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Salutació

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

Benvolguts veïns i veïnes,
Les dites populars reflecteixen d’una manera entenedora el moment viscut. Diuen

Salutació ....................... 3

que el mes de setembre és profitós i alhora un mes d’inici. Aquí en tenim una mos-

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

entra” o, fins i tot, “Pel mes de setembre es talla el que penja”... En aquesta època

tra: “Setembre, tant de bo ho fos sempre”; “Quan plou pel setembre, la tardor bé
de l’any podem començar ja a fer balanç del que s’ha fet i al mateix temps iniciar

RegIDoRIes

juntament amb el curs escolar noves actuacions i projectes.

Cultura .......................... 6

ca, piscina, casal, Open tennis Marenyà i Empord’Art, entre d’altres, totes molt ben

L’estiu ha estat ple d’activitats adequades al moment: festes, música, cinema a la fres-

Medi Ambient ................ 9

organitzades per les diferents comissions. Però després d’una època en ve una altra

urbanisme ................. 10

felicitar i agrair totes les persones de les diferents comissions que amb bona voluntat

Serveis Socials .......... 12

diversió i cultura en les activitats organitzades. Encoratjo a totes elles a continuar amb

Serveis Agraris .......... 14

organitzatiu (interessats o interessades poden enviar una nota al correu cultura@lata-

alcalDIa

Des de l’Ajuntament també anem fent els deures i poc a poc van arribant els re-

A conseqüència
de la nevada ............ 15

“Conèixer el territori des del propi territori“ havia estat seleccionat per rebre una

Pressupost
Municipal 2010 ......... 15

una mostra de reconeixement de que es fan les coses ben pensades i amb projecció

PàgIna oBeRta
L’oposició
us fa saber ................ 14

litat de sempre. Cada vegada és més difícil aconseguir ajuts extraordinaris i això

i cal continuar treballant per fer activitats més adients al temps de fred. Em plau
i entusiasme han fet possible que la gent dels pobles hagi trobat un espai de lleure,
la mateixa dinàmica i animo altres persones a participar en les comissions de treball
llada.cat). A tots vosaltres, organitzadors i participants, moltes gràcies.
sultats. Aquest estiu vàrem rebre l’agradable comunicació que el nostre projecte
important empenta econòmica dins el marc de subvencions del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional “Viure al poble”. Aquest fet és molt important, és
de futur. Aquesta tardor, doncs, arriba carregada de noves actuacions municipals
en tots els àmbits que portarem a terme amb el mateix entusiasme i responsabicomporta pensar amb claredat, estudiar bé la situació en què ens trobem i projectar idees innovadores, diferents, que puguin ser motiu de subvenció i que aportin
al municipi millores a l’economia, a l’entorn i beneficiïn les persones.
Amb la mateixa dinàmica de sempre, el butlletí que teniu a les mans ens permet
fer-vos coneixedors de primera mà de les actuacions, activitats, propostes, fets, etc.

Amb col·laboració de:

que passen al nostre municipi i que sovint passen per alt i es desconeixen, per tant,
el podem valorar com una bona eina informativa. Tanmateix, no permet fer-ne
una explicació exhaustiva de tot, però com bé sabeu estem a la vostra disposició
per a qualsevol consulta.

Ben cordialment,
RoseR Bagué PaRetas
Alcaldessa
Butlletí d’Infor mació Municipal
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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.latallada.cat.

Sessió ordinària
del 30 de març de 2010

de Girona, en relació amb el recurs ordinari 453/2009;
de la tramesa de còpia de l’expedient administratiu
de les ordenances fiscals del municipi de la Tallada al

Presentada l’acta a l’aprovació dels assistents, l’Alcal-

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per una

dia-Presidència dóna compte d’una sèrie de decrets,

demanda interposada per Telefónica Móviles España,

com el requeriment de documentació en relació amb

S.A. contra l’Ajuntament de la Tallada.

una sol·licitud de llicència ambiental per a la installació d’una granja d’ovelles a Marenyà; de la concessió

Aprovació inicial de l’ordenança municipal de la ti-

de llicència d’obres per la pavimentació d’un pati, al C/

nença d’animals en el terme municipal de la Tallada

Sant Joan de Pladecorts, 11, de la Tallada d’Empordà;

d’Empordà

de la concessió de llicència d’obres per estesa de cable
per a línia elèctrica per a nous subministraments, al C/

A proposta de l’Alcaldia, per quatre vots a favor del

Tramuntana, de la Tallada d’Empordà; de la concessió

grup municipal Independents de la Tallada-PM, i un

de llicència d’obres per cobrir un porxo existent amb

vot en contra del grup municipal Convergència i Unió,

obra, alumini o fusta, a la Ctra. de Figueres, 19, de

s’acorda aprovar inicialment l’ordenança reguladora

la Tallada d’Empordà; de la incoació d’expedient de

de la tinença d’animals del municipi de la Tallada

protecció de la legalitat urbanística en relació amb la

d’Empordà.

realització d’obres sense llicència, obres ubicades al
Mas Thomas, de la Tallada d’Empordà; de l’aprova-

Addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Baix

ció de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009;

Empordà, i els municipis d’Albons i Bellcaire d’Empor-

de la concessió de llicència d’obres per a construcció

dà, per a la prestació del servei del tècnic de joventut

d’un habitatge a la parcel·la número 5, de Canet; de

compartit.

la concessió de llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Aspres, núm. 2,

Atesos els bons resultats obtinguts amb el desenvo-

al municipi de la Tallada d’Empordà; de la concessió

lupament i execució del projecte de tècnic compartit

de llicència de primera ocupació a l’habitatge unifa-

de joventut durant els anys 2008 i 2009, a proposta

miliar aïllat situat al carrer Nou, núm. 2, al municipi de

de l’Alcaldia s’aprova la primera addenda al conve-

la Tallada d’Empordà; de la concessió d’una llicència

ni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix

d’obres, per a la instal·lació d’un dipòsit de 30 m3 en

Empordà i els ajuntaments d’Albons, Bellcaire d’Em-

zona rural, a Canet de la Tallada; de l’adjudicació de

pordà i la Tallada d’Empordà per al projecte de tècnic

les obres de la memòria valorada adequació enllume-

compartit de joventut corresponent a l’any 2010.

nat a Tor, TM la Tallada d’Empordà, a Instal·lacions
Jaume Pascual i Pibernat; de la tramesa de còpia de

Sol·licitud de subvenció al Departament de Governa-

l’expedient administratiu de les obres del mas Turró

ció i Administracions Públiques de la Generalitat de

i del Mas Jordi al Jutjat Contenciós Administratiu, 2

Catalunya, dins el programa viure al poble del FEDER
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Des de la Casa de la vila
Vista l’ordre GAP/53/2010, d’1 de febrer, per la qual

mica del Consell Comarcal del Baix Empordà, anomenat

s’aproven les bases reguladores per seleccionar projec-

Brigades comarcals de suport per combatre els efectes

tes de municipis susceptibles de cofinançament pel FE-

del temporal de neu al Baix Empordà, de delegació al

DER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa

Consell Comarcal del Baix Empordà de la redacció, i pos-

Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de

terior sol·licitud i gestió d’un projecte/Pla extraordinari

sol·licituds per al període 2010-2013, atès que aquesta

d’ocupació local (projecte impuls-treball) d’abast supra-

subvenció permetria, en el cas que sigui concedida, com-

municipal que reverteixi en aquest municipi, de desesti-

plementar econòmicament les actuacions del municipi

mació d’un recurs de reposició sobre el tancament d’un

de la Tallada d’Empordà corresponents a les actuacions

camí a la mota de Canet, de concessió d’una llicència

del PUOSC 2009-2013, a proposta de l’Alcaldia, i per una-

d’obres per al projecte de construcció de dos coberts

nimitat, s’acorda manifestar que aquest Ajuntament

per a la instal·lació de munyida a l’explotació ramadera

s’acull a la convocatòria de les subvencions per selecci-

COVICO SAT 2522 de la Tallada d’Empordà, de conces-

onar projectes de municipis amb una població de dret

sió de llicència d’obres per canviar un enrajolat al pati

de fins a 2000 habitants susceptibles de cofinançament

del C/ del Pla, 4, de Tor, de l’aprovació de la memòria

pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el pro-

tècnica redactada per l’Àrea de Promoció Econòmica i

grama Viure al Poble, sol·licita una subvenció al Depar-

Laboral del Consell Comarcal del Baix Empordà per al

tament de Governació i Administracions Públiques de la

desenvolupament d’actuacions d’arranjament de ca-

Generalitat de Catalunya, i es compromet a dur a terme

mins rurals i de neteja de marges de titularitat muni-

les accions per a les quals se sol·licita la subvenció.

cipal, de concessió de llicència d’obres per instal·lació

Sessió ordinària
del 25 de maig de 2010

d’una tanca perimetral al Passatge de la Ginesta, 1, de
Tor, de concessió de llicència d’obres per substituir tres
finestres al C/ Sant Joan de Pladecorts, 1, de la Tallada
d’Empordà, de concessió de llicència d’obres per arre-

Després de l’aprovació de l’acta, l’Alcaldia-Presidència

glar una teulada al C/ Mar, 4 de Tor, de requeriment de

dóna compte dels següents decrets de sol·licitud de sub-

documentació a la promotora i als interessats en relació

venció al Departament de Governació i Administracions

amb la llicència d’obres de la Plaça del Castell, 5, de la

Públiques de la Generalitat de Catalunya per a situaci-

Tallada d’Empordà

ons excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe,
per les nevades del 8 de març, autorització de pas d’una

L’Alcaldia informa que aviat començaran les obres

marxa ciclista el dia 23 de maig de 2010 pel terme muni-

d’adequació de l’enllumenat de Tor, també per la

cipal de la Tallada d’Empordà, la concessió de la pròrro-

construcció de la xarxa de sanejament de Canet, ben

ga de la llicència d’obra major a la parcel·la número 5,

aviat es podrà iniciar l’execució de la referida obra.

de Canet, a la Tallada d’Empordà, de sol·licitud de sub-

S’informa que el 24 de juny s’obrirà com cada any la

venció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de

piscina municipal, fins al 5 de setembre. Aquest any

la Generalitat de Catalunya per a la realització d’actua-

també es farà casal d’estiu de matins i tardes per a

cions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

nens i nenes de 4 a 12 anys, i de tardes per a nens i

durant l’any 2010, d’aprovació del projecte–memòria

nenes de 13 a 16 anys. Aquest casal estarà organitzat

supramunicipal redactat per l’Àrea de Promoció Econò-

per la tècnica compartida de joventut.

Butlletí d’Infor mació Municipal
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S’aprova ratificar l’aprovació del Pla Local de Joventut

Es concedeix una llicència d’obres per a construcció

i el Projecte de tècnic compartit de l’Ajuntament de la

d’una tanca perimetral al Passatge de l’Olivera, 1, de Tor.

Tallada d’Empordà 2010-2011, redactats pels serveis competents del Consell Comarcal del Baix Empordà, apro-

Resolució d’un recurs de reposició per una sol·licitud

vats per la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2010.

de llicència d’obres al C/ les Torres, 2, de la Tallada.

S’aprova la proposta de conveni tipus presentada per la

S’ordena l’execució d’unes obres al C/ President Ma-

Diputació de Girona per a l’allotjament de pàgines web,

cià, s/n, de Marenyà.

comptes de correu i dominis als servidors de Diputació.
Incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbaA continuació s’aprova la modificació de les tarifes de

nística al C/ Major, de Canet.

subministrament d’aigua del municipi de la Tallada
d’Empordà.

Concessió d’una llicència d’obres per obertura d’una porta al portal d’accés a la finca del C/ Nord, 8, de la Tallada.

Es decideix el canvi d’empresa per a una autorització
per a la prestació dels serveis funeraris en el municipi

Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres

de la Tallada d’Empordà a favor de l’empresa Mémo-

d’adequació de l’enllumenat de Tor.

ra Servicios Funerarios, S.L., com a conseqüència d’un
procés de fusió d’empreses.

Concessió d’una llicència de parcel·lació a una finca
del C/ Jaume Lloveras, s/n, de la Tallada.

S’aprova el procés de licitació de les obres d’adequació del local social i dependències de la piscina munici-

Incoació d’un expedient sancionador, per obres realit-

pal, amb una depesa de 145.648,88 euros, IVA inclòs,

zades al Mas Thomas de Tor.

per a la realització de l’obra.
Concessió d’una llicència d’obres per a substitució d’unes
S’aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística

bigues i canvi de teulada a Can Saladrigues, a Canet.

Municipal de la Tallada d’Empordà.

Sessió ordinària
del 27 de juliol de 2010

Acceptació d’unes compensacions proposades pel Servei de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

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

Nomenament com a alcalde accidental al primer ti-

sidència dóna compte de l’aprovació dels decrets pels

nent d’alcalde el Sr. Lluís Vilavella i Bahí durant els

quals:

dies 24 de juny a 12 de juliol de 2010.

Es concedeix una llicència d’obres per a enderroc de

Concessió d’una llicència d’obres per a pavimentació

cobert, construcció de bassa i pavimentació, al C/ Es-

d’un pati exterior a la carretera de Torroella de Mont-

glésia, 8, de Tor.

grí a Verges, km. 355,2, a Canet.
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Des de la Casa de la vila
Concessió d’una llicència d’obres per a reformes en un
habitatge al C/ Arcs, 1, de la Tallada.

També s’informa que l’Agència Catalana de l’Aigua
està realitzant les expropiacions del col·lector general, i que l’octubre-novembre es preveu començar

Concessió d’una llicència d’obres per a pavimentació

les obres.

de pati al C/ Sant Joan de Pladecorts, 21, de la Tallada.
En relació amb les obres de construcció de la xarxa de
Ampliació del període d’informació pública del POUM,

sanejament de Canet, ja s’han adjudicat a favor de la

fins al 30 de juliol de 2010, inclòs.

UTE Construccions Narcís Matas S.L., Excavacions J. Pe-

Concessió d’una llicència d’obres per a tala i poda

raferrer, S.L., i que en breu començaran.

d’arbres al C/ Major de Canet, s/n, de Canet.
També s’informa que les obres de l’adequació de l’enCompareixença davant del Jutjat Contenciós Admi-

llumenat de Tor ja estan pràcticament acabades.

nistratiu, 1, de Girona, en el recurs contenciós administratiu núm. 278/2010, pel procediment ordinari, i

Finalment s’informa que com cada any s’ha contractat

de designació de defensa jurídica de l’Ajuntament als

personal per al casal d’estiu i per a la piscina.

serveis jurídics de l’Excma. Diputació de Girona, en relació amb la desestimació d’un recurs de reposició per

La Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció

un assumpte d’un camí públic a Canet.

per valor de 72.660,11 euros a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’actuació “adequació del local

Autorització de la celebració d’una festa al C/ les Tor-

social i dependències de la piscina municipal”, inclosa

res, 2, de la Tallada.

en el programa general, i en el programa de municipis
petits del PUOSC.

Per part de l’Alcaldia s’informa que el FEDER ha concedit una subvenció que ha de permetre al municipi

Després d’aprovar la modificació de crèdits, es decideix

fer un gir, per crear noves oportunitats i llocs de tre-

celebrar com a festes locals el 2011 els següents dies:

ball al municipi. Consisteix en quatre actuacions.
1.

2.

3.
4.

•

nucli de la tallada: 23 de juny i 17 d’octubre

Reurbanització del recinte intramurs del nucli de la

•

nucli de tor: 8 de juliol i 17 d’octubre

Tallada, per, entre altres, adequar el clavegueram,

•

nucli de Marenyà: 5 d’agost i 17 d’octubre

pavimentar el nucli històric i arranjar la muralla.

•

nucli de canet: 23 de setembre i 17 d’octubre.

Al nucli de Marenyà es farà una intervenció arqueològica a l’església i les tombes medievals, i es conver-

Tot seguit, s’aprova l’oferta pública d’ocupació de les

tirà el dipòsit d’aigua en un mirador sobre la plana.

places vacants a la plantilla de personal de l’Ajunta-

A Canet es construirà un mirador d’aus, que ha de

ment de la Tallada d’Empordà i que es correspon a la

servir d’observatori de la natura de l’illa de Canet.

subescala administrativa.

Finalment, es preveu construir una oficina de turisme a l’Empordanet, com a centre d’interpreta-

També s’aprova l’ordenança fiscal reguladora de la

ció del municipi.

taxa per drets d’examen.
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Des de la Casa de la vila
Sessió ordinària
de 28 setembre de 2010

Inuncat i Sismicat. Atesos els plans redactats per
l’Àrea SIG del Consell Comarcal del Baix Empordà
que consten a l’expedient, s’aprova inicialment i

Després de la proposta d’aprovació de l’acta de

definitivament, condicionat al resultat de l’exposi-

sessió anterior, l’Alcaldia-Presidència dóna compte

ció pública, els plans Inuncat i Sismicat presentats

dels decrets de concessió de llicència d’obres per

pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

a instal·lació d’una pèrgola al C/ Torrent, 2 A, de
la Tallada; de la concessió de llicència d’obres per

Aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l’exer-

a instal·lació d’una pèrgola al C/ Torrent, 1 B, de

cici 2011

la Tallada; de la concessió de llicència d’obres de
consolidació al Mas Pons, a la Ctra. de Figueres, 18,

El secretari-interventor ha elaborat una proposta

de la Tallada; de la concessió de llicència d’obres

d’ordenances fiscals i els corresponents estudis de

per a reforma d’una cuina al C/ Estret, s/n, de la

costos, i a proposta de l’Alcaldia s’aproven provi-

Tallada; de la concessió de llicència d’obres per a

sionalment les ordenances fiscals de la Tallada per

arranjament d’una façana al C/ Església, 1, de Tor;

a l’exercici 2011.

de la concessió de pròrroga per a la construcció
d’un tancament de parcel·la, al C/ les Torres, 2, de la

Aprovació de la certificació número 1 de les obres

Tallada; de la presa de raó de l’endós d’una factura

d’adequació de l’enllumenat de Tor

de 10.556,00 euros a favor de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona; de l’aprovació de gratificaci-

Atès que el contractista ha elevat a aquest Ajun-

ons per serveis extraordinaris al personal de l’Ajun-

tament la certificació núm. 1 i única de l’obra

tament; de l’aprovació de la devolució de quotes de

“adequació de l’enllumenat a Tor, al TM de la Ta-

l’impost de vehicles de tracció mecànica del tercer

llada d’Empordà”, per valor de 42.198,28 euros,

trimestre de 2010 del vehicle amb placa de matrícu-

s’aprova.

la GI5457AT; de l’autorització de la col·locació de
programes informatius de la Festa Major d’estiu de

Acceptació de la subvenció del FEDER i el Depar-

Verges en un tram visible del municipi de la Tallada;

tament de Governació i Administracions Públi-

de la concessió d’una llicència d’obres per a obertu-

ques de la Generalitat de Catalunya pel programa

ra d’una finestra al C/ Tramuntana, s/n, de la Tallada

Viure al poble.

d’Empordà; de la concessió d’una llicència d’obres
per enderrocar uns envans i pavimentar un terra de

Per a l’actuació conèixer el territori des del propi

formigó al C/ Figueres, 3, de Tor.

territori, l’Ajuntament de la Tallada ha estat beneficiari d’un ajut FEDER de 775.639,53 euros, amb

Aprovació inicial dels plans de protecció civil Inun-

una taxa de cofinançament del 50%, i en conse-

cat i Sismicat

qüència una contribució comunitària de 387.819,77
euros. A més, s’ha resolt un ajut complementari de

Atesa la necessitat del municipi de la Tallada

38.781,98 euros, corresponents al 5% de les des-

d’Empordà de disposar dels plans de protecció civil

pesa subvencionable, concedit pel Departament
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de Governació i Administracions Públiques. Per

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar

aquest motiu, a proposta de l’Alcaldia, es proposa

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

al Ple l’adopció de l’acord d’acceptar explícitament

ral ha de posar de manifest la gestió realitzada en els

la subvenció concedida pel FEDER i el Departament

aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupos-

de Governació i Administracions Públiques de la

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

Generalitat de Catalunya, corresponent a l’actua-

sica, complementària i annexos.

ció conèixer el territori des del propi territori, dins
el programa Viure al Poble del FEDER, eix 4, Cata-

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari

lunya 2007-2013.

2009 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial
de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprova-

Sol·licitud de canvi de destinació i nova formulació de

dor en data 22 de juliol de 2010. Exposat el compte

les actuacions del PUOSC 2011 i 2012

general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 147, de data 3 d’agost, pel període

A proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adop-

reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al-

ció de l’acord de sol·licitar al Departament de

legacions ni observacions.

Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya un canvi de planificació de

D’acord amb la legislació vigent s’aprova definiti-

les actuacions del PUOSC, d’acord amb el següent

vament el compte general corresponent a l’exercici

calendari:

2009, amb la seva documentació bàsica, complementària i annexos.

actuacions 2011
•

•

Rehabilitació física del casc antic intramurs de la

Verificació del text refós del pla parcial urbanístic,

Tallada.

subsector 1, de la Tallada

Construcció del mirador d’aus i observació de la

Vist el projecte presentat per Falcó Huguet Arquitec-

natura de l’illa de Canet.

tes, S.C.P. i Maria Frigola Butiñá, relatiu al Pla Parcial
Urbanístic, subsector 1, de la Tallada, per a la seva

•

Oficina de turisme i espai centre d’interpretació

aprovació, atès que la Comissió Territorial d’Urbanis-

del municipi. Rutes d’interès patrimonial, natu-

me ha aprovat l’avanç de pla parcial del sector de la

ral i didàctiques.

Tallada, i ha requerit la introducció de determinats
aspectes en el pla parcial del subsector 1, abans de

actuacions 2012
•

la seva aprovació, atès que els arquitectes redactors

Restauració de l’entorn de l’església de Mare-

han incorporat en el pla parcial del subsector 1 els

nyà i reconversió del dipòsit en mirador sobre

requeriments d’urbanisme, cal verificar el text re-

la plana.

fós presentat i trametre’l a urbanisme per a la seva
aprovació, a proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple

•

Aprovació del compte general de l’Ajuntament

aprovar la verificació del text refós del Pla Parcial Ur-

corresponent a l’exercici 2009

banístic, subsector 1, de la Tallada.

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Resum de les Juntes de Govern
Junta de Govern
de març de 2010

Sol·licitud de subvenció de 2.850 € de a l’Excma. Diputació de Girona per a noves tecnologies: adquisició
d’una impressora fotocopiadora en color, escàner, fax

Aprovació acta sessió anterior.

per a la xarxa informàtica de l’Ajuntament.

Acceptació subvenció 250 € del Consell Comarcal per

Sol·licitud de subvenció de 3.000 € a l’Excma. Diputa-

a transport adaptat.

ció de Girona per a actuacions en matèria forestal.
Sol·licitud de subvenció al Departament d’Acció Soci-

Sol·licitud subvenció per a activitats culturals relacio-

al i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al

nades amb la cultura popular i tradicional.

projecte de tècnic de joventut compartit de la Tallada
d’Empordà.

Sol·licitud de subvenció per a una intervenció arqueològica al Departament de Cultura.

Sol·licitud de subvenció de 1.037,50 € a l’Excma. Diputació de Girona per al foment i la pràctica de l’esport.

Sol·licitud de pròrroga en relació amb el PUOSC 2009
(Exp. S. 28/2009).

Sol·licitud de subvenció de 3.860 € a l’Excma. Diputació de Girona del fons de cooperació cultural local

Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de

2010: Festa en homenatge a la gent gran, Sant Gal-

la Generalitat de Catalunya (Exp. S. 5/2010).

deric, i les festes majors de la Tallada, Tor, Marenyà
i Canet.

Assumptes de personal.Contractació de E.B.V com a
monitora casal de primavera (Exp. Sec. 35-2010).

Junta de Govern
d’abril de 2010
Aprovació de l’acta anterior.

Sol·licitud de subvenció de 7.118 € a l’Excma. Diputació
de Girona per a la campanya del pla a l’acció: Actuacions d’atenuació de la contaminació lluminosa i accions de millora de l’estalvi d’energia.
Ajudes pel temporal de neu de 8 de març de l’Administració de l’Estat, concretament en diverses instal-

Sol·licitud de subvenció de 10.000 € a l’Excma. Diputació

lacions elèctriques municipals, i en una tanca de filat

de Girona per a reparació i conservació d’obres menors.

metàl·lic al costat de la pista de tennis municipal.

Sol·licitud de subvenció de 19.812 € a l’Excma. Di-

Ajut pel temporal de neu de 8 de març de la Genera-

putació de Girona del fons de subvencions, per tal

litat de Catalunya de 5.075,07 € per tal de sufragar

de finançar les actuacions de l’obra “Projecte d’ade-

unes despeses sobrevingudes, manca de subministra-

quació del local social i dependències de la piscina

ment elèctric, concretament, i neteja de neu de les

municipal”.

vies urbanes.
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Sol·licitud d’ajut de 4.906,80 € a l’Excma. Diputació de

Renúncia a la subvenció dels plans de protecció civil

Girona per a la redacció i la presentació de projectes

2007.

susceptibles de ser finançats per la Unió Europea.
Aprovació de sol·licitud d’ajut de 600 € al Departament
Finançar les despeses per a la redacció del projecte

d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat per al fo-

“Conèixer el territori des del propi territori”, projecte

ment d’actuacions de desenvolupament del medi rural

que ha servit de base per sol·licitar una subvenció al

per finançar despeses de la Festa de Sant Galderic.

Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins el programa

Sol·licitud de subvenció al Ministeri de Política Terri-

“Viure al Poble”, amb cofinançament FEDER.

torial per a arranjament d’infraestructures malmeses
per la nevada de març de 2010.

Sol·licitud d’ajut a Dipsalut per a l’execució del “Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines

Justificació de subvenció fora de concurrència de

d’ús públic”.

l’Excma. Diputació de Girona per a l’adequació del
projecte artístic “estat particular” (Tor).

Adjudicació de les obres de construcció de la xarxa de
sanejament de Canet, de la Tallada a Construccions

Sol·licitud per a la instal·lació d’una caseta de venta

UTE Construccions Narcís Matas, S.L. – Excavacions J.

de petards.

Peraferrer, S.L., pel preu de dos-cents vint-i-nou mil
set-cents noranta-sis euros, IVA inclòs (229.796,00.-€).

Sol·licitud d’aprovació de ratificació d’acord en
relació amb la delegació del servei de recollida

Autorització al Consorci Alba Ter en actuacions a les

d’animals al Consell Comarcal del Baix Empordà.

ribes del riu Ter, en terrenys de titularitat municipal.

Aprovar l’aportació de 1.130,99 € anuals que corresponen a aquest municipi per al funcionament

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del
sector de Tor.
Aprovació d’acord de traspassar les obres del PUOSC
2011 al 2012.

d’aquest servei.

Junta de Govern
de juny de 2010
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Aprovació del Pla Local de Joventut i projecte de tècnic compartit 2010-2011 de l’Ajuntament de la Tallada

Sol·licitud de la subvenció de gestió forestal sostenible

d’Empordà.

2010 al Departament de Medi Ambient i Habitatge de

Junta de Govern
de maig de 2010
Aprovació de l’acta anterior.
Butlletí d’Infor mació Municipal

la Generalitat de Catalunya, per un import de 6.400 €.
Justificació de subvenció de 6000 € fora de concurrència competitiva de l’Excma. Diputació de Girona, per a
pavimentació de la pista d’Skate.
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Junta de Govern
de juliol de 2010

Plans de protecció civil 2010. Sol·licitud d’ajut al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració dels plans Neucat i Transcat.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Proposta de resolució per a adequació a la llei 3/1998

Concedir llicència ambiental per a l’activitat rama-

d’una activitat ramadera de vacum d’engreix. Emetre

dera de vacum d’engreix a de Canet de la Tallada,

proposta de resolució favorable a la sol·licitud d’ade-

per adequació a la Llei 3/1998.

quació per a l’activitat ramadera de vacum d’engreix a
Canet de la Tallada.

Acceptació de subvenció de l’Excma. Diputació de
Girona per a noves tecnologies.

Atorgament llicència ambiental al projecte d’activitat
d’aparcament de caravanes, embarcacions i autocara-

Sol·licitud d’una subvenció per un import total de

vanes, a la Ctra. de Figueres, de la Tallada d’Empordà.

1.805,40 euros a Dipsalut destinada a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

Adjudicació definitiva de les obres de construcció de la

Junta de Govern
de setembre de 2010

xarxa de sanejament de Canet de la Tallada a UTE Construccions Narcís Matas, S.L. – Excavacions J. Peraferrer, S.L.
Contractació de personal per a la temporada d’estiu: Una

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

socorrista aquàtica, dues socorristes terrestres i un vigilant per a la piscina. Una directora, una monitora i un mo-

Adjudicació provisional de les obres d’adequació del

nitor de casal. Una senyora per a manteniment de neteja.

local social cuina i dependències de la piscina municipal a Obres i Construccions Joan Fusté, S.L., pel preu

Augmentar la jornada laboral del secretari-interven-

de 100.144,37 euros i 18.025,99 euros corresponents a

tor de l’Ajuntament fins a 25 hores setmanals, amb

l’impost sobre el valor afegit.

data d’efectes del dia 1 de juny de 2010.
Aprovació de la signatura d’un contracte d’arrendaAcord per a la reducció de salaris per aplicació del Reial

ment d’un immoble situat al C/ les Torres, 2, de la Ta-

Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten me-

llada d’Empordà, per guardar-hi el vehicle municipal

sures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

i altres estris de l’Ajuntament.

12

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
Benvolguts/des,
us recordem que les noves adreces electròniques
municipals són les següents:
Pàgina web:
correus electrònics:
Ajuntament de
La Tallada d’Empordà

www.latallada.cat
ajuntament@latallada.cat
alcaldia@latallada.cat
secretaria@latallada.cat
cultura@latallada.cat

Regidories
CULTURA

Foguera de sant Joan
L’estiu ens arriba amb la tradicional foguera de Sant

L’Àrea de Cultura dóna total suport i reconeix l’excel·-

Joan i l’arribada de la Flama del Canigó com a sím-

lent dinàmica de l’Associació Camatorta i totes les co-

bol d’agermanament entre pobles de parla catalana,

missions que organitzen les activitats culturals i de

com diu Jaume Sisa en la seva cançó “Les flames del

lleure.

foc, la nit torna dia”.

Una bona mostra del treball fet ben són les següents
A la primavera vam poder gaudir d’una variada col-

la Festa Major de la tallada,
tor, Marenyà i canet

lecció d’activitats populars, el taller de flors, el taller

Sardanes, activitats per als més menuts, concerts,

de memòria, la xerrada sobre salut mental i l’exposició

balls, dinars i sopars de germanor donen un aire de

de fotografies antigues per al dia de la gent gran or-

festa i unió. És una bona manera de fer poble, de gau-

ganitzat per la Colla del Sinofós. La Caminada Popular

dir conjuntament. Aquest èxit esdevé d’una bona co-

cap al Puig Segalar i les Olives organitzada per la Co-

ordinació i demostra que amb unió i voluntariat tot

missió d’Esports. L’Associació Camatorta, adherint-se

és possible. Totes les persones que ho fan possible es

a la campanya Decidim.cat, va organitzar la consulta

mereixen un fort aplaudiment.

activitats:

per a la independència amb un remarcable 40,37% de
participació. El casal de Tor ens va oferir un bon su-

el casal

quet de peix per celebrar el dia de la mare; el concert

El casal ja forma part de la vida d’estiu dels nostres po-

de primavera es va fer coincidir amb aquesta diada.

bles. Monitors, monitores, premonitors i premonitores

Després de vint anys, la diada de la gent gran encara

fan possible que els nens i nenes puguin gaudir d’unes

és una festa molt esperada. Enguany, com a mostra

estones dinàmiques, de convivència, de joc i d’apre-

d’agraïment es va obsequiar les persones homenatja-

nentatge i al mateix temps omplir el buit que tenim al

des amb un àlbum fotogràfic que recollia imatges de

nostre municipi per la manca d’escola. A l’estiu recupe-

les cases on viuen.

rem l’ambient alegre que aporten els petits i joves.
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Al poble es respira alegria. Volem agrair la tasca de

recorden. Va ser una bona experiència en la qual

voluntariat que fan els premonitors i premonitores

els més petits, tot decidits amb les llanternes a

dedicant el seu temps lliure a ajudar els més petits

la mà desafiant la foscor, marcaven el pas i s’ho

donant exemple de bona convivència, i als monitors

passaven bé. Els més grans seguien tot fent pe-

i monitores per la seva dedicació i entusiasme.

tar la xerrada, una bona manera de fer poble, no
penseu?

open tennis Marenyà
La pista de tennis, ara en bones condicions, per-

cinema a la fresca

met que s’organitzi un torneig que cada any pren

En el marc de la piscina, en una nit calorosa vàrem

més volada i el nivell dels participants sigui més alt.

gaudir de les imatges de “Up”, pel·lícula de dibuixos

“L’Open de Marenya” és una mostra d’esforç i de-

animats per a totes les edats.

dicació tant per part dels organitzadors com dels
participants que entre tots fan possible un torneig

Mulla’t per l’esclerosi

amb cara i ulls. Agraïm el treball de tots i animem

Un any més, aquesta iniciativa solidària va comptar

els organitzadors i participants a continuar per tal

amb una nombrosa participació a la nostra piscina

de consolidar-lo amb prestigi i convidem la gent

municipal. Es van recaptar 97,50 € pel cobrament de

del poble a gaudir d’aquest esport. D’aquí a Roland

les entrades, els quals han estat donats a la fundació.

Garros, només hi ha un pas.

La recaptació que va fer la fundació en vendes va ser

taller de cuina
Durant l’estiu ha continuat el taller de cuina. Cada

de 193 €.

cuRsos, talleRs I actIVItats

3r divendres de mes, a la caseta, es fa una demostració d’uns plats cuinats per a persones que vo-

Fitness cardiovascular saludable

luntàriament presenten una especialitat que els

Activitat dirigida, adreçada a homes i dones, que

surt bé. Tot seguit hi ha la degustació del plat

combina diferents tècniques com l’aeròbic, steps,

cuinat i al final es reparteixen les despeses que

body pumps... amb algunes coreografies.

ha tingut la persona que ha fet la presentació.

Es realitza un treball de resistència, força i flexibili-

Com tots els tallers, és obert a qui vulgui anar-hi.

tat que permetrà mantenir un bon to muscular i una

Aquesta activitat permet passar una estona par-

bona condició física als seus esportistes.

lant de cuina, ja que tothom hi posa cullerada.

lloc: Sala polivalent a l’edifici de l’Ajuntament. Al cos-

Moltes gràcies a les persones que ho organitzen,

tat de la sala de plens.

als cuiners i cuineres i als participants que entre

Dies i hores: Els dimarts i dijous de 18,300 h a 19.30 h.

tots ho feu possible.

Inici: Dimarts, 19 d’octubre
Preu: 1 sessió setmanal

caminada nocturna

18 €/mes

2 sessions setmanals

25 €/mes

Una nova i encertada iniciativa d’aquest estiu ha

Prova-ho gratuïtament el dimecres dia 13 d’octubre

estat la caminada nocturna en una nit fosca de

de 18.30 h a 20.00 h a l’Empordanet.

lluna nova, amb una tramuntanada de les que es

Inscripcions: a l’Ajuntament
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curs d’anglès

Preu: Gratuït

lloc: a Caseta

Inscripcions: A l’Ajuntament o enviant un correu elec-

Dies i hores : Dimarts i dijous (2 hores setmanals)

trònic a ajuntament@latallada.cat

Inicial III: 19:45 - 20:45 (nivell bàsic)

taller de manualitats

Elemental III: 20:45 - 21:45 (nivell més avançat)
Preu : 30 €/mes

lloc: La Caseta

Inici: dimarts 5 d’octubre

Dies i hores: Dimecres alterns a les 4 de la tarda, a la Caseta

Inscripcions: A l’Ajuntament, trucant al 699 88 71 96 o

Inscripcions: A la botiga o trucant al 610521327

bé anant-hi directament a l’hora dels cursos.

Preu: Gratuït

taller de memòria i risoteràpia

taller centres de nadal

lloc: La Caseta

lloc: La Caseta

Dies i hores: Dimecres alterns a les 4 de la tarda, a la Caseta

Dies i hores: Del 27 de novembre al 17 de desembre

Inscripcions: Cal inscriure’s a la botiga o trucant al 610521327

(tots els divendres a partir de les 4 de la tarda)

Preu: Gratuït

Preu: Gratuït
Inscripcions: A la botiga o trucant al 610521327

taller astronomia

taller de cuina

lloc: La Caseta
Dia i hora: divendres 8 d’octubre

lloc: La Caseta

19.30 h sessió teòrica

Dia i hora: Tots els tercers divendres de cada mes, de

De 9 a 10 h: sopar (cadascú s’haurà de portar el seu)

19.30 h a 21.00 h

de 10 h a 12 h de la nit: observació.

Inscripció: No cal inscripció prèvia

octuBRe

2010
DIa

agenDa cultuRal

actIVItat

oRganItza

6 ........... Taller de memòria i risoteràpia .....................................................................................Sinofós
8 ........... Taller astronomia .............................................................................................................. Joves
13 ........... Taller de manualitats .....................................................................................................Sinofós
15 ........... Taller de cuina ................................................................................................................T. cuina
16 ........... Bicicletada.
Inauguració Pista Skate. TALLER DE GRAFIT. 16.00 h....................................................Esports
17 ........... Sant Galderic
(12 h missa, 13 h sardanes, 14 h dinar popular
i 16 h sardanes, exposició d’estris antics) ...............................................................Ajuntament
31 ........... Castanyada i nit de por ...........................................................................................Casal de Tor
noVeMBRe

2010
DIa

actIVItat

oRganItza

19 ........... Taller de cuina ................................................................................................................T. cuina
21 ........... Taller de costura, a la Caseta, a la tarda ....................................................................T. costura
27 ........... Taller centres de Nadal ..................................................................................................Sinofós
Butlletí d’Infor mació Municipal
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DeseMBRe

2010
DIa

actIVItat

oRganItza

Per determinar ........... Teatre ...............................................................................................................................Sinofós
12 ........... Dinar de “La Marató”, a L’Empordanet a les 14.00 h ...................................................Sinofós
18 ........... Pastorets, a l’Empordanet, a la tarda .........................................................................Pastorets
25 .......... Quina la Tallada, a l’Empordanet a les 6 de la tarda ......................................................Festes
Per determinar ........... Quina de Tor, al casal ............................................................................................Casal de Tor
Per determinar ........... Casalet tennis, a la pista de tennis .................................................................................Esports
23-31 ........... Casal de Nadal, matins de 9 h a 1 h .......................................................................Ajuntament
24 ........... Missa del Gall a Tor a les 10 del vespre ................................................................................ Tor
Per determinar ........... Torneig Tennis taula Nadal, a l’Empordanet .................................................................Esports
geneR

2011
DIa

actIVItat

oRganItza

1 – 5 .......... Casal de Nadal, matins de 9 a 1 .............................................................................Ajuntament
2 ........... Pastorets, a la tarda.....................................................................................................................
5 ........... Reis .................................................................................................................... Reis i T. costura
FeBReR

2011
DIa

actIVItat

oRganItza

28 febrer al 4 de març ... Casal de vacances d’hivern
De 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h ..............................................................Ajuntament

MEDI AMBIENT

RecoRDeM Que ÚnIcaMent es PoDen DeIXaR
tRastos Vells als Punts De RecollIDa

Minideixalleria

els DIes PReVIstos

Ens agradaria poder dir-vos que l’equipament ja funci-

Deixar deixalles en dies que no toca és un acte

ona però, malauradament, les obres s’han endarrerit.

d’incivisme que dóna mala imatge al poble. Re-

Ara sí que sembla que properament començaran. Quan

cordem que el poble és de tots i ningú no té

estiguin us explicarem el funcionament. Estarà ubica-

dret a embrutir-lo. Cal evitar-ho! Sortosament la

da a prop del dipòsit del gas a la zona d’equipaments

majoria de les persones compleixen amb els seus

l’Empordanet. La gestió i l’administració de les obres

deures. Gràcies.

és a càrrec del Consell Comarcal del Baix Empordà.

El servei de deixalleria mòbil i el de recollida de
trastos deixaran de funcionar en el moment en

DIes I HoRaRI De la DeIXalleRIa MÒBIl

què la minideixalleria estigui en actiu.

8 d’octubre, 10 de desembre.

neteja i conservació
de la llera del riu i la Mota

De les 11 a les 14’30 h a l’aparcament de l’Empordanet
RecollIDa De tRastos

Aquest darrer trimestre es procedirà a la neteja pre-

llocs: A cada punt de recollida deixalles.

vista, per part del Consorci Alba Ter. Esperem que ser-

Dies: Únicament el primer dijous de cada mes a les 8

veixi per alliberar la zona de plantes i restes de deixa-

del matí.

lles que no permeten gaudir de la vista al riu.
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RecoRDeM

Manteniment de parcel·les urbanes

Els animals de companyia han d’estar registrats a

Volem recordar algunes de les obligacions que cor-

l’Ajuntament i degudament controlats pel propie-

responen als propietaris de finques urbanes i rústi-

tari o propietària.

ques. Els propietaris o propietàries de terrenys, cons-

Pel que fa als gats, per raons higièniques, no se’ls

truccions, instal·lacions i altres béns immobles estan

pot donar menjar en vies públiques. Cal respectar

obligats a complir els deures de conservació i de re-

l’ordenança reguladora de tinença d’animals, la

habilitació establerts per la Llei d’urbanisme i el seu

qual preveu sancions.

Reglament, per la legislació sectorial aplicable i per
les ordenances locals.

estudi sobre mosquits a l’aigua
estancada als calaixos de desguàs
de la carretera nova c-31

Les parcel·les urbanes sense urbanitzar o en procés

Es va demanar a Dipsalut un estudi per conèixer l’es-

propagació de plagues d’animals portadors de malal-

tat de les aigües estancades i prevenir qualsevol risc

ties. Demanem que els propietaris de parcel·les amb

per a la salut. Després de l’estudi de les aigües, hem

aquestes característiques compleixin amb la seva obli-

mantingut conversa amb Dipsalut i el resultat és que

gació. En el cas que els particulars no compleixin les se-

no ofereixen perill de mosquits transmissors de ma-

ves obligacions, l’Ajuntament els exigeix el compliment

lalties, ja que és aigua que procedeix de la riera, per

mitjançant la imposició de multes coercitives o l’execució

tant, conté microanimals (peixos) que s’alimenten de

subsidiària a costa d’ells.

les larves dels insectes. Aquesta informació encara no

Agraïm a les persones que sense avís previ mantenen

ens l’han enviat per escrit. En el proper butlletí us po-

les seves finques en condicions.

d’urbanització han de mantenir-se netes i segades en
condicions de salubritat per tal de prevenir incendis i

sarem, adjunta, la resolució original.

URBANISME

Consells pràctics per a la prevenció de situacions favorables al mosquit tigre.

obra pública

Eliminar els objectes que puguin acumular aigua
o buidar-la setmanalment (gerros, plats, cendrers,

PouM

abeuradors...).

Ens trobem en una fase molt avançada del procés, gai-

Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera,

rebé a la part final. Després de l’aprovació inicial hi va

els dipòsits d’aigua per regar.

haver el període d’exposició pública on 50 persones

Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé,

van presentar al·legacions puntuals. Val a dir que ens

posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.

satisfà comprovar que la participació hagi estat alta,

Eliminar (a la deixalleria) els pneumàtics vells.

això demostra que la difusió pública ha estat adequa-

Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels

da i que s’ha aconseguit en aquesta fase l’element

mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí.

més important que és la participació ciutadana. Tots

Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats

hi tenim a dir. En aquests moments, ja s’ha estudiat

i terrasses.

amb detall cada una de les al·legacions i properament

Buidar l’aigua o tractar-la amb un producte larvicida

es procedirà a informar particularment de la resolució

d’embornals i desguassos.

a les persones interessades.
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Val a dir que la majoria de les al·legacions presenta-

El pressupost total del projecte és de 775.639,54 euros,

des són coherents als criteris urbanístics i permeten

que es cobreixen de la següent manera:

una millora al pla general.

•

426.601,75 € Fons FEDER (55 %)

El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats

•

310.255,60 € Fons PUOSC (Pla Únic d’Obres i Ser-

del poble, aconseguir una cohesió urbanística per tal

veis de Catalunya) (40 %)

que el creixement sigui regular, omplint espais buits i

•

requalificant petites zones properes a les ja consoli-

Per tal de poder-vos donar informació més detallada

dades. El nostre desig és que els joves i persones que

de cada actuació es posposa la reunió anunciada per

desitgin viure-hi hi tinguin un espai acollidor.

al mes de gener. Ja us ho farem saber.

38.782,19 € Ajuntament de la Tallada (5%)

Viure al poble

actuacions acabades

Tal com s’ha introduït a la salutació, l’Ajuntament va pre-

tReBalls De PIntuRa

parar un projecte per a la convocatòria d’ajuda a petits

El pla del Servei d’Ocupació de Catalunya ha previst la

municipis que es presentava des del Fons Europeu de De-

formació de brigades de treball pels municipis que ho sol-

senvolupament Regional (FEDER), organisme pertanyent

liciten amb tan sols el cost del material utilitzat. Al nostre

a la Unió Europea. Aquest projecte compleix amb les ba-

municipi ens pertoca una brigada de tres persones durant

ses del programa que actua majoritàriament en àmbits

27 dies. En aquest cas, una brigada de tres pintors han dut

de valoració d’elements culturals i estratègics afavorint la

a terme, de moment, els treballs de pintura del cementiri

dinamització turística i econòmica del municipi implicat.

i la sala d’espera del consultori mèdic.

Diem que és integral perquè compren tres actuacions
que s’enllacen i tenen la mateixa finalitat: contribuir a la

PIsta D’SKATE

rehabilitació d’espais públics i potenciar el desenvolupa-

Acollint-nos a les subvencions de l’Àrea d’Esports de

ment econòmic i social del nostre municipi.

la Diputació de Girona, es va demanar per a una pis-

Les quatre actuacions previstes en ordre d’execució

ta d’Skate per tal d’ampliar l’oferta d’activitats es-

són les següents:

portives i afavorir la dinàmica juvenil. La inauguració

•

Construcció del punt d’observació d’aus i obser-

està prevista per al dissabte 16 d’octubre en què es

vatori de la natura de l’Illa de Canet.

durà a terme un taller de grafits per tal de decorar

•

Reforma del casc antic de la Tallada.

la zona.

•

Restauració de l’entorn de l’Església de Marenyà

•

i reconversió de l’antic dipòsit en mirador sobre

enlluMenat De toR

la plana.

Dins el Pla de millores del programa FEIL (Fons Estatal

Oficina de turisme i centre d’interpretació del

d’Interès Local), s’ha desenvolupat una obra molt neces-

municipi ubicada a l’espai l’Empordanet i que

sària al poble de Tor i llargament esperada a causa de

servirà com a punt d’informació per a rutes d’in-

les mancances d’infraestructura a la xarxa d’il·luminació

terès patrimonial, cultural i didàctiques a l’en-

pública. S’ha aconseguit canviar les caixes de distribució

torn del nostre municipi.

i les lluminàries , millorant l’estètica del poble , garan-

Aquestes actuacions han d’estar acabades abans de

tint el correcte funcionament de la xarxa i, també molt

final del 2013 i està previst començar en breu.

important, reduint la despesa econòmica.
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SERVEIS SOCIALS

actuacions en procés
constRuccIÓ De XaRXa
De Desguàs PluVIal I ResIDual a canet

Actualment el municipi disposa de les línies regulars

És una obra reivindicada ja fa molt temps. Les cases

d’autobús que es mostren a la pàgina 21.

del poble de Canet evacuen les aigües residuals en
fosses sèptiques particulars, cosa que provoca una

transport públic sociosanitari

contaminació del subsòl, sobretot en un espai on el

Aquest servei continua vigent. Les persones que l’han

terreny és sorrenc i amb la capa freàtica molt super-

utilitzat poden donar fe del bon funcionament i la bona

ficial. Per fi, aquesta obra s’està executant per tal de

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

connectar-la a la xarxa pública en el moment que

tal de Palamós o al centre Palamós Gent Gran. El pot uti-

l’Agència Catalana d’Aigua construeixi el col·lector

litzar qualsevol persona, sigui pacient i acompanyants i

general.

també persones que van a visitar un familiar ingressat.
RecoRDeM: Cal comprar un tiquet a l’Ajuntament o

obra prevista a punt de començar

a la botiga Ca la Dolors i comunicar-ho el dia abans,

conneXIÓ D’aIgÜes ResIDuals

al matí, al telèfon 972 30 09 92. El preu és de 8 € anar

De la zona noRD De toR

i tornar.

Tota la zona nord de Tor, des de Ca l’Hereu fins al
mas Torró no té connexió al desguàs general, per

servei de pedicura

tant, en el moment que el nou col·lector general sigui

Atesa la demanda, aquest servei estarà obert cada di-

fet i es posi en funcionament, aquesta zona queda-

mecres a la tarda. Cal telefonar la Fina Juárez al telè-

ria sense connectar. L’obra prevista resoldrà aquesta

fon 676294290. El preu és de 15 euros per al públic en

mancança.

general i el servei a domicili 17 euros. LA GENT GRAN
DEL MUNICIPI TÉ UNA REDUCCIÓ DE 3 €.

ReFoRMes a l’eMPoRDanet
El 18 d’octubre comencen les obres de remodelació

servei de teleassistència

del local l’Empordanet. Les obres consisteixen a:

Recordem el servei de teleassistència per a gent gran.

•

Canviar la coberta d’uralita, que està malmesa i

És un servei útil per a les persones grans que viuen

permet filtracions d’aigua de pluja, per una de

soles. Les persones interessades poden adreçar-se a

planxa amb càmera d’aïllament.

l’assistenta social o al dispensari mèdic.

•

Adequar l’acústica del local per tal d’aconseguir

serveis socials

que la sonorització del local millori.
•

Pintar les parets interiors i exteriors del local.

Recordem que totes les persones que necessitin aquest

•

Adequar el local a la normativa de seguretat vi-

servei poden adreçar-se a una sala annexa a l’Ajunta-

gent en cas d’incendi i altres situacions adverses.

ment de Verges, concertant cita prèvia, els dimarts al

Refer la cuina del bar per tal d’ajustar-la a la norma-

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

tiva vigent de sanitat i seguretat en espais públics.

és 972 78 00 07.

La finalització de les obres està prevista per al 4

nota: Ja sabeu que per a qualsevol dubte o necessi-

de desembre.

tat podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i us ajudarem.

•
•
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atenció a la gent gran
Som conscients que al municipi hi ha persones grans

neteJa Dels toRRents De MaRenYà
•

S’ha fet la neteja d’arbres caiguts i sotabosc del

que necessiten suport, i l’Ajuntament l’ofereix a tra-

torrent de la Rutlla a Marenyà on hi ha l’antic sa-

vés de la Fina Juárez, la qual en porta la coordinació.

fareig públic. És el nostre propòsit netejar aques-

No dubteu a contactar amb nosaltres per al que us

ta zona per tal d’obrir l’espai del safareig i el seu

convingui.

voltant. A part de ser un torrent important de
desguàs de la muntanya, és un lloc bonic que

SERVEIS AGRARIS I PAGESIA
aRRanJaMent I MIlloRa
Dels Recs I caMIns

permet conèixer part de la vida quotidiana de la
gent del nostre poble en època passada.
•

S’ha netejat el torrent de la pineda d’en Payet
que desemboca al torrent dels Brumets a Ma-

De les accions previstes abans de l’estiu indiquem les

renyà. Les nevades del 8 de març van malmetre

que s’han dut a terme:

gran part dels arbres que tocaven al torrent i im-

•

Manteniment general de camins: s’ha fet.

pedien que l’aigua en cas de torrentada baixés

•

Rec d’en Carbassa, previst per al mes de març: fet.

en condicions. Les brigades de neteja forestal del

•

Traient de Tor, previst per al mes de març: fet.

SOC varen realitzar aquests treballs.

•

Camí del Mas Duran, previst per al mes de març:
pendent de fer

MIlloRes als Recs I caMIns Del Pla

•

Rec del Salancs, previst per al mes d’abril: s’ha fet.

Abans de l’estiu es va netejar una part de la riera per in-

•

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

tentar millorar la fuita d’aigua cap a les zones dels calai-

a càrrec de l’ACA: pendent.

xos de desguàs a la carretera nova C-31. Malgrat aquesta

Arreglar el camí fons de Tor/Tallada a càrrec del

actuació l’aigua continua inundant aquestes zones.

•

Servei Territorial de Carreteres: fet.
•

•

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

neteJa I aDeQuacIÓ De la lleRa Del teR

la riera, a càrrec del Servei Territorial de Carrete-

Aquesta tardor es portaran a terme els treballs de ne-

res: fet, però no gaire bé.

teja de la llera del riu al marge contigu amb el nostre

Neteja a fons del rec de desguàs pluvial de la Ta-

municipi.

llada, “Pont Pagès”: fet.
•
•
•

Neteja a fons del rec de desguàs de la banda del

HISENDA, FINANCES I GESTIÓ

Mas Pons: fet.

S’estan seguint rigorosament les partides pressupostà-

Neteja a fons del rec del “Pont rossolador” fins

ries de despesa per realitzar les inversions previstes.

a can Güell: fet

Referent a les despeses extraordinàries, s’ha valorat

Torrent de Can Roura fins a la riera: fet.

amb responsabilitat la seva urgència i necessitat.
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Pàgina Oberta
L’oposició us fa saber...
Grup Municipal de CiU
Nosaltres ho faríem diferent!

Juntes de Govern
Sense notícies. Visca la transparència informativa!

Sant Galderic 2010
El 17 d’octubre farà 24 anys que celebrem la diada del
patró de la pagesia catalana (Festa Major Municipal).

FECSA-ENDESA

Final de trajecte

Cauen quatre gotes i ja no tenim llum. Els municipis
de Verges i La Tallada patim

Estem a les portes d’una campanya electoral que ens

aquest problema sovint. Caldria insistir a la compa-

portarà a les eleccions catalanes del 28 de novembre.

nyia elèctrica i trobar-hi remei.

Aquesta data posarà fi a quatre anys de govern tripartit
en la seva segona versió (molt pitjor que la primera) i

President Companys

donarà la sortida a un període de grans canvis nacionals.

El 15 d’octubre farà 70 anys de l’assassinat del Pre-

Catalunya necessita recuperar un president que sigui

sident Lluís Companys i Jover. Cal exigir l’anul.lació

capaç de conduir-nos a la plena sobirania. L’època dels

d’aquella farsa de judici i d’altres que varen significar

“palmeros” d’en Montilla s’ha acabat! La versió més es-

sentències injustes que van portar a la mort persones

panyola del socialisme català ocupa el poder a Barcelona

compromeses amb la legalitat republicana. Fa pocs

i deixa que el sector catalanista es distregui a comarques

dies el Congreso de los Diputados va rebutjar una mo-

“renovant a fons” la llista electoral. El resultat electo-

ció on es demanava l’anul.lació amb els vots en contra

ral pot fer que algun conseller actual intenti tornar a

del pp i del PSOE. El nostre municipi té un monòlit a la

la vida municipal. Temps al temps! AI nostre municipi

memòria del President Companys des de fa una vinte-

també s’acosta l’hora de fer balanç i valorar la gestió de

na d’anys i un carrer amb el seu nom a Marenyà.

l’equip de govern. Ho farem en el seu moment!
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Festa de
Sant Galderic
Diumenge 17 d’octubre de 2010
Exposició d’estris típics del món rural
i de la pagesia a l’Empordanet
Menú

12’00 h

Amanida verda
Arròs
1/4 de pollastre amb guarnició
de ceba, prunes i pinyons
Pastís

Missa cantada
A l’església de Santa Maria de la Tallada

Beguda
(aigua, vi, gasosa i cava)
Pa
Cafè i gotes

tres sardanes
Amb la Cobla Principal de la Bisbal

 Preus
AdulTS: 17 euros
nEnS (de 6 a 8 anys): 8 euros
Podeu reservar els vostres tiquets
pel dinar fins dimecres 13 d’octubre
a l’Ajuntament, a l’Empordanet
o a Queviures dolors.

Organitza:
Ajuntament de La Tallada d’Empordà
Amb la col.laboració de:
Generalitat de Catalunya,
Departament d’agricultura, alimentació i Acció Rural

13’00 h

14’00 h
dinar de gerManor
A l’Empordanet

16’00 h
tres sardanes
Amb la Cobla Principal de l’Escala

Generalitat de Catalunya,
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Edita:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
Ctra. les Torres, 1-5
17134 - La Tallada d’Empordà
(Baix Empordà)

Amb el suport de:

