gestió de la roba usada recollida es fa possible

ciat amb gran èxit un taller de nutrició i cuina amb els

atendre més de cent persones anualment, crear llocs

nens i nenes del municipi. Cada dijous, els participants

de treball per a col·lectius en risc d’exclusió social i

es reuneixen una hora i mitja a La Caseta i, guiats per

garantir l’entrega social de roba per famílies en risc

la Sra. Elena Martínez, que és tècnica alimentària, van

d’exclusió.

aprenent les bases d’una nutrició saludable alhora
que porten a la pràctica algunes receptes. A causa de

Si bé ja s’ha comunicat en cartelleres i també per cor-

l’èxit del taller “Petits xefs”, properament aquest es

reu electrònic, volem recordar-vos que a partir de l’1

farà extensiu a persones d’altres edats.

d’abril els CAP finalitzaran l’horari de
visites i tràmits a les 20 hores. A Palafrugell, Torroella i la Bisbal continuen
oberts 24 hores els 365 dies de l’any només per a urgències. Aquest canvi es fa
d’acord amb la Instrucció 07/2018, del
CatSalut, d’implantació de l’horari de
finalització del funcionament dels CAP
i dels serveis d’atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR) a les 20 h, atenent
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Institut Escola Francesc Cambó
El dia 12 de març va tenir lloc a l’IES Francesc Cambó de Verges una reunió informativa a la qual van assistir
representants dels ajuntaments de l’àrea adscrita, representants de l’AFA, membres de l’equip directiu de
l’IES i el seu director i el director adjunt dels Serveis Territorials d’Educació de Girona. Durant aquesta reunió
es va informar que la sol·licitud de construcció d’un nou institut ocupa el lloc 9 de la llista per construir nous
edificis a la demarcació de Girona. Sembla que de mitjana es construeixen tres centres nous cada any; per
tant, la licitació del nou institut podria fer-se en el decurs dels dos propers d’anys.

TURISME, COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Millora de la Comunicació Projecte Wifi4EU
L’any 2018, l’Ajuntament de la Tallada

biblioteques o parcs. Catalunya rebrà

a internet i que puguin beneficiar-se

va presentar una sol·licitud per poder

un total de 660.000 euros per a 44

de serveis com ara la utilització de

participar en el projecte “Wifi4EU”.

municipis, més de la meitat ubicats a

l’administració electrònica o la banca

Recentment, la Comissió Europea ha

la província de Barcelona.

online.

anunciat els resultats de la primera
convocatòria de Wifi4EU, amb què

Aquesta convocatòria té l’objectiu

Malauradament, el municipi de la Ta-

un total de 2.800 municipis de tot

de millorar la connectivitat europea

llada no ha estat escollit per benefi-

Europa es beneficiaran de 15.000 €

en el marc de l’estratègia pel mercat

ciar-se d’aquesta subvenció. En data

per instal·lar punts wifi gratuïts en

únic digital. Es vol garantir que tots

5 d’abril s’ha tornat a sol.licitar aques-

espais públics com ara ajuntaments,

els ciutadans europeus tinguin accés

ta subenvió en la convocatoria 2019.

Projecte “Decidim”
facin, la Diputació acabarà de definir

augmentar la confiança de les perso-

en funcionament una plataforma

el pla de serveis de “Decidim” i l’ofe-

nes amb relació als processos partici-

digital, Decidim, per promoure els

rirà de manera gratuïta al conjunt

patius, alhora que garanteix la pro-

processos de participació ciutadana

d’ajuntaments de la demarcació.

tecció absoluta de les dades perso-

La Diputació de Girona ha posat

nals dels usuaris. Un altre dels valors

als municipis de les comarques gironines. El 2018, el projecte ja es va

El projecte promou que la participa-

de la plataforma és que possibilita la

començar a implantar com a prova

ció de la ciutadania en la presa de

traçabilitat de totes les fases dels pro-

pilot a Mieres, Palafrugell, Palamós i

decisions que afecten les polítiques

cessos, tant amb una perspectiva de

Torroella de Montgrí.

públiques municipals no es limiti al

passat com de futur.

vot, sinó que facilita l’accés a la inA partir de la valoració dels sis me-

formació; la visualització, tractament

Al municipi de la Tallada esperem

sos de funcionament experimental

i anàlisi de dades, i la deliberació de

rebre aquesta informació i proposta

del projecte als quatre municipis i de

les propostes. Per aquest motiu, afa-

per sumar-nos-hi si es valora positiva-

les adaptacions consegüents que s’hi

voreix la transparència i, així, ajuda a

ment disposar d’aquesta eina.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Participació en l’acte “La veritat de l’1 d’octubre”

DUPROCIM
El passat 19 de febrer, la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya (CPCC), en la sessió que va tenir lloc el 5
de desembre de 2018, va homologar el DUPROCIM de
l’Ajuntament de la Tallada, presentat a aquest efecte.
Actualment la Direcció General de Protecció Civil ja té
disponible a la seva pàgina web, a l’apartat “Plans municipals homologats”, el quadre de plans homologats.
Les homologacions són vigents durant quatre anys.

Alcaldes i alcadesses catalans han denunciat a Madrid

Conveni de col·laboració
amb el Servei Català de Trànsit

que les declaracions dels guàrdies civils sobre l’1-O
“són falses i inventades”. Una desena d’alcaldes i alcaldesses catalans representant els 19 municipis que

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha signat un

apareixen en l’auto del jutge Pablo Llarena, acom-

conveni de col·laboració amb el Servei Català de Tràn-

panyats del president de l’ACM i alcalde de Sallent,

sit (SCT) que permet a aquest organisme assumir les

David Saldoni, van denunciat el dimecres 3 d’abril a

facultats de denúncia i sanció per les infraccions a les

Madrid que els cossos policials espanyols que declaren

normes de circulació en totes les vies urbanes del mu-

al judici de l’1-O al Tribunal Suprem menteixen sobre

nicipi. Aquest acord atribueix al director del Servei Ca-

el que va passar. En una roda de premsa al Centre

talà de Trànsit la competència sancionadora, que fins

cultural-llibreria Blanquerna, els representants po-

ara corresponia a l’alcalde, per infraccions a les normes

lítics locals han volgut evidenciar que la imatge que

de circulació en vies urbanes del municipi que puguin

donen els guàrdies civils amb les declaracions al judici

denunciar els agents del cos de Mossos d’Esquadra.

són totalment “distorsionades i falses”.

Des d’aquest moment, les denúncies per infraccions de
trànsit comeses al municipi de la Tallada seran tramita-

Sota l’eslògan “La veritat de l’1 d’octubre”, la dese-

des pel SCT, que serà l’organisme encarregat d’iniciar

na d’alcaldes i alcaldesses, representants de municipis

el procediment sancionador, la seva instrucció, la reso-

on va haver càrregues policials el dia del referèndum,

lució de l’expedient i el cobrament de la sanció econò-

han evidenciat que als seus pobles es va viure un com-

mica que es pugui imposar.

portament cívic, pacífic i democràtic i que l’única violència va partir dels cossos policials.

Reconeixement de l’Administració
Oberta de Catalunya a l’Ajuntament de la Tallada

A la roda de premsa hi van participar l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández; l’alcalde de Callús, Joan Ba-

L’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha guar-

dia; l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Arisó;

donat l’Ajuntament de la Tallada per segon any con-

l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l’alcalde de

secutiu perquè, després de la valoració realitzada

Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; l’alcalde de Vila-

sobre el grau de digitalització de les administracions

bella, Joan Maria Sanahuja; el regidor de la Tallada

locals catalanes, el nostre ens es troba entre els més

d’Empordà Antoni Fernández; l’alcalde de Dosrius,

destacats de la nostra categoria.

Marc Bosch, i l’alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch.
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URBANISME
PROJECTE D’ADAPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT
S’han iniciat les obres d’adaptabilitat de l’ajuntament de la Tallada, que comportaran una modificació de
la planta baixa amb una nova oficina d’atenció al ciutadà (OAC) i la redistribució d’altres espais afectats i
la instal·lació de l’ascensor. Cal dir-vos que les dependències municipals, mentre durin les obres, estan en
la planta de la sala de plens. Si algú té alguna dificultat per accedir-hi que ho comuniqui i es buscarà una
solució per atendre’l. Així que les obres de la planta baixa s’hagin acabat, l’oficina d’atenció al ciutadà i els
tècnics municipals tornaran a treballar al lloc habitual.

ROTONDA DE L’“EMPALME”

Passat el període d’exposició pública sense que hi hagi
hagut al·legacions, s’ha aprovat provisionalment en el

Una vegada acabades les obres de construcció d’una

Ple extraordinari de 2 d’abril de 2019. S’ha tramès als

rotonda al punt conegut com “l’empalme”, encara

Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat, per

queda pendent l’entrada en funcionament dels punts

a la seva aprovació definitiva.

de llum instal·lats. S’ha insistit diverses vegades perquè s’acabi definitivament aquesta obra i la darrera

Aquesta modificació ha estat motivada pel fet que

resposta que s’ha obtingut del director general d’In-

es va detectar la necessitat de millorar la normativa

fraestructures de Mobilitat és la següent: “En relació

vigent del Pla d’Ordenació Municipal per corregir al-

amb la vostra petició d’informació sobre la manca de

guns errors. Així, s’ha observat que s’establia una re-

funcionament de la il·luminació de la rotonda, l’he

gulació més restrictiva de les condicions de l’edificació

d’informar que tota la obra civil que depèn del con-

a la “Zona de casal urbà” (clau 6) que la regulació

tractista de l’obra de construcció d’aquesta està exe-

prevista per a d’altres zones d’ordenació, com ara la

cutada des de fa mesos. Resten pendents els treballs a

“Zona de nucli històric” (clau 1) i la “Zona de con-

executar per part de la companyia elèctrica, a la qual

solidació urbana” (clau 2). Amb l’objectiu de donar

se li ha demanat reiteradament i de la qual, malgrat

coherència i evitar incongruències en la regulació del

la insistència, encara no disposem d’una data compro-

planejament, es planteja l’oportunitat i la convenièn-

mesa per a l’execució dels treballs.”

cia en relació amb els interessos públics i privats concurrents, de la necessitat de promoure la modificació

Això no obstant, continuarem insistint en què aques-

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que va ser

ta obra s’acabi definitivament.

aprovat en data 27 de juliol de 2011.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

La modificació núm. 2 també inclou la sol·licitud que
va formular un particular, amb la finalitat de canviar a

D’acord amb el compromís adquirit amb els veïns del

qualificació “Zona de cases amb pati” (clau 3a) una fin-

municipi de la Tallada d’Empordà, s’ha donat curs a

ca de la seva propietat, al·legant que és una qualifica-

la segona modificació puntual del POUM. L’Ajunta-

ció més d’acord amb la unitat registral d’aquesta finca,

ment va aprovar inicialment la modificació núm. 2 del

actualment qualificada com a “Zona de consolidació

POUM en el Ple ordinari de 22 de gener de 2019.

urbana” (clau 2) i “Zona de cases amb pati” (clau 3b).
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ECONOMIA
Aprofitem aquest butlletí per informar-vos de:
El passat mes de desembre es va fer efectiva la subvenció en matèria d’ajut escolar per als nens i nenes i joves
de 3 a 16 anys, corresponents a l’any 2018. Les persones que van presentar el comprovant de despesa en material escolar van ser beneficiàries d’un ajut de 20 €.

Dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
El RESULTAT PRESSUPOSTARI de l’exercici és la dife-

de reduir la despesa prevista per a l’exercici següent

rència entre la totalitat dels ingressos pressupostaris

o la d’obtenir un finançament addicional per eixugar

realitzats durant l’exercici i la totalitat de despeses

el dèficit. El romanent de tresoreria de l’entitat local

pressupostàries del mateix període. El resultat pressu-

estarà integrat pels fons líquids, els drets pendents

postari de l’exercici posa de manifest en quina mesura

de cobrament, i les obligacions pendents de paga-

els recursos pressupostaris han estat suficients per fi-

ment, tots ells referits a 31 de desembre de l’exercici

nançar les despeses pressupostàries. El resultat pressu-

referit.

postari serà de superàvit si els ingressos pressupostaris
superen les despeses pressupostàries.

El romanent de tresoreria total ascendeix a 524.100,02 €,
el qual està composat per 48.404,46 € de saldos de dub-

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2018

tós cobrament. La diferència POSITIVA de 475.695,56 €

ha estat de 126.628,11 euros favorables a l’Ajun-

és romanent de tresoreria per a despeses generals.

tament (superàvit).
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, poEl ROMANENT DE TRESORERIA és un flux que a fi-

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

nal de l’exercici, segons el seu signe, posa de mani-

soreria POSITIU.

fest, quan és positiu, la capacitat de l’entitat local
per finançar en l’exercici següent modificacions de

La ràtio legal d’estalvi net és positiu del 19,64%, i la

crèdit que comportin una despesa més gran que la

ràtio legal del deute viu és de 0,00%. L’Ajuntament

inicialment prevista. Quan és negatiu, la necessitat

de la Tallada no té endeutament.
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COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Suma
dels capítols
1a7
d’ingressos

Suma
dels capítols
1a7
de despeses

El grau de compliment en la liqui-

Per determinar l’estabilitat pres-

dació del pressupost de la situació

supostària, referida sempre a les

d’estabilitat pressupostària previst

unitats locals consolidades (entitat

a la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’es-

local, organismes autònoms i ens

tabilitat pressupostària i sostenibi-

dependents), es pot aplicar el càl-

L’anàlisi de les dades a 31-12-2018

litat financera és la següent:

cul orientatiu següent:

és el següent:

DRETS RECONEGUTS NETS
CAP

DENOMINACIÓ

1

Impostos directes

OBLIGACIONS RECONEGUDES
IMPORT
274.323,08

CAP

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

Despeses personal

184.494,63

2

Impostos indirectes

21.466,59

2

Desp.corrents b. i s.

406.290,44

3

Taxes i altres ingressos

256.670,52

3

Despeses financeres

860,50

4

Transf. corrents

196.666,20

4

Transf. corrents

19.739,15

5

Ingressos patrimonials

10.579,73

6

Inversions reals

101.183,44

7

Transf. de capital

50.864,17

TOTAL			

810.570,29

TOTAL			

712.568,16

Com s’observa en la taula anterior, la liquidació de la

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

corporació es troba en una posició de superàvit. Amb

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

els ajustaments practicats sobre la base de les dades

nancer, computant-se el termini d’elaboració i pre-

del capítols 1 a 7 de l’estat de les despeses i dels ingres-

sentació al Ple d’1 mes, i termini màxim d’aprovació

sos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacio-

per aquest de 2 mesos, termini de posada en marxa

nal, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals

des de l’incompliment de 3 mesos.

o Regionals es desprèn que aquesta entitat S’AJUSTA
al compliment del principi d’estabilitat pressupostària

Pel que fa al càlcul de la regla de despesa, detallat en

d’acord amb l’article 3 i 11 de la LOEPSF i es troba en

l’informe d’avaluació, es desprèn el compliment en la

una posició de SUPERÀVIT (+88.510,42 €), computada

liquidació de l’exercici 2018 de la regla de despesa.

en termes de capacitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comp-

Aquest Ajuntament va aprovar en data 28/09/2017 un

tes Nacionals i Regionals.

pla economicofinancer per al període 2017-2018, en el
qual ja es preveia el compliment de l’estabilitat pres-

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

supostària i regla de despesa per a l’exercici 2018.

bre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària,

Per tant, es dona compliment al previst en el pla eco-

practicada la liquidació del pressupost, serà condició

nomicofinancer aprovat i es dona per finalitzat.
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PRESSUPOST DE DESPESES 2019
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

912/10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

12.000,00

920/12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP A1

15.000,00

920/12003

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C1

11.000,00

920/12004

RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL GRUP C2

8.800,00

920/12006

TRIENNIS

920/12100

COMPLEMENTS DE DESTÍ

18.000,00

920/12101

COMPLEMENTS ESPECÍFICS

45.500,00

920/13000

PERSONAL LABORAL FIX - PERSONAL NETEJA

920/13101

PERSONAL LABORAL TEMPORAL - BRIGADA

23.300,00

342/14300

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL

15.000,00

920/14300

PERSONAL CASAL D’ESTIU, CASAL JOVE

13.000,00

920/14301

BRIGADA JOVE

920/15000

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

920/16000

QUOTES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT

52.786,50

920/16200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

1.000,00

TOTAL CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

229.741,50

2019

2.255,00

9.000,00

1.800,00
1.300,00

CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

920/20400

RÈNTING VEHICLE MUNICIPAL

920/20600

RÈNTING IMPRESSORA RICOH

920/20300

RÈNTING TALLAGESPA

171/21000

JARDINERIA

2.000,00

1531/21000

MANTENIMENT VIA PÚBLICA

9.000,00

160/21000

CONSERVACIÓ SANEJAMENT

1610/21000

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I REACTIUS

165/21000

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

3.500,00

920/21000

REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES

7.000,00

312/21200

CONSERVACIÓ CONSULTORI

330/21200

CONSERVACIÓ LA CASETA

1.000,00

337/21200

CONSERVACIÓ ESPAI CANET

1.000,00

342/21201

CONSERVACIÓ LA GUINGUETA BAR

342/21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

340/21200

CONSERVACIÓ EMPORDANET
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920/21200

CONSERVACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

450/21200

CONSERVACIÓ APARCAMENT AUTOCARAVANES

1.000,00

920/21300

CONSERVACIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

3.000,00

920/21600

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ

1.966,64

920/22000

MATERIAL OFICINA

3.800,00

920/22001

PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS

3.500,00

920/22001

REVISTA ASPRE I PLA

3.850,00

920/22001

BUTLLETÍ MUNICIPAL

2.500,00

1610/22110

101. XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA - ETAP LA TALLADA

1.000,00

1610/22111

239. XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA - ETAP DE CANET

2.000,00

1610/22112

001. XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA - POU AIGUA LA TALLADA

2.000,00

1610/22113

201. XARXA AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA - DIPÒSIT AIGUA MARENYA

2.000,00

1621/22100

377. ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA

400,00

165/22100

387. ENERGIA ELÈCTRICA ESGLÉSIA LA TALLADA

400,00

165/22100

572. ENERGIA ELÈCTRICA - ESTACIÓ BOMBEIG TOR

350,00

165/22100

384. ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA TOR

600,00

165/22100

385. ENERGIA ELÈCTRICA - ESGLÉSIA MARENYÀ

165/22100

378. ENLLUMENAT PÚBLIC MARENYÀ

1.400,00

165/22100

390. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER CASTELL LA TALLADA

4.000,00

165/22101

140. ENLLUMENTAT PÚBLIC CARRER PUIG DE LA BOUA

3.000,00

165/22100

383. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER MAJOR LA TALLADA

165/22100

381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA

165/22100

380. ENLLUMENAT PÚBLIC I ESTACIÓ BOMBEIG MAS TURRÓ

165/22100

391. ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER SANT JOAN PLADECORTS

1.000,00

165/22100

388. ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA

2.800,00

920/22100

389. ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI

2.500,00

920/22100

382. ENERGIA ELÈCTRICA LA CASETA

1621/22100

379. ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER CEMENTIRI

1.000,00

920/22100

571. ENERGIA ELÈCTRICA EMPORDANET, PISTA ESPORTIVA I PISCINA

4.000,00

1610/22102

XARXA AIGUA. MÒBIL AVARIES I TARGETES M2M GPRS

250,00

338/22102

GAS LA CASETA

400,00

920/22103

COMBUSTIBLE I CARBURANTS

920/22103

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ EMPORDANET

600,00

920/22104

VESTUARI BRIGADA

200,00

920/22110

PRODUCTES DE NETEJA

920/21201

MESURES DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

3.500,00

1621/22200

TELEFÓNICA IP DEIXALLERIA

1.000,00

312/22200

TELÈFON CONSULTORI MÈDIC

920/22200

TELEFÓNICA LÍNIA AJUNTAMENT

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

4.000,00
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200,00
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900,00
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920/22200

TELEFÓNICA LÍNIA FAX

900,00

920/22200

TELEFÓNICA MÒBIL

800,00

920/22201

SERVEIS DE CORREUS

500,00

920/22203

SERVEIS INFORMÀTICS

3.500,00

920/22400

PRIMES ASSEGURANCES

7.800,00

161/22501

CÀNON ACA ABASTAMENT MUNICIPAL

161/22501

CÀNON ACA ABONATS

920/22601

ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

2.000,00

920/22603

PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS

1.800,00

920/22602

DESPESES PUBLICITAT I PROPAGANDA

1.000,00

920/22604

JURÍDICS I CONTENCIOSOS

8.000,00

920/22606

REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

1.800,00

338/22609

ACTIVITATS CULTURALS

8.200,00

338/22609

DRETS AUTOR. SGAE

338/22609

CASALS

2.000,00

338/22610

MENJADOR CASAL

2.000,00

338/22611

EXCURSIONS I ACAMPADES CASALS

1.000,00

338/22612

JOVENTUT

338/22609

FESTA DE SANT GALDERIC

3.000,00

338/22609

FESTA GENT GRAN

4.000,00

920/22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

1621/22700

RECOLLIDA ESCOMBRARIES

23.000,00

1621/22700

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

1623/22700

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL COMARCAL)

150/22706

ARQUITECTA MUNICIPAL CONSELL COMARCAL

8.500,00

1610/22706

XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES

2.000,00

920/22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

11.614,20

920/22711

GESTIONS LABORALS

932/22708

SERVEIS RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT

920/22799

SERVEIS JURÍDICS

2.000,00

311/22799

CONTROL PLAGUES

4.500,00

311/22710

CONTROL COLÒNIES GATS

1.000,00

231/22799

ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS. DINAMITZACIÓ GENT GRAN

9.500,00

920/22707

SERVEIS ECONÒMICS

8.000,00

920/22699

ARXIU FOTOGRAFIA

920/23100

LOCOMOCIÓ

920/23300

ALTRES INDEMNITZACIONS - ÒRGANS COL·LEGIATS

1.130,00

500,00

7.500,00
13.000,00

1.200,00
20.000,00

100,00
1.500,00

TOTAL CAPÍTOL II _ DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
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CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

011/35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

2.000,00

TOTAL CAPÍTOL III _ DESPESES FINANCERES

2.000,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

337/46100

TÈCNIC DE JOVENTUT C. COMARCAL

3.600,00

231/46500

SERVEIS SOCIALS

3.500,00

920/46500

CONVENI PLA D’OCUPACIÓ

2.000,00

920/46501

CONVENI RECOLLIDA ANIMALS

603,36

943/46600

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS

750,00

432/47200

CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL

400,00

323/48000

SUBVENCIÓ IE FRANCESC CAMBÓ DE VERGES

900,00

925/48000

SUBVENCIÓ PER REDUCCIÓ DE COST USUARIS (CREU ROJA)

700,00

925/48001

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

300,00

925/48002

CONVENI CONSORCI USUARIS DEL BAIX TER

650,00

338/48003

SUBVENCIÓ COLLA SINOFÓS

300,00

338/48006

SUBVENCIÓ CAMATORTA (REIS/COSTURA)

300,00

341/48000

SUBVENCIONS DIVERSES

500,00

338/48007

SUBVENCIÓ CORAL DE LA TALLADA

338/48008

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE LA TALLADA)

3.000,00

338/48009

SUBVENCIÓ CAMATORTA (COMISSIÓ DE FESTES DE MARENYÀ)

1.500,00

338/48010

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE CANET (COMISSIÓ DE FESTES)

1.500,00

337/48000

SUBVENCIÓ CASAL DE TOR (COMISSIÓ DE FESTES)

2.000,00

136/48000

ADF EL PUIG SEGALAR

1.000,00

231/48000

CONVENI CÀRITAS

321/48000

SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR

300,00

300,00

TOTAL CAPÍTOL IV _ TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.300,00
25.403,36

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

634.380,70

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1)

634.380,70

CAPÍTOL VI

INVERSIONS

1531/61000

ARRANJAMENT DE CAMINS

3.000,00

165/63300

INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC

6.000,00

171/60901

INVERSIONS EN ESPAIS PÚBLICS

920/62500

MOBILIARI

920/60900

INVERSIONS GENERALS

33.600,00

TOTAL CAPÍTOL VI - INVERSIONS

56.542,13

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A2)

56.542,13

6.942,13
7.000,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)
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B.OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (B)

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00
690.922,83

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2019
A. OPERACIONS NO FINANCERES (A1. OPERACIONS CORRENTS – A2. OPERACIONS DE CAPITAL)
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPITOL I

IMPOSTOS DIRECTES

11200

IBI RÚSTICA

41.212,68

11300

IBI URBANA

166.260,42

11500

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

11600

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

13000

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

2019

TOTAL CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

46.643,18
200,00
11.711,55
266.027,83

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

29000

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

7.000,00

TOTAL CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

7.000,00

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

30000

SERVEI ABASTAMENT D’AIGUA

30100

SERVEI DE CLAVEGUERAM

30200

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

45.000,00

30400

CÀNON ACA

43.000,00

30900

TAXA CEMENTIRI

32100

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

600,00

32200

INSPECCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

100,00

32300

TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

210,00

32500

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

300,00

33200

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS SUBMINISTRAMENT

6.000,00

33300

TAXA UTIL. PRIV. O APROF. SERVEIS TELECOMUNICACIONS

4.500,00

33500

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

500,00

33900

TAXA UTILITZACIÓ LOCAL SOCIAL EMPORDANET

500,00

33901

INGRESSOS GUINGUETA
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34901

QUOTES PISCINA

34902

QUOTES SANT GALDERIC

34903

QUOTES CASAL

34910

QUOTES MENJADOR CASAL

3.000,00

34911

QUOTES EXCURSIONS I ACAMPADES CASAL

1.000,00

34904

QUOTES DINAR GENT GRAN

1.000,00

34907

TALLERS INFANTILS

300,00

34908

TRANSPORT SOCIOSANITARI

400,00

34909

INGRESSOS APARCAMENT D’AUTOCARAVANES

600,00

39100

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

100,00

39211

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

2.000,00

39300

INTERESSOS DE DEMORA

1.500,00

39301

INGRESSOS LLOGUER TAULES I CADIRES

39900

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

39905

APORTACIONS REVISTA MUNICIPAL

22.000,00
1.000,00
12.000,00

TOTAL CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

200,00
1.200,96
1.800,00
224.595,96

CAPÍTOL IV

TRANSFÈRENCIES CORRENTS

42000

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

80.000,00

45000

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA

43.600,00

45080

GENERALITAT - JUTJAT DE PAU

45082

GENERALITAT - TÈCNIC JOVENTUT

1.700,00

45083

GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES

9.299,04

46100

DIPUTACIÓ - MEDI AMBIENT-CAMINS

1.100,00

46101

DIPUTACIÓ - COOPERACIÓ CULTURAL

5.900,00

46102

DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS

250,00

46104

DIPSALUT - ALTRES SUBVENCIONS

100,00

46105

DIPSALUT - PM07

46106

DIPUTACIÓ - FONS SUBVENCIONS

46107

DIPSALUT - PLAGUES URBANES

2.500,00

46108

DIPSALUT - DESPESES CORRENTS CONSULTORI MÈDIC

1.700,00

700,00

5.000,00

TOTAL CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33.700,00

185.549,04

CAPITOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

52000

INTERESSOS DE DIPÒSIT

54100

LLOGUER DIVERSOS AJUNTAMENT

55900

CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS

6.600,00

TOTAL CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

7.050,00

TOTAL A1. OPERACIONS CORRENTS

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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A2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPITOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76103

DIPUTACIÓ - NOVES TECNOLOGIES

700,00

TOTAL CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

700,00

TOTAL A2. OPERACIONS DE CAPITAL

700,00

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A1+A2)
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

690.922,83
690.922,83

RESOLUCIÓ DE LA DEMANDA DE LA PROMOTORA GIRO-CAT S. L.
CONTRA L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
En el butlletí d’abril de 2017 us explicàvem la situació de

Es va fer arribar aquesta documentació al jutjat i es va

la demanda que la promotora GIRO-CAT S. L. tenia in-

demanar que es tingués per complida la sentència. L’ad-

terposada contra l’Ajuntament de la Tallada. Atès que

vocat de la promotora s’hi va oposar i s’han dut a ter-

la sentència 580/2016 desestimava el recurs interposat

me diversos tràmits judicials en aquest sentit. Finalment

per l’Ajuntament de la Tallada i obligava aquest a pagar

el jutjat va acordar que l’Ajuntament havia completat

62.150,85 € i 1.000 € de costes, us dèiem que l’Ajuntament

degudament els pagaments i que havia aplicat deguda-

havia iniciat un expedient de compensació de deutes con-

ment la compensació, cosa que donava la raó a l’Ajunta-

tra la promotora GIRO-CAT S. L. ja que amb l’expedient

ment en aquest sentit. Aquesta resolució era recurrible.

d’intervenció 19/2013 es reconeixia que aquesta empresa
tenia un deute de 31.595,48 € amb l’Ajuntament.

El dia 26-02-2019 l’Ajuntament de la Tallada va rebre la
comunicació següent: “Atès que ha transcorregut el ter-

Com us dèiem, arran de la sentència 580/2016, l’Ajunta-

mini legal sense recórrer la Interlocutòria de data 20 de

ment de la Tallada va abonar 30.555,37 € al jutjat con-

desembre de 2018, es declara ferma”. És a dir, s’ha ac-

tenciós administratiu de Girona i es va notificar l’inici de

ceptat la compensació proposada per l’Ajuntament de la

l’expedient de compensació.

Tallada i es pot donar per finalitzat aquest procediment.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
En compliment d’allò que disposa l’article 102.3 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, el Consell Comarcal del
Baix Empordà anuncia els terminis de cobrament en període voluntari dels tributs de cobrament periòdic
del municipi de la Tallada d’Empordà i que són els següents:
Els contribuents que no tinguin
els rebuts domiciliats hauran de
fer efectius els rebuts a qualsevol
PERÍODE VOLUNTARI:
1 DE JULIOL AL 30 DE SETEMBRE DEL 2019
oficina de CaixaBank “la Caixa”,
TRIBUTS:		
IBI URBANA – IBI RÚSTICA – IAE
Banc de Sabadell o Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de
Servicaixa, o per internet al lloc web www.baixemporda.cat
PERÍODE VOLUNTARI:

1 D’ABRIL A 31 DE MAIG DEL 2019

TRIBUTS:		
			

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA,
ESCOMBRARIES, CLAVEGUERAM i CEMENTIRIS
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Fred i escalf
Era un diumenge de primavera, 24 de maig del 2015; el recompte ens va
dir que teníem 88 vots que ens feien confiança a la Irene Gerónimo i a un servidor,
eren suficients per tenir dos regidors, a tan sols 10 vots d’un tercer regidor!!
Era el primer cop que ens presentàvem, vàrem sentir de manera immediata
agraïment, molt de respecte i molta Il·lusió per fer feina per al poble.
Conscients que les regidories són potestat de l’alcal-

escalf que mai a l’homenatge que l’Empordà ens va

de, sempre ens hem ofert per tenir regidoria, però

fer a tot el poble de la Tallada el 3 d’octubre, home-

malauradament, no se’ns n’ha donat l’oportunitat

natge per la dignitat mostrada davant la repressió

durant tota la legislatura. Teníem clar que passaríem

totalment desproporcionada de la GC el dia del refe-

fred, però havíem de fer propostes, intentar fer feina

rèndum de l’1 octubre. Ens varen robar l’urna i alguns

d’oposició constructiva, fiscalitzant quant calia la fei-

vots, però no hem abaixat els braços i seguim lluitant

na de govern, però sempre, això sí, guardant les for-

per la nostra llibertat. Hem vist un cop d’Estat enco-

mes. Vàrem organitzar les primeres jornades d’agri-

bert amb l’article 155 de la Constitució espanyola, te-

cultura sentint l’escalf dels assistents i la fred del Con-

nim presos polítics i exiliats, molta manca de llibertat

sistori davant una iniciativa molt prestigiosa per a un

d’expressió i de vergonya per qui sosté fabricant un

poble amb arrels agrícoles i ramaderes com el nostre.

relat del tot inversemblant que cal jutjar els nostres
compatriotes en aquesta mena de fals judici.

Complint el nostre programa vàrem entrar instàncies amb les principals iniciatives, algunes varen ser

Ara, més que mai, cal seguir endavant determinats i

tombades; d’altres, que s’haurien d’haver treballat

tossudament alçats per la llibertat!!

de manera bilateral encara que no fos ben bé així, es
van finalment dur a terme, com ara els Pressupostos

Us vull dir que aquest projecte nostre iniciat fa quatre

Participatius.

anys amb una llista electoral d’acord municipal amb
ERC tindrà continuïtat. Em presentaré com a candidat

Compensa molt l’escalf de la gent, quin goig veure la

per a alcalde, encapçalant la llista Acord Municipal

sala de Plens de gom a gom amb els nostres conciu-

anomenada Republicans Units, és una llista transver-

tadans decidint el més important per al seu poble!!

sal amb gent de Canet, de Marenyà, de Tor i de la Ta-

Llavors vàrem recuperar el nostre programa i vàrem

llada, units per treballar de valent pel nostre municipi

veure que la democràcia participativa es feia realitat

seguint sempre compromesos amb el país.

al nostre poble! La fred hi ha cops que s’aguanta bé
i no et refreda, sobretot quant tens l’escalf de veïns

Moltes gràcies pel vostre escalf.

que t’animen a seguir.
Salut i República Catalana!!
Compromesos amb el procés, ens vàrem implicar de
valent amb el referèndum de l’1-O, estem orgullosos

Jordi Colomé i Garcia

del nostre poble i la seva gent!! Vàrem rebre més

Regidor ERC la Tallada d’Empordà
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