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La gran nevada del 8 de març:
un paisatge insòlit

Serveis i telèfons d’interès
Ajuntament
Tel. .................................................... 972 78 00 95
Fax .................................................... 972 78 02 38
email Secretaria............... ajuntament@la-tallada.net
email Alcaldia.........................alcaldia@la-tallada.net
email Cultura...........................cultura@la-tallada.net
Plana web..................................... www.la-tallada.net
Horaris de l’Ajuntament
Servei	Dies			

Administració
Secretaria
Arquitecta
Alcaldia

Cada dia		
Dimecres
Dilluns i Dimecres
Dimecres		
Dilluns		
Dilluns, Dimarts i Divendres
Dimecres		

Horari

De 10 a 13
De 17 a 19
De 10 a 13
De 17 a 19
De 10 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 (dimarts de 9 a 14 h)................... 972 78 00 07
Torroella..................................................972 76 00 29
Transport sociosanitari Creu Roja Palafrugell.......972 30 09 92
Educació
Escola Verges.......................................... 972 78 01 41

Llar d’Infants de Verges........................... 972 78 05 82
IES Montgrí.............................................. 972 75 92 42
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...............9 d’octubre, 11 de desembre
Horari: de les 11 a les 14:30 h. A l’aparcament de 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 ....................................................... 619 76 81 45
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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Amb col·laboració de:

Benvolguts veïns i veïnes,
Ja se’ns fa habitual redactar aquest butlletí informatiu i a tots vosaltres
veieu com a normal rebre’l, aquest fet és significatiu. Representa que la
relació entre l’Ajuntament i tots vosaltres s’està normalitzant, és a dir
estem en contacte.
Com és evident dins l’Ajuntament hi ha activitat cada dia i és aquí on es
treballa per a atendre les vostres sol·licituds, per a du a terme projectes
i activitats pel municipi tant a caire social, com cultural, com rural i pagesia, com lúdic, com urbanístic, com paisatgístic, com de comptabilitat,
etc. Totes aquestes activitats seria difícil que vosaltres en ponguéssiu
ser-ne coneixedors sense un butlletí informatiu. És per això que ens plau
redactar-lo a fi de fer-vos arribar les coses que des de l’Ajuntament es
van fent. La informació fiable ens ajuda a tenir criteri i poder aportar
suggeriments de millora. Com heu pogut anar comprovant, l’Ajuntament
recull de bon grat tots els suggeriments i propostes.
Comencem un nou any que com sempre ve carregat de sorpreses i esdeveniments nou, alguns d’ells bons i positius i d’altres de no tant com poden
ser les derivades de la nevada que ha provocat malestar i problemes per
la manca de subministrament elèctrica i destrosses a causa del temporal;
no podem oblidar tampoc la crisi econòmica a la qual estem tots immersos. No per això, l’Ajuntament es plega de mans, tot el contrari, seguim
treballant amb responsabilitat en tots els àmbits dins els quatre pobles
per a restablir la normalitat i fer possible una millora social a nivell de
serveis i de relacions atenent les necessitats de les persones; una millora
cultural a fi de continuar donant suport a l’oferta d’activitats culturals que
les diferents comissions organitzen; una millora dins l’àmbit de la pagesia
treballant per a facilitar la feina de les persones que viuen directament
de la ramaderia i dels conreus ; treballem també perquè que el respecte
cap el medi ambient sigui cada cop més responsable i dins l’àmbit urbanístic treballem de manera ordenada per a aconseguir,dins el que ens
sigui possible, una millora en la distribució urbana reflectida dins el nou
planejament (POUM). Hem de ser conscients que totes aquestes millores a
part de la bona voluntat i disposició de l’equip de govern són necessari s els
recursos econòmics que en aquest moment ens fan ser molt cautelosos a
l’hora de projectar noves actuacions, escollint amb criteri aquelles que més
necessàries són i quines s’hi poden reduir costos. Per altre part, Ara més
que mai, no estalviem esforços en aconseguir totes les subvencions que
ens permetin anar fent realitat el projecte de tots: Créixer com a poble de
manera global i responsable dins el temps que ens toca viure.
Ben cordialment,
Roser Bagué Paretas
Alcaldessa
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Des de la Casa de la Vila
Resum dels plens

Extracte de les actes. Podeu trobar la versió íntegra a la web www.la-tallada.net
.

Sessió ordinària
del 29 de setembre de 2009

Aprovada l’acta de la sessió anterior, l’Alcaldia in-

Sessió extraordinària
del 11 de novembre de 2009

Acords que es van prendre:

forma que s’està elaborant un projecte de construcció de via verda que afecta al municipi, que anirà de

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la

Verges a Viladamat, i ara s’està estudiant com creuar

Tallada d’Empordà corresponent a l’exercici 2008.

la carretera C31.

Publicar i sotmetre a informació pública l’avanç del
Pla d’ordenació urbanística municipal, i també l’in-

Tot seguit, l’Alcaldia informa de diversos decrets que

forme ambiental preliminar que en forma part, pel

s’han portat a terme des de la darrera sessió ordi-

termini de 25 dies.

nària.
S’aprova el pla director de millores de l’abastament

Demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge

d’aigua potable de la Tallada d’Empordà.

l’emissió del document de referència per tal d’elaborar
l’informe de sostenibilitat ambiental que s’ha d’inclou-

El Ple va aprovar a continuació les ordenances fiscals

re en el Pla d’ordenació urbanística municipal.

del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exercici
2010.

Aprovació de la modificació de suplements de crèdit
per aplicació dels romanents de tresoreria de l’exercici

Seguidament, es va proposar i aprovar el calendari

2008 i per majors ingressos.

de festes laborals de caràcter local, que queda així.
• Tor: 9 de juliol i 16 d’octubre

Aprovació definitiva del projecte d’adequació del lo-

• Canet de la Tallada: 17 de setembre i 16 d’octubre

cal social i dependències de la piscina municipal.

• Marenyà: 6 d’agost i 16 d’octubre

Acceptació de la subvenció del PUOSC 2009.

S’aprova la proposta de conveni entre determinats
ajuntaments i l’assemblea local de Creu Roja Espanyola a Palafrugell referent a transport adaptat.

Sessió ordinària
del 24 de novembre de 2009

Finalment, s’aprova el suport de l’Ajuntament de la

Aprovada l’acta, es van exposar els decrets que ha dic-

Tallada d’Empordà als processos de consulta popular

tat l’Alcaldia des de la darrera sessió.

que, organitzats des de la societat civil, se celebrin
a la Tallada i al mateix temps se sol·licita a totes les

L’Alcaldia informa de les justificacions de subvencions pro-

institucions, entitats i ciutadania en general respecte

cedents de diferents organismes oficials. També informa

democràtic per a les iniciatives democràtiques sorgi-

de la contractació del senyor Xavier P. O. per suplir una

des de la societat civil.

baixa de maternitat de l’administrativa de l’Ajuntament.
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Des de la Casa de la Vila
S’aprova la sol·licitud d’ajut extraordinari al Departament

prevista de forma inicial en el projecte de construcció de

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat

la xarxa de sanejament de Canet.

de Catalunya per a obres i inversions de l’exercici 2010.
Per aquest motiu serà necessari realitzar una modifiS’aprova la devolució d’ingressos indeguts per la lli-

cació del projecte de l’obra, que permeti la construc-

cència d’obres de construcció d’un habitatge bifamili-

ció de la canonada que ha d’unir-se a la xarxa que

ar al camí de Torroella s/n, de Canet.

passarà per Verges.

S’aprova la justificació de la subvenció del Fons Estatal

S’aprova la sol·licitud de modificació de les dades eco-

d’Inversió Local 2009.

nòmiques referents al PUOSC 2009.

Sessió ordinària
del 26 de gener de 2010

S’aprova el projecte d’inversió de l’adequació de l’enllumenat de Tor, al terme municipal de la Tallada
d’Empordà, segons la memòria valorada redactada a
l’efecte pels serveis tècnics del Consell Comarcal del

Aprovada l’acta, s’informa dels decrets d’Alcaldia dic-

Baix Empordà, amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocu-

tats des de la darrera sessió ordinària.

pació i la Sostenibilitat Local.

L’Alcaldia, tot seguit, dóna compte de diverses infor-

S’acorda l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajunta-

macions sobre el Planejament urbanístic, sobre les

ment de la Tallada per a l’exercici 2010.

obres de la carretera C31 i sobre una reunió el dia 27
de gener juntament amb Unió de Pagesos per tal de
recollir les inquietuds dels pagesos, i per informar del
projecte d’espai agrari del Baix Ter.

Sessió extraordinària
del 2 de març de 2010

S’aprova la modificació del projecte de construcció de

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

la xarxa de sanejament de Canet.

Després de fer unes modificacions en el redactat dels
punts 9 i 10 de l’acta anterior, s’aprova per unanimitat.

Aquest Ajuntament ha tingut coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua ha exposat al públic el Projecte

2. Aprovació provisional de l’avanç de planejament del

constructiu en alta per al sanejament dels municipis

Pla Parcial del sector La Tallada (Exp. Sec. 76/2009).

de Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà, als

Atès que el Ple de l’Ajuntament de La Tallada en ses-

termes municipals de Verges, Colomers, Jafre, Albons,

sió de 28 de juliol de 2009 va aprovar de forma inicial

Bellcaire i la Tallada d’Empordà, i de la llista dels béns

l’Avanç de Pla Parcial Urbanístic Sector La Tallada.

i els drets afectats per les obres. Segons ha informat
l’Agència Catalana de l’Aigua, la tramitació d’aquest pro-

Atès que s’ha realitzat exposició pública del projecte,

jecte i l’execució de l’obra permetrà que el sanejament de

i que s’han sol·licitat els informes preceptius a les ins-

Canet es pugui connectar a la xarxa, cosa que no estava

titucions i organismes pertinents.

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Des de la Casa de la Vila
Per quatre vots a favor del grup municipal Independents

Parcial Urbanístic, subsector 1, de La Tallada.

de La Tallada-PM, i tres vots en contra del grup municipal

Atès que s’ha realitzat exposició pública del projecte, i

Convergència i Unió, s’acorda:

que s’han sol·licitat els informes preceptius a les instituci-

1. Aprovar de forma provisional l’Avanç de Pla Parcial Ur-

ons i organismes pertinents.

banístic Sector La Tallada.
2. Trametre còpia de l’expedient complert a la Comissió Territo-

Per quatre vots a favor del grup municipal Independents

rial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

de La Tallada-PM, i tres vots en contra del grup municipal
Convergència i Unió, s’acorda:

3. Aprovació provisional del Pla Parcial Urbanístic, sub-

1. Aprovar de forma provisional el Pla Parcial Urbanístic,

sector 1, de La Tallada, (Exp. Sec. 77/2009).

subsector 1, de La Tallada.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de La Tallada en sessió

2. Trametre còpia de l’expedient complert a la Comissió Territo-

de 28 de juliol de 2009 va aprovar de forma inicial el Pla

rial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

Regidories
CULTURA

i poder tornar a gaudir d’aquesta representació el

Cal reconèixer que l’organització d’aquesta àrea es va

proper Nadal.

consolidant i augmentant de manera que podem felicitar a totes les persones que ho fan possible i especial-

Un grup de persones disposades adherir-se a la campa-

ment a la de les dues comissions que darrerament s’han

nya Decidim . cat estan organitzant la celebració de la

format: La comissió dels Pastorets i la de Decidim. cat

consulta popular sobre la independència de Catalunya
en el nostre municipi . És una altra mostra de treball

Un grup de pares i mares varen donar forma a la ini-

en grup i d’esforç per a fer realitat una iniciativa.

ciativa de representar Els pastorets i amb la trentena
d’artistes infantils varen aconseguir fer el somni rea-

El passat febrer es va fer la reunió anual amb totes les

litat. Ha sigut exemple de bona coordinació, d’esforç,

comissions de Camatorta i es va consensuar la següent

treball en grup i molta il·lusió. Desitgem que continuï

agenda per aquest any:

Gener

AGENDA CULTURAL
Dia	Activitat	Organitza

.......................5............ Reis....................................................................................................................... Reis/ T. costura
Febrer
Dia	Activitat	Organitza

.......................6............ Dinar de La Candelera..............................................................................................Casal de Tor
..................... 14............ Carnaval ..............................................................................................................Veïns de Canet
..................... 19............ Taller de cuina( suspès) ..................................................................................................T. cuina
......................21............ Calçotada popular..............................................................................................................Festes
.....................28............ Sortida Vallter 2000 (oberta a tothom)............................................................................. Joves
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Des de la Casa de la Vila
Març
Dia	Activitat	Organitza

.......................5............ Xerrada sobre el bon ús dels medicaments
..................................... A les 4 de la tarda a “la caseta”......................................................................................Sinofós
..................... 19............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
......................21............ Taller de costura...........................................................................................................T. costura
.....................29............ Casal (29 març - 1 abril)............................................................................................Ajuntament
..................... 14 ........... Carnaval.............................................................................................................................. Canet
Abril
Dia	Activitat	Organitza

....................... 1............ Sopar Joves ......................................................................................................................... Joves
....................... 1............ Fi casal ..........................................................................................................................................
.......................3............ Vetlla Pasqual Tor.....................................................................................................Casal de Tor
..................... 10............ Sardinada popular...................................................................................................... Camatorta
..................... 16............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
..................... 18 ........... Caminada Popular............................................................................................................Esports
..................... 18............ Taller de costura...........................................................................................................T. costura
..................... 25............ Consulta independència............................................................................................ Camatorta
............... Sense ........... Sortida a la Fageda...........................................................................................................Sinofós
Maig
Dia	Activitat	Organitza

.......................2............ Dinar de la mare+ Concert ...................................................... Casal de Tor i Taller de Música
....................... 7............ Taller flors seques.............................................................................................................Sinofós
..................... 16............ Festa gent gran
		
Exposició de fotografies antigues d’abans de 1950
		
Es poden portar fins el 10 de Maig a la botiga de la Dolors o l’Ajuntament,
		
Cal posar el nom de qui ho porta i l’any, si es sap.
		
. ....................................................................................... Ajuntament, Taller de Música i Sinofós
......................21............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
..................... 23............ Taller de costura...........................................................................................................T. costura
.....................29............ Xerrada salut: Crisis Vitals al llarg de la vida..................................................................Sinofós
Juny
Dia	Activitat	Organitza

............... Sense............ Taller memòria.................................................................................................................Sinofós
..................... 18............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
.....................20............ Taller de costura...........................................................................................................T. costura
..................... 23............ Sant Joan..................................................................................................................... Camatorta
................25-26............ Festa Major la Tallada........................................................................................................Festes
............... Sense ........... Festa nit jove........................................................................................................................ Joves
............... Sense ........... Inauguració skate-park ...........................................................................................Ajuntament
............... Sense............ Open tennis Marenyà.......................................................................................................Esports
Juliol
Dia	Activitat	Organitza

........Tot el mes............ Curset de natació ....................................................................................................Ajuntament
........Tot el mes ........... Casal estiu.................................................................................................................Ajuntament
........Tot el mes ........... Open tennis Marenyà.......................................................................................................Esports
..............9-10-11............ Festa Major Tor.........................................................................................................Casal de Tor
..................... 16............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
......................17............ Caminada nocturna............................................................................................................. Joves
......................31............ Cinema a la fresca............................................................................................................... Joves
............... Sense ........... Mulla’t per l’esclerosi................................................................................................. Camatorta

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Des de la Casa de la Vila
Agost
Dia	Activitat	Organitza

........Tot el mes ........... Casal..........................................................................................................................Ajuntament
.............2,5,9,12............ Curs d’iniciació a la fotografia: maneig càmera reflex digital.
		
Inscripció a L’Ajuntament fins el 30 de juny. Preu: 35€ .
		
Mínim 12 persones. Dilluns i dijous de 10:00 a 13:00................................................ Camatorta
.......................6............ Jazz a Marenyà..............................................................................................................T. música
....................7-8............ Festa Major Marenyà.........................................................................................................Festes
.......................8............ Missa a Marenyà...........................................................................................................................
..................... 16............ Santa Maria (Sardinada i havaneres)......................................................................Ajuntament
.....................20............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
..................... 22............ Torneig Petanca................................................................................................................Esports
Setembre
Dia	Activitat	Organitza

......................11............ Taller de grafitis.................................................................................................................. Joves
..................11-12............ Empord’art.................................................................................................................Empord’art
............... Sense............ Festa Major Canet...............................................................................................Veïns de Canet
......................17............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
..................... 19............ Taller de costura...........................................................................................................T. costura
............... Sense............ Taller de memòria............................................................................................................Sinofós
Octubre
Dia	Activitat	Organitza

.......................8............ Taller Astronomia................................................................................................................ Joves
..................... 15............ Taller de cuina.................................................................................................................T. cuina
..................... 16............ Bicicletada.........................................................................................................................Esports
......................17............ Sant Galderic+ Música tradicional.............................................Ajuntament i Taller de Música
.............. Sense ........... Taller de costura...........................................................................................................T. costura
......................31............ Castanyada i Nit de por............................................................................................Casal de Tor
Novembre
Dia	Activitat	Organitza

.......................6............ Castanyada+ Teatre..........................................................................................................Sinofós
............... Sense............ Taller Centres de Nadal....................................................................................................Sinofós
..................... 19............ Taller de Cuina................................................................................................................ T. Cuina
......................21............ Taller de Costura......................................................................................................... T. Costura
Desembre
Dia	Activitat	Organitza

......................12............ Dinar de “La Marató”......................................................................................................Sinofós
..................... 18............ Pastorets.........................................................................................................................Pastorets
..................... 25 ........... Quina la Tallada.................................................................................................................Festes
............... Sense............ Quina de Tor.............................................................................................................Casal de Tor
............... Sense............ Casalet Tennis...................................................................................................................Esports
.................23-31............ Casal de Nadal..........................................................................................................Ajuntament
.....................24............ Missa del Gall a Tor..................................................................................................Casal de Tor
............... Sense............ Torneig Tennis taula Nadal..............................................................................................Esports
............... Sense............ Taller de costura.......................................................................................................... T. Costura
............... Sense ........... Teatre........................................................................................................................Ajuntament
Gener (2011)
Dia	Activitat	Organitza

..................1 – 5 ........... Casal..........................................................................................................................Ajuntament
.......................5............ Reis......................................................................................................................Reis i T. Costura
L’Ajuntament i l’associació Camatorta amb les seves comissions es reserven el dret de modificar o suspendre qualsevol activitat.
Totes les activitats estan obertes a tothom.
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medi ambient

Per a mantenir un poble net i respectuós amb el medi,
és necessari l’ esforç i la col·laboració de tothom. No-

Aquest any li ha tocat a aquesta àrea rebre una bona

saltres, l’equip de govern, som responsable de facili-

dosi de milloria. Properament podrem tenir una mini-

tar els mitjans per a fer-ho possible però es necessària

deixalleria al nostre municipi, concretament al poble

la vostra ajuda per a la conservació.

de la Tallada dins la zona de serveis l’Empordanet. És
un espai de 321.5 m2 que allotjarà els diferents conteni-

Desitgem que aquestes iniciatives siguin beneficioses

dors: contenidors de restes vegetals, de fusta i ferralla,

per a tots nosaltres i pel medi ambient.

contenidor de runa, contenidor de vidre pla i quatre
espais dedicats a altres residus aplicats, roba, residus

La taula ens mostra el % de residus de cada apartat.

especials i residus voluminosos. En el seu moment, es

Veiem que les deixalles orgàniques amb un 15,19%

convocarà una reunió per tal d’explicar el seu funci-

i els envasos amb un 12,8% són les més baixes. Per

onament utilitat i manera d’accedir-hi. Pensem que

tant seria en aquests aspectes on hauríem d’incre-

aquesta deixalleria podrà facilitar deslliurar-nos de les

mentar.

deixalles i objectes que rebutgem, d’una manera còmode i responsable. Donem així resposta a la necessi-

Les tones de rebuig generals han disminuït respecte

tat de reciclar tots els diversos materials de rebuig.

l’any anterior, la qual cosa demostra que hem reciclat
més.

Al mateix temps s’intentarà col·locar les pantalles de
fusta davant els contenidors distribuïts pel municipi

Volem agrair aquesta millora i encoratjar-vos a supe-

per tal de millorar la imatge.

rar-nos. Un 30,21% de material reciclat està força bé.
						

DADES DE RECOLLIDA SELECTIVA DE L'ANY 2009 (resultats en tones)
MES

MATERIAL RECICLAT

RESIDUS

REBUIG

ORGANIC

PAPER

VIDRE

ENVASOS

material

reciclat

GENERATS

Gener

13,53

0,53

1,11

3,4

0,91

5,94

30,53%

19,47

Febrer

12,59

0,51

1,28

1,4

1,16

4,34

25,65%

16,93

Març

13,57

0,64

1,56

1

1,09

4,29

24,03%

17,86

Abril

12,94

0,72

1,3

2,4

1

5,43

29,55%

18,37

Maig

13,23

0,82

2,28

0

0,79

3,89

22,73%

17,13

Juny

13,91

0,85

1,46

3

1,67

9,98

41,78%

23,88

Juliol

15,39

1,79

1,68

0

0,96

4,44

22,38%

19,83

Agost

19,09

3,01

1,86

3,4

1,12

9,39

32,97%

28,48

Setembre

13,99

2,03

1,91

3,4

1,33

8,66

38,22%

22,65

Octubre

12,02

1,58

1,41

0

1,16

4,14

25,64%

16,16

Novembre

11,7

1,37

0,72

2,56

0,64

5,29

31,12%

16,16

Desembre

11,93

0,134

1,24

1,6

0,97

5,16

30,20%

16,99

163,88

15,19

17,8

22,16

12,8

70,95

30,21%

243,83

TOTAL
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DIES I HORARI
DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

OBRA PÚBLICA

12 de febrer, 9 d’abril, 11 de juny, 13 d’agost, 8 d’octu-

POUM

bre, 10 de desembre

Com ja sabem aquest projecte és de procés llarg i feiRECOLLIDA DE TRASTOS

xuc. Ha de contemplar tots els diferents aspectes ur-

Llocs: A cada punt de recollida deixalles

banístics i no urbanístics del municipi i cal fer-ho amb

Dies: El primer dijous de cada mes a les 8 del matí

seny i criteri de visió de futur per tal de mesurar

Aquest servei continuarà existint fins a la inauguració

cada zona dins el marc global del municipi. En aquest

de la minideixalleria igual que la deixalleria mòbil.

moment la redacció del POUM es troba en fase d’estudi de les al·legacions presentades pels veïns i veï-

NETEJA I CONSERVACIÓ
DE LA LLERA DEL RIU I LA MOTA

nes i properament es passarà a la resposta per escrit a

El municipi té la sort de tenir diferents espais de gran

cada àrea: usos, índex d’edificabilitat, característiques

interès mediambiental i paisatgístic, un d’ells és la

de cada zona tant en sol urbà com en rústic , com

zona del riu. Aquesta zona actualment està en un

en comercial etc . després de la fase inicial tornarà

estat poc cuidat i no ens permet gaudir-ne com es

haver-hi un altre període d’exposició pública on es

mereix. Aquest any serà possible una primera fase

recolliria per segona vegada els suggeriments o al·

de millora, gràcies a una subvenció que gestiona el

legacions i es procedirà a la seva valoració. Ja sabeu

Consorci Alba Ter que treballa per a la millora del riu

que podeu dirigir-vos a l’Ajuntament per a qualsevol

i els espais propers. De moment es netejarà la llera,

consulta. Ara és el moment.

cadascuna d’elles. Posteriorment passaríem a definir

es repararà la mota i es millorarà el camí que voreja el
PLA PARCIAL SECTOR LA TALLADA

riu fins el terme d’Ullà.

CARRETERA DE MARENYÀ

CARRIL VIA VERDA

Les normes subsidiàries urbanístiques vigents contem-

Parlàvem a l’últim butlletí d’aquest projecte: obrir un

plen que la zona compresa entre la carretera de Ma-

carril de via verda entre Verges, la Tallada, Tor, Al-

renyà fins el camí del mas Jordi és considerada zona

bons i Viladamat destinat a vianants i bicicletes. Us

urbanitzable. En aquesta zona estava ja previst realit-

expliquem en la situació que es troba. En aquest mo-

zar el desenvolupament d’un subsector amb 11 viven-

ment el projecte està sobre la taula del Departament

des a petició d’una promotora. Analitzant els tràmits

de la Direcció General de Carreteres per a definir les

fets per part de l’anterior consistori, s’ha apreciat que

modificacions o aprovació. Per tant el projecte conti-

no eren correctes per tant ha calgut aturar el procés

nua en ferm.

d’execució i procedir a la modificació dels tràmits per
tal de seguir estrictament els passos que la llei d’ur-

RECORDEM

banisme indica a l’article 33.4: “Per a la transformació

Els animals de companyia han d’estar registrats a

urbanística d’un sector de sòl urbanitzable, cal la for-

l’Ajuntament i degudament controlats pel propietari

mulació, la tramitació i aprovació definitiva d’un pla

o propietària.

parcial”. En aquest moment s’està tramitant un avanç
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de pla parcial que engloba tot el sector urbanitzable

Aquesta obra consta de fer la xarxa de clavegueram

format per tres subsectors i de forma paral·lela un pla

i la canalització de les aigües plujanes de tot el nucli.

parcial del subsector 1, que és l’únic que de moment hi

Al mateix temps amb conveni amb l’ACA (Agencia

ha intenció de desenvolupar. Quan això estigui apro-

Catalana d’Aigua) es farà arribar fins a Verges, pas-

vat per a la Comissió d’Urbanisme de Girona, es podrà

sant pel camí de la mota, per tal de connectar-ho al

aprovar el projecte de reparcel·lació i urbanització del

col·lector general que ve de Colomers i arriba a la

subsector 1 i per tant, la promotora interessada podrà

depuradora de l’Escala que recollint les aigües resi-

desenvolupar la urbanització del seu subsector.

duals de Jafre, Verges, la Tallada i Tor. Serà un gran
esdeveniment el dia que les aigües residuals deixin

OBRES QUE ESTAN PROJECTADES AL 2010

d’evacuar a la riera. Ja era hora!.

Tot i la crisi econòmica que pateix la societat i per
tant, tots els Ajuntaments, el Govern fa un esforç per

PISTA D’SKATE

a cobrir amb subvencions algunes actuacions amb un

Atenent a l’interès dels joves per aquest esport i

alt tant per cent d’ajuda. Són aquests mitjans els que

conscients que permetrà l’intercanvi de serveis i re-

ens permeten poder projectar alguna obra nova ne-

lació social amb altres joves de municipis propers,

cessària sense cost municipal.

hem aconseguit que dins el pla de millores d’infraestructures esportives de La Diputació poder reco-

CANVI I MILLORA
EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TOR

llir una subvenció al 100% per a construir una pista
d’skate en la zona de lleure l’Empordanet.

És una obra llargament demanada davant les contínues interrupcions de llum que pateix el municipi so-

Un grup de joves participa en el disseny per tal de

bretot en dies d’humitat, pluja, vent o per qualsevol

que sigui una pista amb mòduls de salt diferents

inclemència que deixa el poble a les fosques.

a les que ja hi ha en pobles veïns. Esperem que es
pugui construir aviat i que sigui un espai de tro-

Aprofitant la subvenció FEIL (Fons estatal innovació

bada.

local) de un 100% serà possible canviar les caixes de
registre, el cablejat on convingui, els pàmpols i llumi-

LA NOVA CARRETERA C-31

nàries per tal d’aconseguir un estalvi energètic i una

Com heu pogut comprovar ja ha arribat el moment en

disminució de la contaminació lumínica en tot el po-

que el trànsit no passa per dins del poble. Els cotxes

ble de Tor incloent-hi la carretera vella.

circulen per la nova variant, però no podem dir que
l’obra estigui acabada. Queden encara moltes actua-

Aquesta obra es portarà a terme dins el segon trimes-

cions importants per fer. Sense comptar les expropia-

tre de l’any.

cions , els inconvenients de pujar i baixar pels ponts,
el canvi paisatgístic, etc... han malmès carrers, camins,
SANEJAMENT DE CANET

recs, desaigües, accessos a camps, provocació de soroll

També és una obra necessària. Finançada amb un

etc... Tot això s’ha de deixar bé. La Direcció General

95% per la subvenció PUOSC 2009.(pla únic d’obres i

de Carreteres s’hi ha compromès. Tenim una llista llar-

serveis de Catalunya).

ga i no pararem fins aconseguir que es faci tot.
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Atès que els veïns i veïnes de Tor són els més afectats

reparar, en el que sigui possible, l’impacte que la lli-

per a la proximitat de la carretera al poble, convo-

cència permetia.

quem una reunió per parlar i recollir els suggeriments
de millora per tal de que abans no acabin definitiva-

Cases del carrer dels Aspres, del carrer Tramuntana de

ment les obres, es puguin resoldre.

la Tallada i les cases de l’entrada de Canet:

Reunió: Divendres dia 9 d’abril a les 8 de vespre al
Casal de Tor. És important la vostra assistència.

Aquestes edificacions que es trobaven en construcció
aturada, han reprès les obres. Per tant, millorarà l’as-

MILLORA DEL LOCAL SOCIAL L’EMPORDANET

pecte de deteriorament i abandó en que es trobaven.

Aquesta millora està programada dins el PUOSC 2010.
L’any passat ja es va du a terme l’adequació a la nor-

Les quatre cases del carrer del Puig de la Boua conti-

mativa vigent dels lavabos del Bar. Per aquest any

nuen amb les obres aturades i estan en estat de dei-

queda l’actuació a la sala:

xadesa. Estem treballant per a que s’agilitzi la neteja
exterior.

Adequar l’espai interior per a aconseguir millorar la

Serveis socials

sonoritat ja que com tots hem comprovat, és molt
deficient i al mateix temps fer un espai més acollidor.

HORARIS DE LA SARFA

Impermeabilitzar el teulat amb pintura adequada
Pintar el local si tenim el pressupost suficient

Actualment el municipi disposa de les línies regulars
d’autobús següents:

Reconstruir la cuina del bar per tal de adequar-ho a la
DIRECCIÓ FIGUERES

normativa vigent.
LA TALLADA
Aquesta obra mirarem de poder-la realitzar durant el

Anada: 9:35, 11:35, 15:50, 19:20

segon semestre d’aquest any . Està per determinar

Tornada: 10:40, 12:40, 16:55, 20:25

exactament el pressupost i definir les actuacions més
necessàries depenent de la subvenció.

TOR
Anada: 9:37, 11:37, 15:52, 19:22

OBRA CIVIL

Tornada: 10:38, 12:38, 16:53, 20:23

Edifici de la plaça del castell
DIRECCIÓ GIRONA

Seguim amb la informació referent a l’edifici que s’està construint a la plaça del castell. Després d’analitzar

LA TALLADA

l’expedient i mesurar amb criteri les actuacions a fer.

Anada: 7:15, 10:27, 14:42, 16:57, 20:12

S’ha procedit a aixecar la suspensió d’obres i poder

Tornada: 10:03, 14:18, 16:33, 18:48, 19:48

actuar dins el volum existent abans de la llicència
d’obres donada el maig del 2007. Som conscients que

TOR

la zona on està ubicada és de gran interès dins el Pa-

Anada: 7:10, 10:22, 14:35, 16:52 , 20: 08

trimoni Cultural i per tant cal tenir-ho en compte i

Tornada: 10:05, 14:20, 16:35, 18:50, 19:50
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CANVI DE PARADA A LA TALLADA

SERVEIS SOCIALS

Des del Departament de Transports ens ha arribat el

Recordem que totes les persones que necessitin aquest

comunicat de canvi de parada de bus a La Tallada.

servei poden adreçar-se a una sala annexa a l’Ajuntament de Verges, concertant cita prèvia, els dimarts al

NOVA UBICACIÓ: Davant la piscina municipal.

matí de 9 a 14h. El telèfon de l’Ajuntament de Verges
és 972.780.007.

MARQUESINA DE TOR
Esperem que aquest any el Departament de Trans-

NOTA: Ja sabeu que per a qualsevol dubte o ne-

ports Públics complexi la promesa d’oferir-nos una

cessitat podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i us

marquesina a la parada de Tor. Treballem per acon-

ajudarem. Per tal de millorar el servei a la gent

seguir-ho.

gran, l’Ajuntament ha contractat en horari parcial de 8h. a la setmana a la Sra. Fina Juárez com a

TRANSPORT PÚBLIC SOCIOSANITARI

dinamitzadora social i atenció a la Gent Gran per

Aquest servei continua vigent. Les persones que l’han

ajudar al Grup “Sinofos” a organitzar activitats

utilitzat poden donar fe del bon funcionament i bona

de lleure i estar al costat de les persones grans

atenció. Remarquem que és un servei per anar a l’Hos-

quan ho necessitin. Al mateix temps realitza al-

pital de Palamós o el centre Palamós Gent Gran. El

tres serveis com repartir informació d’activitats o

pot utilitzar qualsevol persona sigui pacient i acom-

esdeveniments i atenció a la piscina municipal a

panyants o també persones que van a visitar a un

l’època d’estiu.

familiar ingressat.

TREBALL (PLA D’OCUPACIÓ 2010)
Recordem:

Dins el marc de subvencions del Servei d’Ocupació

Cal comprar un tiquet a l’Ajuntament o a la botiga Ca la

Català ens hi acollim per a contractar una persona

Dolors i comunicar-ho el dia abans al matí telèfon 972 30

durant 6 mesos per a fer treballs de brigada munici-

09 92. El preu és de 8€ anar i tornar.

pal amb una jornada laboral de 30 hores setmanals.

SERVEI DE PEDICURA

Condicions per a la contractació:

Atès a la demanda, aquest servei estarà obert cada

Qui porti més de 6 mesos a l’atur i no rebi cap tipus de

dimecres a la tarda. Cal telefonar a la Fina al telèfon

prestació social ( sense tenir en compte l’ajuda de 420€)

676294290. El preu és de 15 euros pel públic en general i el servei a domicili 16 euros.

Col·lectius preferents:

LA GENT GRAN DEL MUNICIPI TÉ UNA REDUCCIÓ DE 3€.

Qui ha participat en accions de formació.
Joves fins a 30 anys.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
Recordem el servei de teleassistència per a gent gran.

Discapacitats i persones amb risc d’exclusió social.
No haver participat en plans d’ocupació 2008-2009.

És un servei útil per a les persones grans que viuen
soles. Les persones interessades poden adreçar-se a

Les persones interessades del municipi es poden adre-

l’assistenta social o al dispensari mèdic.

çar a l’Ajuntament abans del 10 d’abril.
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Serveis agraris i pagesia

Aprofitant el Pla d’ajudes que el Govern de la Generalitat té intenció d’oferir arrel de les destrosses a

ARRANJAMENT I MILLORA
DELS RECS I CAMINS DEL PLA
Per tal de conèixer les opinions i necessitats de les per-

boscos provocades per la nevada, demanarem la sol·
licitud per a la neteja de la muntanya cremada del
municipi.

sones que treballen al camp, el passat febrer, es va fer

NETEJA I ADEQUACIÓ
DE LA LLERA DEL TER

una reunió. Atenent als suggeriments que es varen
manifestar, es portaran a terme els treballs de neteja
i conservació de recs i camins del pla:

En el marc de les subvencions de la Generalitat, hem
presentat sol·licitud per a millorar la vora del riu, amb
les actuacions següents:

•

Manteniment general de camins.

•

Rec d’en Carbassa, previst per el mes de març

•

“Trient” de Tor, previst per el mes de març.

•

Camí del Mas Duran, previst per el mes de març.

•

Rec del Salancs, previst per el mes d’abril.

•

Arranjament i neteja de la mota.

•

Riera de la Tallada, prevista per el mes d’octubre

•

Neteja del camí que voreja el riu en direcció a

a càrrec de l’ACA
•

•

Neteja de la llera del riu al marge que llinda amb
el nostre municipi.

Ullà.

Arreglar el camí fons de Tor/Tallada a càrrec del

ESPAI AGRARI

Servei Territorial de Carreteres.
•

Desbrossar tots els recs des de la C-31 nova fins a la

Atès que la realitat de la pagesia al nostre territo-

riera, a càrrec del Servei Territorial de Carreteres.

ri està, des de fa temps, en fase decreixent, El Departament d’Agricultura, la Diputació de Girona,

Atenent a les destrosses que la nevada i el temporal han

el Consell Comarcal del Baix Empordà i el consorci

provocat, l’ACA es fa càrrec de netejar els rec i rieres que hi

Alba-Ter han ajuntat esforços per a col·laborar en un

hagi arbres o troncs que dificultin el pas de l’aigua.

nou projecte que ajudi a millorar l’activitat agrícola i
ramadera ara i en temps futurs.

Per la nostra part, farem un repàs general per tal de comunicar-los-hi, però us agrairem ens féssiu arribar els punts on

Aquest fet és encara un projecte en fase de desen-

cal actuar que vosaltres veieu. Entre tots ho farem millor.

volupament on els pagesos i pageses conjuntament
amb els Ajuntaments dels municipis que configurari-

CONSERVACIÓ DELS CAMINS
DE LA MUNTANYA

en el Consorci hi tenen molt a dir.

L’any passat es van condicionar bé els camins de la

Us mantindrem informats i convocarem reunions per

zona de la muntanya. Aquest any, s’actuarà als punts

a debatre el tema, de totes maneres és bo que ens feu

concrets que estan malmesos.

arribar les opinions o noticies sobre el tema.

14

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
PROCÈS ADMINISTRATIU
A CONSEQÜÈNCIA DE LA NEVADA
El passat 8 de març la nostra zona va patir una intensa nevada amb temporal de
vent. Aquest fet ha posat de manifest l’estat de precarietat de les infraestructures
de la companyia Fecsa- Endesa i de Telefònica.
Ara és el moment de demanar responsabilitats a qui

funciona, Continuem sense llum, passen les hores i la

les tingui i exigir al govern que actuï en contundència

preocupació de tots augmenta. Fecsa-Endesa no diu

amb les empreses subministradores i amb cada depar-

res, suposem que estaven treballant però ningú res-

tament implicat. Val a dir que s’ha manifestat la total

ponia a les trucades.

dependència al subministrament elèctric, la qual cosa
fa necessària una reforma total de les línies de mitja

Es pressiona al Consell Comarcal, a la Diputació (àrea

i baixa tensió a la nostra zona. Aquest fet meteoro-

de cooperació municipal) a Governació, a Protecció Ci-

lògic inusual ens va agafar a tots desprevinguts, els

vil de la Generalitat etc. Finalment el Consell Comarcal

informes de Rescat no varen prevenir en temps. Els

convoca una reunió amb els representants de Fecsa-En-

Ajuntaments som qui hem d’oferir una gestió de xoc

desa, protecció Civil i tots els representants dels pobles

immediata,però necessitem informació per a traslla-

de la comarca afectats. Les expectatives no són bones i

dar-la als veïns i veïnes, això no va ser així, ens man-

es pressiona per a aconseguir grans generadors.. Però

cava la informació. Les primeres hores et quedes parat

Fecsa prefereix restablir la línea tot i les dificultats. Des

observant el que està passant però al cap de poc et

de Protecció Civil es recomana a tots els municipis que

vas fent la idea que la cosa empitjora i que evident-

s’habilitin espais de cuina i dutxes públiques fent-los

ment pot tenir repercussions greus.

funcionar amb generadors . Finalment el dijous a la nit
arriba un generador sense gasoil ni tubs de connexió.

Els carrers estan intransitables cal netejar i obrir pas

Sortosament la llum elèctrica arriba el mateix diven-

pels vianants i cotxes, el dimarts al matí es va procedir

dres a La Tallada, Tor i Marenyà.

a restablir la circulació. Tenim la sort de disposar d’un
dipòsit d’aigua gran però pateixes perquè s’acabarà

Mentrestant Canet continuava funcionant amb gene-

la reserva i sense aigua la situació empitjora. Així va

radors particulars, quatre d’ells facilitats per gent del

passar però contactant amb Sorea (empresa respon-

poble. Dissabte al migdia arribava la llum.

sable del subministrament d’aigua ) al cap de poques
hores teníem un generador per a continuar bombant

Volem agrair sincerament la bona disposició d’ajuda

aigua. Servei restablert.

de tots els veïns i veïnes i especialment a les persones que amb els tractors i màquines varen fer possible

És quan surts a fora al camp quan t’adones que les

el pas pels carrers i les persones que varen posar els

línies que porten el subministrament elèctric estan

seus generadors a disposició dels altres. En moments

del tot destrossades. Des de l’Ajuntament, intentes

de dificultat, és veritablement quan l’ajuda mútua és

connectar amb els responsables però la telefonia no

important.
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AJUTS I RECLAMACIONS PELS DANYS OCASIONATS
DURANT ELS DIES DE LA NEVADA
Línia d’ajuts a particulars agricultors
Afectacions en hivernacles, malles, tanques, teulats

Per reclamacions a Telefònica
Trucar al telèfon d’atenció al client.

o coberts agrícoles...
Cal dirigir-se al DAR, a la Bisbal. El termini per trami-

Recollir formulari a l’Ajuntament i enviar-ho perso-

tar la sol·licitud és fins el proper 30 d’abril.

nalment a l’empresa.

Maneres d’efectuar les reclamacions

Per reclamacions a les incidències

per interrupcions del servei elèctric

en el servei Ferroviari

Recollir el formulari de reclamació a l’Ajuntament o a

Omplir el full de reclamacions que hi ha a disposició

la Web www.la-tallada.net. L’Ajuntament s’encarrega-

dels clients a les Estacions Ferroviàries.

rà de la recollida i el Consell Comarcal ho tramitarà.
Enviar un correu electrònic a mediadistanciacat@renfe.es
Directament a l’empresa mitjançant carta de reclamació (en tenim mostra a l’Ajuntament) o bé trucant al

IMPORTANT: En tots els casos cal comprovar les cober-

telèfon 900847384.

tures concretes de les assegurances que es tinguin.

PRESSUPOST 2010
Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Dins les despeses fixes arrosseguem un crèdit de

que s’hauria d’haver evitat. La nostra manera de

215.000€ del gener del 2006 que es va demanar

pensar és que si demanes un crèdit per esperar la

per a la pavimentació dels camins de La Tallada a

subvenció, quan aquesta arriba cal cancel·lar-lo . A

Tor i el camí d’anar al pou municipal direcció Be-

31/12/2009, queden encara pendents d’amortitzar

llcaire. Tot hi que el juny del mateix any es va re-

138.075,93€ l’última quota es pagarà el 30 de juny

bre una subvenció directe de 200.000€ per aquest

del 2016.

motiu des del Departament General de Carreteres,
però no es va cancel·lar el crèdit. Això comporta

En aquest moment, l’Ajuntament fa un esforç per

ha comportat el 2009 una despesa de 24.628,06€,

poder assumir les despeses i mantenir al dia els paga-

aquesta quantitat representa un esforç econòmic

ments mesurant molt bé les actuacions.

16

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

BAIX EMPORDÀ

PRESSUPOST DE DESPESES ‐ CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Any

G. Despesa

Subconcepte Descripció

Consignació

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

912
920
920
920
920
920
920

10000
12000
12003
13000
14300
16000
16200

DESPESES DE PERSONAL
Retribucions bàsiques dels membres dels òrgans de govern
Sous del grup A1
Sous del grup C1
Personal laboral ﬁx
Altre personal
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador
Formació i perfeccionament del personal

143.414,20
6.078,00
26.359,78
19.658,80
23.817,62
40.000,00
27.000,00
500,00

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
490
338
920
162
920
920
162
920
920

21000
21200
21300
21500
21600
22001
22100
22101
22103
22200
22201
22400
22502
22609
22699
22700
22706
22708
22799
23100
23300

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Infraestructures i béns naturals
Ediﬁcis i altres construccions
Maquinària, instalRlacions i uSllatge
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Energia elèctrica
Aigua
CombusSbles i carburants
Serveis de telecomunicacions
Comunicacions postals
Primes d’assegurances
Uributs de les enStats locals
AcSvitats culturals i esporSves
Altres despeses diverses
Neteja i acondicionament
Estudis i treballs tècnics
Serveis de recaptació a favor de l’enStat
Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals
Locomoció
Altres indemnitzacions

289.834,57
25.000,00
10.271,59
10.000,00
1.000,00
700,00
10.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.800,00
2.500,00
7.000,00
3.062,98
30.000,00
25.000,00
38.000,00
85.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
19.500,00

2010

11

31000

DESPESES FINANCERES
Interessos de préstecs i altres operacions ﬁnanceres

10.600,00
10.600,00

2010
2010

943
338

46600
48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A altres enStats que agrupin municipis
A famZlies i insStucions sense ﬁns de lucre

23.000,00
3.000,00
20.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS

466.848,77
348.650,81
174.330,59
5.000
145.320
24.000

2010
2010
2010
2010

459
450
453
454

60900
62900
69000
69200

INVERSIONS REALS
Altres inversions noves en infraestructures i béns desSnats a l[\s general
Altres inversions noves associades al funcionament operaSu dels serveis
Inversió en infraestructures
Arranjament camins i desbrossar

2010

11

91100

PASSIUS FINANCERS
AmorStzació de préstecs a llarg termini d[ens del sector p\blic

21.000

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

369.650,81

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

836.499,58
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PR#SSUPOST D*I,GR#SSOS . C0ASSI2ICACI3 #CO,4MICA

Cap8tol

Concepte

1
1
1
1
1
1
1
1

112
113
115
116
130
160
161
171

11200
11300
11500
11600
13000
16000
16100
17100

IMPOSTOS DIR#CT#S
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rúsQca
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre acQvitats econòmiques
Recàrrecs sobre impostos de l’estat
Recàrrecs sobre impostos de la comunitat autònoma
Recàrrec provincial en l’impost sobre acQvitats econòmiques

2

290

29000

IMPOSTOS I,DIR#CT#S
Impost sobre construccions, instal∙lacions i obres

3
3
3
3
3

301
302
309
321
329

30100
30200
30900
32100
32900

3

332

33200

3
3
3
3
3
3

333
339
349
349
391
399

4
4
4
4
4

5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18

Subconcepte Descripció

Consignació
200.300,00
40.000,00
115.000,00
32.000,00
2.000,00
10.000,00
500,00
500,00
300,00
20.000,00
20.000,00
108.300,00
1.500,00
38.000,00
1.300,00
1.500,00
5.000,00
4.400,00

33300
33900
34900
34901
39190
39900

TA_#S, PR#US P`B0ICS I A0TR#S I,GR#SSOS
Servei de clavegueram
Servei de recollida d’escombraries
Altres taxes per prestació de serveis bàsics (cemenQri)
0licències urban8sQques
Altres taxes per la realitfació d’acQvitats de competència local
Taxa per uQlitfació privaQva o aproﬁtament especial per empreses explotadores de serveis de
subministraments
Taxa per uQlitfació privaQva o aproﬁtament especial per empreses explotadores de serveis de
telecomunicacions
Altres taxes per uQlitfació privaQva del domini públic
Altres preus públics (aigua i clavegueram)
Altres preus públics (quotes casal i piscina)
Altres multes i sancions
Altres ingressos diversos

420
450
450
461
480

42000
45000
45080
46100
48000

TRA,S2#Rh,CI#S CORR#,TS
ParQcipació en els tributs de l*#stat
ParQcipació en els tributs de la comunitat autònoma
Altres subvencions corrents de l’administració general de la comunitat autònoma
De diputacions, consells o cabildos
De families i insQtucions sense ﬁns de lucre

139.900,00
56.000,00
53.000,00
900,00
18.000,00
12.000,00

520
549
559

52000
54900
55900

I,GR#SSOS PATRIMO,IA0S
Interessos de dipòsits
Altres rendes de béns immobles
Productes de concessions i aproﬁtaments especials

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
761
761
761
761
761
761
761
761
761
761
761

75080
75081
75082
75083
75084
75085
75086
75087
75089
75090
76100
76101
76102
76103
76104
76105
76106
76107
76108
76109
76110

1.100,00
8.500,00
7.000,00
15.000,00
1.000,00
24.000,00

20.200,00
200,00
10.000,00
10.000,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

488.700,00

TRA,S2#Rh,CI#S D# CAPITA0
Generalitat Governació PUOSC complementari 2009
Generalitat Governació PUOSC 2010
Generalitat Interior plans protecció civil
Generalitat DAR Sant Galderic
Generalitat Tècnic joventut
Generalitat Medi Ambient camins
Generalitat minideixalleria
Generalitat Governació càrrecs electes
Generalitat ACA
Altres subvencions Generalitat
Diputació obres de reparació menor
Diputació acQvitats culturals
Diputació equipaments culturals
Diputació noves tecnologies
Diputació dipsalut
Diputació mobiliari urbà
Diputació tècnic joventut
Diputació actuacions en matèria forestal
Diputació cooperació cultural
Diputació ajut extraordinari
Altres subvencions Diputació

347.799,58
67.464,47
72.660,11
1.125,00
600,00
5.400,00
6.400,00
90.000,00
8.000,00
0,00
60.000,00
8.000,00
2.500,00
150,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
6.000,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

347.799,58

TOTA0 PR#SSUPOST I,GR#SSOS

836.499,58
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Pàgina Oberta
L’oposició us fa saber...
Grup Municipal de CiU
Nosaltres ho faríem diferent!

PLA PARCIAL

C-31

Entre el camí del Mas Jordi-Ctra. Marenyà

El divendres 5 de març a dos quarts de set de la tarda

i carrer de Sant Joan de Pladecorts

es va obrir al trànsit la nova carretera des d’Albons a

En el Ple del 26 de gener del 2010 es va portar a apro-

la Tallada. És una millora en seguretat que deixa els

vació aquest Pla Parcial urbanístic. Dos regidors de

nuclis de la Tallada, Tor i Marenyà molt més units. Ara

l’equip de govern hi tenen propietats (Srs. Vilavella i

cal ordenar com a passeig la carretera vella. Només

Ferrer), així que els demanem que no participin en la

una reflexió: era necessari passar per l’altra banda de

deliberació del punt ni en la seva votació. Accepten

Turell a Tor? Els ‘’tapats’’ estaran contents!

abstenir-se. La proposta s’aprova amb el vot favora-

Quina corba, Sr. Nadal!! Quina corba senyors de

ble dels altres dos membres del govern. Es necessiten

l’equip de govern!!!

quatre vots favorables, per tant la proposta no té la

Aneu amb compte amb la corba!!!!

majoria necessària.
Com s’ho farà el govern? Convoquen un altre Ple on

NEVADA (dilluns 8 de març)

voten tots quatre a favor. Demanem que consti en

Bonica, anunciada, prevista, excepcional, desbordant,

acta que dos regidors són propietaris i fem saber que

freda, glaçada... apagada general!!! Ara és l’hora de

ho comunicarem a Governació. Per què s’aprova ara

reclamar com a usuaris d’una companyia elèctrica que

això d’aquesta manera?

no ha estat a l’alçada. Ara és l’hora d’exigir més fer-

En sessió del 22 de desembre del 2006 es va aprovar

mesa als governants davant d’aquestes companyies

amb set vots la divisió poligonal del sector urbanitza-

que només volen més beneficis en el tancament de

ble de la Tallada. En sessió del 26 de gener del 2007 es

l’exercici. Ara és l’hora de construir alternatives ener-

va aprovar inicialment el projecte de parcel·lació del

gètiques al monopoli de Fecsa-Endesa i deixar de po-

subsector Est i el projecte d’urbanització promoguts

sar pals a les rodes dels projectes alternatius (parcs

per Avendis Gestió i Actius, SL. És políticament correc-

eòlics, plaques solars en terrenys d’aspre, MAT soter-

te tirar endavant un POUM (molt participatiu segons

rada, incineradores de residus urbans...).

l’equip de govern) i aprovar un Pla Parcial (en Junta
de Govern a porta tancada) al mateix temps? Serà que

XX FESTA DE LA GENT GRAN

s’han fet canvis que afavoreixen a algun propietari i

Si no hi ha canvis d’última hora, celebrarem els vints

que potser són membres de la Junta de Govern? Si

anys de la Festa de la Gent Gran el 16 de maig. Bona

la resposta és negativa, per què s’han fet perdre tres

Festa i records dels amics de Sant Joan de Plade-

anys al promotor del projecte?

corts!!!
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