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Cada dia		
Dimarts i Dimecres
Dilluns i Dijous
Dimarts		
Dilluns		
Dilluns i Divendres
Dimarts i Dimecres

Horari

De 10 a 13
De 17 a 19
De 10 a 13
De 17 a 19
De 11 a 13
De 11 a 13
De 17 a 19

Salut
Consultoris
La Tallada................................................ 972 78 05 60
............................................dijous de 4 a 7 de la tarda
Verges.................................................... 972 78 04 94
........... dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 h
CAP de Torroella...................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós................................ 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta............................... 972 94 02 00
Farmàcies
Verges.................................................... 972 78 00 34
Bellcaire.................................................. 972 78 84 71
Albons.................................................... 972 76 51 06
Assistència social
Verges.................................................... 972 78 00 07
......................................................dimarts de 9 a 14 h
Torroella................................................. 972 76 00 29
Educació
Escola Verges.......................................... 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges........................... 972 78 05 82

Altres serveis
Correus................................................ de 12 a 12:30 h
Parròquia................................................ 972 75 87 21
Local social Empordanet.......................... 972 78 03 02
Perruqueria..... dimecres i divendres de 3 a 7 h de la tarda
RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius............ dilluns, dimecres i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
Trastos vells...................................el primer dijous de cada mes
Consell Comarcal del Baix empordà
Deixalles selectives
Vidre......................................................................un cop al mes
Plàstic i paper.........................................................cada dimarts
Deixalleria Mòbil...............17 d’abril, 12 de maig, 14 d’agost,
9 d’octubre, 11 de desembre. Horari: de les 11 a les 14:30 h.
A l’aparcament de davant l’Empordanet.
Seguretat i emergències
Mossos d’Esquadra................................................ 088
Bombers................................................................ 085
Emergències en general......................................... 112
Transports
RENFE Informació.................................... 902 24 02 02
SARFA Informació.................................... 902 30 20 25
.............................................................. 972 30 12 93
TAXI ....................................................... 687 52 99 19
Proveïdors d’AIGUA GAS I ELECTRICITAT
FECSA - Endesa Avaries.......................... 902 53 65 36
Aigues - Sorea
Primer truqueu a Lluís Serra................ 678 87 99 17
Si no el trobeu telefoneu SOREA . ....... 972 75 84 83
SOREA Urgències................................ 902 25 03 70
Universal Gas....................................... 972 40 21 86
Emergències....................................... 661 86 16 73
Xarxa Wimax (Internet)
Megatró ............................................... 972 59 43 25
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continguts

Salutació

Serveis i telèfons....................... 2

Benvolguts veïns,

Salutació................................... 3

Som gairebé al mig de la nostra primera legislatura al

Resum dels plens...................... 4

parell d’anys enrere sota el lema “L’Ajuntament som

capdavant de l’Ajuntament. Vàrem presentar-nos un
tots” i ens hem esforçat per aplicar aquesta convicció
des del primer dia.

REGIDORIES
Cultura...................................10

Treballem intensament amb la màxima responsabilitat
per tal de fer avançar tots els àmbits que fan poble: primer de tot, el de la gent, donant suport a les nombro-

Medi Ambient.........................12

ses iniciatives de dinamització social de totes les edats

Serveis Socials.......................14

quals treballen amb il·lusió i moltes ganes pel bé de

Urbanisme..............................15

los una vegada més el seu esforç desinteressat a favor

Hisenda..................................16

fan créixer.

a través de les diferents comissions de participació, les
tots. No vull deixar passar aquesta ocasió sense agraird’una clara millora de la convivència i la cultura, que ens

Vivim moments de dificultat econòmica que poc o molt
ens afecten a tots. Des de l’Ajuntament que encapçalo

Pàgina Oberta

estem atents a totes les oportunitats que se’ns presen-

L’oposició us fa saber.............18

gestionar les millores necessàries, com és el cas de l’ac-

ten en forma d’ajuts i subvencions que ens permeten
cés a les instal·lacions recreatives municipals (piscina i
Empordanet), el nou local cultural punt de trobada “La

PROGRAMA
Festes properes ....................27

Caseta” que inaugurarem en breu, l’eixamplament de
la intersecció de l’entrada a la carretera de Marenyà i el
seguiment de les obres de la C-31 en curs des de fa uns
mesos, per esmentar-ne només alguns.
Vull acabar donant-vos les gràcies per les vostres mos-

Amb col·laboració de:

tres de suport, que són el motor que ens impulsa, sempre trobareu la porta de la Casa de la Vila oberta per
expressar les vostres inquietuds.
Cordialment,
Roser Bagué Paretas
Alcaldessa

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Des de la Casa de la Vila
Nota: DIES QUE HI HAURÀ PLE MUNICIPAL: ÚLTIM DIMARTS DE CADA DOS MESOS A LES 19:00h, OBERT A
TOTHOM. PROPER PLE: DIMARTS, 26 DE MAIG.

Resum dels plens
Sessió extraordinària del
dia 28 d’octubre de 2008

El Sr. Gibrat demana l’expedient tramés a la Direcció General d’Administració Local i l’alcaldessa el convida a consultar-lo a les dependències de secretaria.

El 28 d’octubre de 2008 es van reunir a la sala d’ac-

L’alcaldessa informa de la contractació de la Sra.

tes de l’Ajuntament, per celebrar sessió extraordinà-

Raquel Batlle en la modalitat de contracte laboral

ria, l’alcaldessa i tots els regidors.

temporal a temps parcial, en règim d’interinitat, fins

Amb caràcter previ a la discussió de l’ordre del dia,
el Sr. Gibrat mostra el seu desacord amb la convoca-

a la provisió del lloc de treball mitjançant convocatòria a l’efecte.

tòria ordinària de la sessió, tot entenent que no co-

Aprovació inicial de
les ordenances fiscals 2009

incideix amb la programació aprovada a l’inici de la
legislatura. Per aquest motiu sol·licita que la sessió
consti com a extraordinària.

Se sotmet a la consideració del Ple l’expedient de

L’alcaldessa argumenta que la darrera sessió ordi-

modificació de les ordenances fiscals reguladores de

nària no es va poder celebrar perquè el secretari ti-

l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana,

tular, el senyor Casas, no hi va poder assistir, i el se-

de l’impost sobre l’increment de valors de naturalesa

nyor Puga encara no havia tramitat la seva sol·licitud

urbana, de l’impost sobre vehicles de tracció mecàni-

d’habilitació estatal com a secretari accidental. Per

ca, de la taxa per utilització de la piscina municipal i

aquest motiu l’alcaldessa argumenta que aquest ple,

zona esportiva, de la taxa sobre llicències d’obres, de

amb la voluntat de no dificultar la defensa dels inte-

la taxa del servei de recollida d’escombraries i de la

ressos del grup de l’oposició, i atès el seu contingut,

taxa sobre el cementiri municipal.

s’ha convocat com a ordinari, però que en tot cas, no

L’alcaldessa exposa el detall de les modificacions

hi ha inconvenient en què la sessió se celebri com a

d’aquestes ordenances.

extraordinària.

A continuació s’obre un torn d’intervencions i pren la
paraula el Sr. Gibrat per manifestar que el seu grup

Donar compte dels assumptes
de personal
L’alcaldessa informa que s’han dut a terme els tràmits

votarà negativament a les modificacions de les ordenances proposades i que es reserva el dret de presentar al·legacions.

necessaris per demanar a la Direcció General d’Admi-

Sotmesa la proposta a votació, el Ple va adoptar

nistració Local l’habilitació del Sr. Puga com a secreta-

per majoria absoluta (4 vots d’ILT-PM a favor i 3 en

ri accidental. No obstant, mitjançant decret d’Alcaldia

contra de CiU) l’acord d’aprovar inicialment l’expe-

se l’ha nomenat secretari accidental a l’espera de la

dient de modificació de les ordenances fiscals es-

resolució definitiva de l’esmentat organisme.

mentades.

4

L a Ta l l a d a • To r • M a r e n y à • C a n e t

BAIX EMPORDÀ

Des de la Casa de la Vila
Aprovació inicial del projecte per a la
construcció de la xarxa de sanejament
de Canet de la Tallada
L’alcaldessa informa que es tracta d’un projecte

En el procés d’elaboració de les Agendes 21 locals,
finançat per la Diputació de Girona, s’inclou un pla
especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzables (PERUSNU).

subvencionat pel PUOSC i explica que l’actuació

Els treballs efectuats i el document redactat per Ge-

consisteix en l’execució d’obres per a la construcció

oservei Projectes i Gestió Ambiental, SL referent als

d’una xarxa de sanejament, actualment inexistent,

usos del sòl no urbanitzable, en el marc de l’agenda

al nucli de Canet de la Tallada situat a l’extrem

21 dels municipis del Baix Ter, han seguit amb fidelitat

del municipi, a prop del Ter, que té una extensió

l’ideari programàtic de la Diputació de Girona.

d’aproximadament 16,6 ha, i un cost total per contracte de 235.406,71 €.

Així doncs, la corporació municipal de la Tallada
d’Empordà en Ple, vist els fets exposats anteriorment,

El Sr. Gibrat pren la paraula i manifesta que el seu

vist el conveni entre els Ajuntaments i la Diputació de

grup s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta, ja

Girona, i vista la valoració de la Direcció Facultativa

que en l’anterior legislatura s’havien endegat con-

independent, conforme la documentació presentada

verses amb la Junta de Sanejament i aquesta havia

és adequada i s’ajusta en forma i contingut a allò que

adquirit el compromís d’estudiar la possibilitat d’in-

requereix el conveni, proposa el següent acord:

cloure aquest projecte dins el futur col·lector que va
des de Colomers a l’Escala.

Restar assabentat el Ple de la documentació elaborada per Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, SL i que

L’alcaldessa explica que en el seu moment es va

porta com a títol “Proposta d’una base normativa per a

contactar amb la junta de Sanejament i davant la

la regulació d’usos en sòl no urbanitzable del Baix Ter”.

seva negativa a incloure aquesta actuació dins el

Utilitzar els documents esmentats com a estudi pre-

projecte del col·lector, s’havia demanat la subvenció

vi a la formulació de la normativa urbanística que ha

al PUOSC. També destaca que aquesta actuació rep

d’afectar el sòl no urbanitzable en el marc de la redac-

una subvenció del 85% del seu cost.

ció del POUM del municipi de la Tallada d’Empordà,

Sotmesa la proposta a votació, el Ple adopta per

tot entenent que es tracta d’un document base de

majoria absoluta (4 vots d’ILT-PM a favor i 3 absten-

treball, i que durant el procés de redacció i de partici-

cions de CiU), l’acord d’aprovació inicial.

pació dels diferents agents implicats, es podran produir variacions i modificacions del text proposat.

Proposta d’acord d’adhesió a l’estudi
elaborat dins el marc de l’Agenda 21

El Sr. Gibrat manifesta el seu acord en nom del grup
de CIU. S’aprova per unanimitat.

L’alcaldessa explica que l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà, juntament amb els altres Ajuntaments

Informacions de l’Alcaldia

(Albons, Bellcaire d’Empordà, Colomers, Foixà, Fon-

L’alcaldessa manifesta la seva desaprovació per la uti-

tanilles, Garrigoles, Gualta, Jafre, Palau-sator, Pals,

lització dels termes “més o menys democràticament”,

Parlavà, la Tallada d’Empordà, Rupià, Serra de Daró,

que va utilitzar CIU a l’escrit que figura en el butlletí

Torroella de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Ver-

municipal, per referir-se al procés electoral que va con-

ges, Viladamat i Vilopriu), han elaborat l’Agenda 21

figurar el govern d’aquesta legislatura. Demana una

del Baix Ter.

rectificació per part de CIU.

Butlletí d’Infor mació Municipal

Núm. 04 • ABRIL 2009

5

Des de la Casa de la Vila
Es fa un repàs a les subvencions que han estat conce-

estat de 69.910 € i que s’ha optat per presentar dos

dides i informa que al llarg del proper mes de novembre

projectes d’obra, la pavimentació de l’accés a la zona

i desembre s’hauran de justificar.

esportiva municipal, i la reurbanització dels punts de

S’informa de les actuacions que està duent a terme

deixalles situats a Canet de la Tallada i a Tor.

l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua pota-

El Sr. Ferrer explica que la primera actuació con-

ble, Sorea, per tal de solucionar la falta de pressió en el

sisteix en la realització d’obres de millora de l’espai

municipi de Canet. En aquest sentit es fa saber que s’ha

exterior de l’accés nord a l’Empordanet i piscina

enviat una nota informativa als veïns per informar-los

municipal, amb una nova pavimentació amb acabat

de la situació i de la preocupació del Consistori davant

asfaltat, excavació de dues rases per passar tubs en

el problema.

previsió de pas d’instal·lacions futures, creació d’una

L’alcaldessa vol que quedi constància que l’Ajunta-

rotonda al voltant del pou per millorar la circulació

ment ha demanat explicacions a l’empresa SOREA, i els

de vehicles en aquest punt, enderroc de la illeta de

ha requerit una solució definitiva.

formigó que està just al davant, i finalment, soterra-

S’informa que s’ha encarregat a l’arquitecte municipal,

ment de la línea aèria de Telefònica que hi ha en el

la Sra. Maria Frigola, que prepari la documentació neces-

tram de carrer des de l’Empordanet fins al final de la

sària per presentar una modificació puntual del que dis-

piscina municipal.

posa la UA2, pel que fa a diverses zones verdes públiques.

El Sr. Ferrer informa, també, que el segon projecte

L’alcaldessa informa que s’han demanat pressupostos

que es presentarà al FEIL consisteix en la realització

per al manteniment de camins, tot i que s’estan fent

d’obres d’adequació d’un espai de recollida selectiva

gestions per mancomunar serveis a través del Consell

als pobles de Canet de la Tallada i a Tor, amb la creació

Comarcal, per abaratir costos.

d’un espai pavimentat on situar els diversos conteni-

L’alcaldessa explica que el passat 19 de setembre es va
signar el Conveni del Taxi del Baix Empordà, que entrarà
en vigor l’1 de gener de 2009.

Sessió ordinària del dia 16
de desembre de 2008
El 16 de desembre de 2008 es van reunir a la sala d’ac-

dors per a la recollida selectiva de deixalles.
El Sr. Gibrat manifesta que el seu grup veu prioritària
la construcció de voreres en alguns carrers del poble i
posa en dubte l’oportunitat de fer qualsevol actuació a
l’accés nord a l’Empordanet i la piscina municipal, sense esperar que la carretera C-31 passi a ser de titularitat
municipal. Per aquests motius el grup de CIU s’absté en
aquest punt.

tes de l’Ajuntament, per celebrar sessió ordinària, l’alcaldessa amb tots els regidors.

Proposta d’acord per a la signatura
d’un conveni de cessió de terrenys per
a una parada d’autobusos al pk 359 de
la carretera de Figueres

Proposta d’acord per aprovar la
sol·licitud d’actuacions per
incloure al FEIL 2009

L’alcaldessa informa que, amb l’autorització dels Ser-

L’alcaldessa explica en què consisteix el Fons Estatal

veis Territorials de Transports de la Generalitat a Giro-

d’Inversió Local aprovat per Real Decreto-Ley 9/2008.

na, s’ha ubicat una nova parada d’autobusos al pk 359

S’informa que la quantitat assignada a la Tallada ha

de la carretera de Figueres dins el terme municipal de
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la Tallada. També s’explica que s’ha obtingut l’auto-

procés de participació ciutadana que s’està duent a

rització del Sr. Rafel Surrell i Falgars, propietari de les

terme per a la redacció del nou POUM.

finques núm. 228, del polígon 3, i núm. 31, del polígon

2) S’explica que el passat 15 de desembre les baixes

4, sobre les quals s’ha ubicat la nova parada, i que

temperatures van provocar un tall en el subminis-

aquest ha demanat formalitzar la cessió mitjançant

trament de gas al municipi i que fetes les gestions

un conveni amb l’Ajuntament.

oportunes amb la companyia encarregada del ser-

L’alcaldessa destaca la millora quant a l’accés i la fun-

vei, aquest es va restablir al dia següent al voltant

cionalitat de la nova ubicació i sol·licita al secretari la

de les 9 del matí. La companyia s’ha compromès a

lectura del conveni proposat per a la seva aprovació.

realitzar trucades a tots els afectats i a contactar

El secretari fa lectura del document i destaca que

amb el Sr. Pascual per tal que repari possibles ava-

l’Ajuntament es compromet a utilitzar l’espai cedit

ries que s’hagin produït a les calderes de les cases

únicament per a la destinació objecte de la cessió i

particulars. La companyia també es compromet a

que la propietat cedeix lliurement la part de les fin-

assumir les factures que es generin. L’alcaldessa

ques que s’afecta i renuncia a la percepció de qualse-

destaca la celeritat amb la qual s’ha actuat per part

vol tipus de contraprestació.

del Consistori en contactar amb la companyia per

En el torn d’intervencions, el Sr. Gibrat manifesta que

exigir una ràpida solució i l’assumpció de les des-

el seu grup s’abstindrà en aquest punt, atès que entén

peses que s’hagin pogut generar en els habitatges

que el conveni és innecessari si es té en compte la zona

del municipi.

de servitud que el propietari està obligat a cedir.

Proposta de denominació del local
municipal de nova construcció situat al
carrer Sant Joan de Pla de Corts
L’alcaldessa explica que a principis de febrer es preveu
que les obres del local municipal estiguin finalitzades,
però que no s’obrirà fins que hagi finalitzat l’adequació dels accessos. Atès que la demanda de denominació

L’alcaldessa informa sobre les activitats de Nadal.

Assumptes urgents
Precs i preguntes
1) El Sr. Gibrat sol·licita informació sobre l’estat de
la reparcel·lació de la UA2 i del sector de Tor.
- L’alcaldessa informa que es va retirar de l’ordre
del dia del passat ple per falta de documentació.

deriva de la necessitat de facilitar-ne la ubicació i la

Afegeix que el proper 17 de desembre hi ha pre-

identificació, es proposa al ple el nom de “LA CASETA”

vista una reunió a Urbanisme de Girona per definir

per referir-se al nou equipament situat al carrer Sant

alguns aspectes que no queden clars i que l’arqui-

Joan de Pla de Corts, i la col·locació d’una placa identi-

tecta està treballant per tal que en el proper ple del

ficativa amb l’esmentat nom.

mes de gener es pugui portar a la seva aprovació.

CIU s’absté en aquest punt.
2) El Sr. Gibrat sol·licita explicacions en relació amb

Informacions de l’Alcaldia
L’alcaldessa informa dels esdeveniments i les actuacions del Consistori en les darreres setmanes.
1) El proper mes de gener es tornarà a activar el
Butlletí d’Infor mació Municipal

una connexió al desguàs d’un habitatge de Tor.
- L’alcaldessa manifesta que la connexió ja s’ha fet
i que prèviament es va obtenir el corresponent permís del departament de carreteres a Girona.
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3) El Sr. Gibrat informa que el sector B de l’enllumenat del municipi no està ben programat i s’encén i s’apaga sense tenir en compte les hores de

Sessió ordinària del dia 29
de gener de 2009
El 29 de gener de 2009 es van reunir a la sala d’actes

llum.
- L’alcaldessa manifesta que es tindrà en compte

de l’Ajuntament, per celebrar sessió ordinària, l’alcal-

l’observació i que es contactarà amb el Sr. Pascual

dessa, els quatre membres de l’equip de govern i el

perquè ajusti el programador.

senyor Narcís Gibrat.
En l’acta de la sessió anterior, el Sr. Gibrat sol·licita

4) El Sr. Gibrat manifesta que la vorera d’un tram

que sigui inclosa la data del ple, el 29 de juliol de

del carrer Aspres és impracticable a causa de la quan-

2008, al qual fa referència l’alcaldessa en l’apartat

titat de palets i material d’obra abandonat.

primer del punt de l’ordre del dia referent a precs i

- El Sr. Ferrer explica que s’ha demanat al respon-

preguntes. També manifesta que la transcripció que

sable, mitjançant diversos requeriments, que proce-

ha fet el secretari de les seves paraules en l’apartat

deixi a la retirada d’aquest material, però encara no

cinquè del mateix punt de l’ordre del dia no s’acaba

s’ha aconseguit. Es pren nota i es decideix intentar-

d’ajustar al que realment es va dir al ple, però que no

ho novament.

obstant, atès que aquesta ha estat la interpretació del
secretari, el seu grup l’accepta.

5) A instància de l’alcaldessa en el darrer ple, el Sr.
democràticament” utilitzats en el butlletí informatiu

Donar compte
dels assumptes de personal

de CIU. Explica que la seva afirmació es fonamenta

L’alcaldessa explica que el Sr. Víctor Puga, actual se-

en situacions com les que segueixen:

cretari accidental de la Corporació, va comunicar el

Gibrat explica el perquè dels termes “més o menys

- Una persona gran vol anar a votar i la seva família
no li ha facilitat.
- S’acompanya a votar a algú que sap a qui vol votar
i finalment no sap a qui va votar.
- S’empadrona gent al poble que no hi resideix habitualment.

passat 31 de desembre la seva intenció de deixar de
prestar els seus serveis a partir de febrer de 2009.
S’afegeix que, per tal de suplir la plaça que queda vacant, s’han realitzat diverses entrevistes i s’ha decidit
contractar el Sr. Pere Servià a partir de l’1 de febrer
de 2009, com a funcionari interí administratiu, i sol·
licitar a la Direcció General d’Administració Local, la

El Sr. Gibrat insisteix en què les seves afirmacions te-

seva habilitació com a secretari accidental.

nen els fonaments explicats i que si algú es veu agre-

S’informa també que en els pressupostos 2009 que es

dit per les seves paraules té els tribunals per demanar

porten a aprovació en aquest ple, es preveu la creació

responsabilitats.

d’una plaça de funcionari d’administratiu amb una dedica-

L’alcaldessa accepta les explicacions del Sr. Gibrat

ció de 35 hores setmanals i l’amortització de la plaça d’au-

però no les comparteix. Qualifica les acusacions de

xiliar administratiu que fins ara disposava l’organigrama.

no fonamentades i troba molt desencertat posar en

En aquest sentit, s’ha proposat que la plaça sigui ocupada

dubte el règim democràtic i la llibertat de qualsevol

de forma interina per la Sra. Raquel Batlle, fins a la provi-

persona d’empadronar-se allà on vulgui.

sió del lloc de treball mitjançant convocatòria a l’efecte.
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Proposta d’aprovació inicial del
projecte de reparcel·lació del sector
comercial específic Cofrugi

atès que no entenen el perquè es va aturar aquest
tema en el seu moment sense cap aclariment.

L’alcaldessa explica que en el seu moment la modifica-

Aprovació inicial del pressupost 2009

ció de les normes subsidiàries de la Tallada d’Empor-

L’alcaldessa explica en què consisteix el pressupost

dà va delimitar el polígon d’actuació urbanística del

2009 que es porta a aprovació, fa un repàs partida

sector comercial específic, Cofrugi. Actualment hi ha

per partida i explica les diferències més substancials

la necessitat d’efectuar un repartiment equitatiu dels

respecte al pressupost 2008. Comenta que es tracta

beneficis i les càrregues de l’ordenació i urbanització

d’un pressupost ajustat a la realitat i a la nova situa-

de l’àmbit comprès en el PAU del sector comercial es-

ció de crisi que estem travessant. Hi ha una conten-

pecífic, Cofrugi, motiu pel qual demana l’aprovació

ció en la despesa i els ingressos estan actualitzats en

inicial del projecte.

funció del que s’ha liquidat aquest any, les previsions

El Sr. Gibrat sol·licita ser informat en relació amb

del Consell Comarcal i la realitat, especialment pel

les diferències respecte a l’anterior projecte que es

que fa als ingressos que deriven de la construcció. Es

va retirar del ple del mes d’octubre tot al·legant fal-

tracta d’un pressupost equilibrat, realista i que per-

ta de documentació, i sobre la compensació econò-

metrà a la Corporació assumir les obligacions que té

mica pactada en el seu moment amb els promotors

compromeses a dia d’avui i realitzar la inversió que

del sector.

el municipi necessita. Destaca la intenció de construir

L’alcaldessa explica que no hi ha diferències urba-

una escola bressol amb un cost aproximat de 90.000

nístiques, en tot cas el que canvia és la indivisibilitat

euros i que podria estar subvencionada en part pel

de la parcel·la.

Departament d’Educació de la Generalitat.

S’aprova la proposta amb 4 vots a favor del grup

S’aprova la proposta amb 4 vots a favor del grup

municipal Independents de la Tallada-PM. El Sr. Gibrat

municipal Independents de la Tallada-PM. El Sr. Gi-

manifesta que el seu grup s’abstindrà en aquest punt.

brat manifesta la seva abstenció en nom del grup
de CIU.

Proposta d’aprovació inicial de la
Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament
en el sector de la UA2

Informacions de l’Alcaldia
L’alcaldessa informa que es notificarà a tots els propietaris el projecte modificat de la carretera C31, i que

L’alcaldessa demana l’aprovació inicial de la modifica-

estarà a exposició pública a l’Ajuntament durant el

ció puntual de les normes subsidiàries de planejament

termini de 30 dies.

en el sector de la UA2. S’explica que la modificació

S’explica, també, que s’ha convocat una reunió per

consisteix en la inclusió de les zones verdes que pre-

al proper 13/02/2009 per acordar el calendari de to-

veu el projecte de reparcel·lació i amb una reordena-

tes les activitats culturals de cara al 2009. A la reunió

ció de la vialitat en el sector.

estan convocades l’associació cultural Camatorta amb

S’aprova la proposta amb 4 vots a favor del grup

les seves comissions d’esports, música, gent gran, fes-

municipal Independents de la Tallada-PM. El Sr. Gi-

tes, tallers, joventut, revista, Casal de Tor i Comissió

brat manifesta que CIU s’abstindrà en aquest punt

de festes de Canet.
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Des de la Casa de la Vila
Administració

Dia 28

Sopar-trobada record antic equip

		

de futbol l’Empordanet dels anys

S’ha produït una reestructuració en el sector adminis-

		

1977-1983

tratiu de l’Ajuntament que es concreta en el canvi de

		

(organitza Amics del l’Antic Equip)

secretari per trasllat professional del Sr. Víctor Puga.

		

Interessats apunteu-vos al Local

Des del dia 1 de febrer disposem d’un nou secretari,

		

l’Empordanet. Els que tinguin

el Sr. Pere Servià, que juntament amb la Sra. Raquel

		

fotos antigues les poden entregar

Batlle (administrativa) atenen tots els assumptes mu-

		

als organitzadors, per tal de fer

nicipals, amb una notable ampliació de l’horari i de

		

un muntatge audiovisual.

l’atenció al públic.

Regidories
Cultura
Llistat d’activitat coordinades per l’Associació Cultural

ABRIL
		
Dia 4		

Inauguració del nou centre cultural

		

“Punt de Trobada, La Caseta”

		

A les 17h (organitza l’Ajuntament)

Dia 11		

Vetlla Pasqual (organitza Casal de Tor)

		

Xai i brunyols per a tothom

Dia 17		

Xerrada informativa sobre les

		

drogues a càrrec de ACAS de

		

S. Feliu de Guíxols.

Municipal Camatorta:

MARÇ
Dimarts-Dijous:

Classes d’anglès: Primer nivell

		

Al local punt de trobada La Caseta

		

De 19:45 a 20: 45

		

(organitza Comissió de Joves)

		

Segon nivell

		

De 20:45 a 21:45

Dia 19		

Caminada popular de Marenyà a

		

Tor amb esmorzar per a tothom.

Dia 5		

Inici de classes de dansa

		

A les 9h del matí a l’Empordanet

		

contemporània a l’Empordanet .

		

(organitza Comissió d’Esports)

		

(organitza Comissió d’Esports)

		

De 18:30h. a 20.00h. Tots els dijous.

Dia 24		

Xerrada informativa sobre

		

tatuatges i pírcings a càrrec de

Dia 10		

Visita al museu Dalí.

		

ACAS de S. Feliu de Guíxols.

		

(organitza Comissió Gent Gran)

		

Al local punt de trobada La Caseta

		

Sortida a les 14.30h. preu 7€

		

(organitza Comissió de Joves)

Día 15		

Calçotada popular a l’Empordanet.

		

Preu 18 €

Taller de flors, al local Punt de trobada La Caseta.

		

(organitza Comissió de Festes)

(organitza comissió de Gent Gran “la Colla del Sinofós”)
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Dia 3		

Concert de música clàssica a

Dies 26-27

Festa major de La Tallada

		

l’Església de Tor a càrrec del Dúo

		

(organitza Comissió de Festes)

		

Nerta ( Ultano Gómez i Núria Abulí)

		

(organitza Comissió Música). A les 12h

		

Dia de la Mare. Dinar a l’Empordanet

Tot el mes curset de natació per a nens i nenes.

		

(organitza Casal de Tor)

També casal d’estiu que oferirà torns de matí i tarda.

		

Obert a tothom. A les 14h

Dia 8

Xerrada informativa sobre 		

de tennis l’Empordanet.

		

sexualitat a càrrec de ACAS de

(organitza comissió d’esports)

		

S. Feliu de Guíxols. Al local punt de

Per inscripcions a l’Empordanet

		

trobada La Caseta.

		

(organitza Comissió de Joves )

Dia 15

Xerrada informativa sobre

		
		

JULIOL

Tot el mes Open Tennis Marenyà a la pista

Dies 10-11- 12

Festa Major de Tor

		

(organitza Casal de Tor)

alimentació a càrrec de ACAS

Dia 18		

Cinema a la fresca a la pista

de S. Feliu de Guíxols.

		

l’Empordanet.

		

Al local punt de trobada La Caseta

		

Organitza grup de joves

		

(organitza Comissió de Joves)

		

i Associació Camatorta

Dia 17

Festa de la Diada de la Gent Gran

Dia 25		

Concert de Jazz a Canet,

		

(organitza l’Ajuntament)

		

davant l’església

		

(organitza Comissió de Música)

Dia 29		

Inici del taller de cuina. Al local

		

10 del vespre

		

Punt de trobada La Caseta.

		

Interessats apunteu-vos 		

		

a la botiga Ca la DolorsJUNY

AGOST
		
Torneig de petanca (organitza comissió d’esports)

JUNY

Per inscripcions a l’Empordanet

Dia 13		

Xerrada de salut per a gent gran

Dies 8-9

Festa Major de Marenyà

		

a càrrec dels Drs. Emili Nicolau i

		

(organitza Comissió de Festes)

		

Núria Teixidor. 17h a La Caseta
Dia 15		

Festa de Santa Maria:

Dia 23

Gran foguera de Sant Joan amb

		

Sardinada popular i havaneres

		

l’arribada de la Flama del Canigó

		

a l’Empordanet

		

Arribada de la Flama a les 21:15

		

(organitza l’Ajuntament)
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Des de la Casa de la Vila
SETEMBRE

Dia 25

Quina a l’Empordanet

Dia 11 (diada de Catalunya):

		

(organitza Comissió de Festes)

		

- Exposició Empord’art

		

Vacances de Nadal: casalet de Nadal

		

a la sala d’exposicions

		

de l’Ajuntament

		

- Concurs de dibuix pels petits i

		

concurs de grafits pels més grans

Dia 2		

Torneig de tennis taula

		

- Jocs infantils i xocolatada

		

al local l’Empordanet.

		

(organitza Comissió d’Esports)

Dia 20		

Festa de Canet

		

(organitza Comissió de Canet)

Dia 5		

Arribada dels Reis d’Orient.

GENER 2010		

OCTUBRE		
Dia 4		

Medi ambient

Bicicletada al matí

Millores en els punts de recollida
Dia 18		

Festa de Sant Galderic

		

(organitza l’Ajuntament)

		

Concert de música tradicional

les directrius de la Conselleria de Medi Ambient, establi-

		

(organitza Comissió de Música)

rem punts complets de recollida a tots els nuclis. Entenem

Apostem per un poble net i endreçat, per tant, seguint

per punts complets espais on hi ha contenidors de plàstic,

NOVEMBRE

de paper, de vidre, de matèria orgànica i de rebuig.

		

Aquest criteri respon a la necessitat de reciclar d’una

Dia 7

Castanyada a l’Empordanet

		

(organitza Comissió de Gent Gran)

manera organitzada i responsable.
La situació de contenidors de rebuig aïllats no afavoreix el reciclatge.

DESEMBRE

S’ha dut a terme un estudi del servei de recollida de

		

deixalles al municipi per tal d’adaptar-lo a les necessi-

Dia 6		

Dinar per a la Marató de TV3

		

al local l’Empordanet

		

(organitza Comissió de la Gent Gran)

tats actuals.
Canvis:
- S’ha implantat un nou punt complet de recollida

Dia 20		

Concert de Nadal a l’església de

al poble de la Tallada: Sector carrer del Nord amb

		

La Tallada a les 12 del migdia

Sant Joan de Pla de Corts.

		

(organitza Comissió de Música)

- S’han retirat els contenidors de rebuig dels carrers

		

Quina al casal de Tor a la tarda

Sant Joan Pla de Corts i del c/ dels Masos per concen-

		

(organitza Casal de Tor)

trar-los en el punt complet situat al c/ Tramuntana.
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En cas que aquest punt es vegi sobrecarregat,
s’implantarà un altre punt complet al c/ dels Masos.
- A Tor s’ha adequat un nou punt al c/ del Pou per
tal de desplaçar els contenidors de rebuig del c/ Major

DEIXALLERIA MÒBIL
LLOC: L’Empordanet
FREQÜÈNCIA:
Cada dos mesos. Propera: 17 d’Abril

i el punt complet del c/ del Mar. En cas que aquest
punt es vegi sobrecarregat, s’implantarà un altre punt

RECOLLIDA VOLUMINOSOS

complet al sector més deficitari sempre que l’espai ho

LLOC: A cada punt complert de recollida

permeti.

FREQÜÈNCIA:

- Atès que les deixalles orgàniques són les que necessi-

El primer dijous de cada mes a les 8 del matí

ten que s’aboquin a diari, es col·locaran contenidors orgànics als punts més distants, per tal de facilitar-ne l’ús.

Es responsabilitat de tots mantenir el poble net i
endreçat.

- La Tallada:
a la plaça de la Constitució i al c/ dels Masos.
- Tor: al c/ Major i al c/ del Mar.
- El Consell Comarcal concedeix contenidors de

Registre d’animals de companyia

compostatge casolà a totes les famílies que disposin
d’un espai sense pavimentar per posar-lo. Els interes-

Us comuniquem que l’Ajuntament té obert el re-

sats han de fer la inscripció a l’Ajuntament.

gistre d’animals de companyia, especialment de

- S’ha ampliat el servei de deixalleria mòbil per a

gossos.

aquelles deixalles de reciclatge especial.
Dies (divendres): 17 d’abril, 12 de maig, 14 d’agost, 9

Cal que totes les persones propietàries d’animals
passin per l’Ajuntament a fer-ne el registre.

d’octubre, 11 de desembre.
- S’està millorant l’entorn del punt de deixalles de
Canet i es col·locaran tanques embellidores als punts

Aprofitem per demanar que els animals estiguin

Nord de Tor, de La Tallada i Marenyà.

en tot moment controlats. En cas de trobar algun

- Es col·locaran, també, contenidors de restes vegetals.

gos tot sol, l’Ajuntament procedirà a la seva recollida i a sancionar el seu propietari/a.

Com sempre estem oberts als suggeriments del veïns.
Poble

Nombre de punts complets:
plàstic, paper, vidre, rebuig
i orgànica

Restes Vegetals
(properament)

Contenidors
orgànics

La Tallada

4

2

6

Tor

2

1

4

Marenyà

1

1

1

Canet

1

1

1
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Serveis Socials

Aquest servei només es realitzarà en el cas que hi hagi
demanda.

Horaris Sarfa
Els punts de recollida seran:
La Tallada: Dispensari
Marenyà: Entrada del poble
Tor: Parada del bus
Canet de la Tallada: Entrada del poble
Verges: Dispensari
Excepcionalment, en cas de necessitat la recollida serà
a domicili.
Per traslladar els usuaris, la Creu Roja disposa d’un vehicle adequat per fer el servei en les degudes condicions, i també de la dotació del personal necessari per
efectuar el transport.
Per tal d’utilitzar el servei cal que truqueu el dia
abans de la visita mèdica de 10 a 13 hores al telèfon
972 30 09 92.

Transport públic Socio-sanitari

Caldrà recollir prèviament els tiquets necessaris per

Creu Roja, institució humanitària d’interès públic i

utilitzar el servei a l’Ajuntament o a la botiga de que-

naturalesa beneficosocial, preveu l’atenció sociosa-

viures Ca la Dolors.

nitària i assistencial a les persones amb dificultat de
mobilitat i també persones grans.

El preu del transport és de 4 euros per trajecte
(8 Euros anar i tornar)

L’Ajuntament de la Tallada, conjuntament amb els municipis de Verges, Jafre, Parlavà, Rupià i Foixà ha signat

Aquest servei serà vigent a partir del 14 d’abril.

un acord amb aquesta entitat per tal d’oferir el servei de
trasllat de persones amb dificultats de mobilitat que ne-

Al mateix temps, s’està treballant per obtenir un

cessitin desplaçar-se als serveis sanitaris de la comarca:

servei similar per als desplaçaments diaris al CAP de
Torroella i al dispensari de Verges.

De dilluns a divendres un servei d’anada i tornada al
matí i un altre a la tarda a l’Hospital de Palamós.

14
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SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
PER A GENT GRAN

Fi de les obres del punt de trobada
“La Caseta”

Com a novetat dels serveis socials s’ofereix el servei de Teleassistència. És un servei que poden demanar totes les persones més grans de 65 anys que passen estones soles i que
en un moment donat en una situació d’emergència o de
necessitat poden, només prement un botó, avisar perquè
l’ajudin. El funcionament és molt senzill. Mitjançant un petit aparell, la persona que prem el botó d’assistència rep
resposta immediata per part d’assistents especialitzats. És
una eina de prevenció, pensada per a persones que passen
moltes estones soles.
El cost de l’aparell és de 29,57 € mensuals, però gràcies

El nou local de la cruïlla amb la carretera de Marenyà

a l’esforç de la Diputació de Girona i de l’IMSERSO el cost

està ja a punt d’inauguració (4 d’abril). Les obres han

mensual per a l’usuari només serà de 4,17 € al mes.

estat finançades per la Diputació de Girona, el Depar-

Els interessats podeu adreçar-vos al telèfon 972 76 00

tament de Joventut de la Generalitat i l’Ajuntament.

29 i demanar per la Mònica Ortega, assistenta social de
la nostra zona.

Urbanisme

Adequació de
les entrades a La Tallada
(zona piscina i cruïlla Marenyà)
Properament es portaran a terme les obres de mi-

POUM

llora de les dues entrades al poble de la Tallada: Ei-

Segueixen els treballs dels arquitectes per donar

xamplament i pavimentació, soterrament de la línia

forma al projecte, tot recollint les aportacions de

telefònica des del cementiri, reforç del ferm de da-

la comissió de participació ciutadana del municipi i

vant el local Social i enllumenat de la zona.

les propostes de propietaris per tal que a finals del
proper trimestre es pugui presentar una prèvia a

Les obres han estat subvencionades pel Fons d’Inversió Estatal.

exposició.

Obra privada

Obra pública:
Adequació de la C-31

Es fa el seguiment de les obres d’iniciativa privada. Dar-

L’Ajuntament fa el seguiment de les obres per tal que

ria d’obres majors començades estan en aquest moment

es compleixin els acords previstos, i actua com a enllaç

aturades per la crisi. Segueix el seu curs la construcció

entre els nostres veïns i l’empresa constructora i la Ge-

de tres habitatges a la plaça del Castell de la Tallada

neralitat. Volem agrair la nombrosa col·laboració ciu-

(llicència donada el 30 de maig del 2007), s’inicia un ex-

tadana que ens permet estar atents a qualsevol canvi

pedient de revisió de la llicència municipal d’obres, i

o necessitat puntual.

un expedient de protecció de la legalitat urbanística.

Butlletí d’Infor mació Municipal

rerament són poques les llicències sol·licitades. La majo-

Núm. 04 • ABRIL 2009

15

Des de la Casa de la Vila
Serveis Agraris i Rurals
Adequació dels camins:

Conservació immobles

15100

Despeses d’oficina

10000

Tram de camí de Marenyà al Puig Segalar

Subministraments

Camí de Tor a Marenyà

i reparacions

20000

Camí de Verges

Assegurances

4300

Camins de Canet

Despeses diverses / projectes /

Camí del Mas Duran

gestoria

26000

Tècnic i Àrea de Joventut

10800

Es refaran els torrents de Vallobera, La Torrentera i

Servei de Recaptació

5000

el que està al mig dels dos, així com el desguàs del

Assessorament urbanístic /

Pont Pagès

Arquitecte

12000

Redacció POUM

60000

llada a Tor que fa de torrent recollint les aigües dels

Indemnitzacions per raó del servei

10250

torrents de Vallobera i Torrentada.

Dietes i despeses de viatge

2000

Serveis socials

4000

Mobiliari Local Social

2000

S’anivellarà, donant-li pendent, el camí de La Ta-

S’arreglarà l’entrada nord a Tor que ha estat malmesa pel pas dels camions que transportaven terra de
les obres de la C-31.

181450

Hisenda

Manteniment jardineria

15000

Manteniment infrastructura

Pressupost 2009

i serveis

8000

Recollida escombraries/abocador
PRESSUPOST 2009 DESPESES

i ensenyament
Interessos amortització préstecs

10600

Capital amortització prestecs

30000

28000

PUOSC

235500

Adequació Centre Civic
40600

Retribucions alts càrrecs

35000

Subvencions cultura

1000

Maquinaria, instal·lacions
i estris

25000

Construcció Escola Bressol

90000

12500

437500

Retribucions brutes secretari

12000

Retribucions brutes administrativa

19600

Vies publiques, camins i rieres

Retribucions personal laboral

28200

Complementaris Camí Mas Turró

25000

Personal laboral eventual

10000

Boscos municipals/camins forestals

24000

20000
69000

82300
IVA lloguer finques
Seguretat social
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PRESSUPOST 2009 INGRESSOS

Fons de cooperació municipal

130000

Secretaria General de joventut

10800

IBI Rústics

31000

Subvencions Diputació i Consell Com.

15000

IBI Urbana

93000

Conveni empreses privades

35000

Impost vehicles trac. mecanica

32000

Subvencions Coto de Caça

12000

Subvenció Regidors

8000

Altres subvencions

5000

Impost sobre Plus valua
i.a.e.

1200
10000
167200

Impost construccions i obres
Taxa llicència obres

20000

Interessos comptes corrents

1300

Taxa sobre clavegueres

1500
38000

Taxa sobre servei d’aigua /

Concessions i lloguers immobles

10100

Subvenció Medi Ambient. Boscos

24000

Subvenció POUM

60000

Subvenció Escola Bressol

45000

canon concessionari

8000

Subvenció PUOSC

Ocupació sòl, vol i subsòl

7500

Subvencions Diputació

Ingressos diversos i imprevistos

5000

Altres subvencions

Quotes piscina i casal estiu
IVA lloguer finques

500
10600

1500

Taxa cementiri
Taxa recollida escombraries

20000

215800

12000

(Diputació, Centre Cívic)

188300
30150
0 302450

900
75700

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Pàgina Oberta
L’oposició us fa saber...
Rotonda a l’accés nord de l’Empordanet
(pou d’aigua vell)

Plens i juntes de Govern

En el ple extraordinari del dia 3 de març es va aprovar

Es fan menys plens ordinaris dels que s’hau-

per l’equip de govern el projecte de “millora de l’espai

rien de fer. Van decidir fer ple ordinari cada

exterior: accés nord a l’Empordanet i piscina municipal”

darrer dijous de cada dos mesos.

aprofitant els diners del Plan E del govern central que
han de donar feina en temps de crisi. Això vol dir desti-

A vegades els plens extraordinaris es conver-

nar 60.000 € a fer una rotonda precipitada en un indret

teixen en ordinaris.

on tot és provisional perquè ja s’han començat les obres
de la nova carretera. Vàrem votar-hi en contra.

No rebem informació de les juntes de Govern
ni es posen a les cartelleres municipals les ac-

Per què no esperem a ordenar la totalitat de la zona

tes de les sessions.

un cop la vella carretera sigui municipal?

Carretera C-31
L’any 1997 es va impulsar des del nostre Ajuntament la de-

s’informa de la possibilitat de fer un enllaç conjunt

manda de reforma de la carretera per la seva perillositat.

entre Tor i la Tallada.

Es demanaven vorals i sistemes de reducció de velocitat
a les poblacions. El govern de la Generalitat el 1999 va

El 29 de febrer el DOGC publica l’Acord de Govern

posar-nos un projecte de via ràpida que aquella mateixa

37/2008 de 19 de febrer, d’ocupació urgent dels béns

primavera vàrem rebutjar amb un manifest i al·legacions.

afectats i expropiats per les obres de millora de la C-31.
El 31 de gener de 2008 es parla del tema de la carrete-

El 6 de juliol de 2001 s’aprovava en Ple el Memorial de

ra a pregunta nostra.

Greuges del Baix Ter i el novembre del mateix any es feia
la Declaració d’Albons on s’insistia en les mancances greus

El 13 de març s’aprova una proposta del nostre grup

de la nostra zona (carreteres, sanejament i regadius). En

per demanar informació sobre el canvi de traçat a la

els plens de 11-XI-2002, 25-VII-2003, 31 -X-2003, 27-II-2004,

zona de Tor i la seva exposició pública.

30-IV-2004, 24-IX-2004 i 19-XI-2004 es dóna informació
de l’estat administratiu de la carretera. Es continua insis-

El gener de 2009 comencen les obres en el traçat

tint en la necessitat de millorar la C-31.

aprovat.

El 23 de febrer de 2007 s’informa d’un croquis amb

GRUP MUNICIPAL DE CiU

la proposta de la Generalitat. El 25 de maig de 2007

NOSALTRES HO FARÍEM DIFERENT
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BAIX EMPORDÀ

Festes properes
Inauguració del nou centre cultural municipal
Punt de Trobada “La Caseta”
u

DISSABTE 4 D’ABRIL
- 5 de la tarda, parlaments inaugurals
- Música en viu a càrrec del grup ACCIÓ FESTIVA
- Piscolabis per a tothom
TOTS HI SOU CONVIDATS

Programa Festa de la Gent Gran
u DIUMENGE

17 DE MAIG DE 2009

12:00 Missa a l’església de La Tallada cantada pel cor.
14:00 Dinar de germanor al local social l’Empordanet.

Exposició de fotos de la primera comunió
(podeu portar-les a Queviures Dolors o a l’Empordanet
fins dissabte, 16 de Maig a la tarda)
16:30 Playback amb l’actuació del grup
“Segona Joventut” de l’Escala

MENÚ:
AMANIDA DE PASTA AMB POMA , PINYA I GAMBES
CASSOLA DE ROSTIT I SALSA DE BOLETS
POSTRES A TRIAR:

COPA DE GELAT AMB GUSTOS VARIATS

		

BRAÇ DE NATA O FLAM

PA I AIGUA
CELLER:

Vi negre - DON LUCIANO

Cava -

Preu del tiquet
Adults				
Nens de 6 a 12 anys 		
Gent gran
		

16,00 €
8,00 €
Gratuït

Recollida de tiquets a l’Ajuntament, a la botiga
Ca la Dolors i al mateix bar de l’Empordanet.

MARQUES DE MONISTROL BRUT

Nota: L’Ajuntament treballa en l’edició d’un llibre recull de fotografies de les persones més grans de 65 anys del nostre

municipi per a lliurar-lo com a obsequi. Tothom que estigui interessat en aparèixer-hi cal que truqui o s’apunti a l’Ajuntament ( telèfon 972 78 00 95 ) a Queviures Dolors o a L’Empordanet durant la setmana del 6 al 10 d’Abril. Els dissabtes 11 i
18 d’Abril el fotògraf acudirà a domicili per a fer la fotografia.
Butlletí d’Infor mació Municipal
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17134 - La Tallada d’Empordà
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Amb el suport de:

