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Salutació

continguts
Serveis i telèfons............ 2
Salutació........................ 3

Benvolguts veïns i veïnes,
Seguint amb la mateixa dinàmica informativa, tornem a presentar-vos el
butlletí municipal, el qual pretén fer-vos participar de les actuacions que es

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

desenvolupen al poble per part de l’Ajuntament.

REGIDORIES

això que, fidels a la nostra convicció, seguim aquesta premisa. La feina a

Cultura........................... 9
Medi Ambient............. 11
Urbanisme.................. 12
Serveis Socials........... 13
Serveis Agraris........... 14
Hisenda i Finances...... 14
Alcaldia

Sempre hem pensat que la informació és la base de la comunicació i és per
l’Ajuntament és constant i per tant les activitats que s’hi desenvolupen són
moltes i com és evident totes elles estan relacionades amb afers del municipi que són, sens dubte, importants per a tots.
Durant el temps transcorregut des de l’últim butlletí fins l’actual, el poble
ha pogut gaudir de diferents esdeveniments que l’han ajudat a avançar.
Malgrat els entrebancs econòmics propis de la crisi i les retallades que se’n
deriven, hem pogut anar assolint els objectius proposats.
Que com ho hem fet ? Amb criteri, escoltant sempre els suggeriments dels
veïns i veïnes, observant atentament el tarannà i les necessitats de les persones que viuen al municipi per a programar activitats i desenvolupar actuacions amb el millor èxit possible.
En resum, tocant de peus a terra.

Pressupost
Municipal 2011 ......... 15

Estem segurs que la vostra sinceritat i bona disposició en participar són

Actualitat.................... 17

fraestructures comunitàries com la millora social i de comunitat que són,

Pàgina Oberta
L’oposició
us fa saber................. 18
Festa
de la Gent Gran........... 19
Amb col·laboració de:

elements claus perquè el poble avanci tant dins el marc de millora d’inen definitiva, els elements que ens fan persones. Em sap greu i em fa
reflexionar quan, sovint, tot parlant amb les persones grans del poble
m’expressen l’enyorament de temps enrere, quan la relació entre veïns
era més intensa “ens ajudàvem en tot – diuen – ara és diferent, tothom
va a la seva”. Som conscients que el canvi social ha modificat els costums,
però tenim la sort de viure en un poble petit, on davant d’una adversitat o
d’una alegria tots hi som propers. La tasca que pretenem fer des de l’Ajuntament és acostar-nos i afavorir una convivència veïnal ben amistosa.
Com sempre, estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que calgui
per tal de proporcionar-vos una vida més agradable.
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

3 de novembre de 2010

•

Caràcter: Extraordinari

Decret 68/2010, de 25 d’octubre, de concessió de llicència d’obres per col·locació
d’una tanca publicitària.

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

•

Decret 69/2010, de 27 d’octubre, de concessió de llicència d’obres per reforma de

2.

Sorteig dels membres de la Mesa Electoral per a
les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

30 de novembre de 2010

Caràcter: Ordinari

façana, coberta i terrassa.
•

Decret 70/2010, de 27 d’octubre, de concessió de llicència d’obres per construcció
d’una tanca.

•

Decret 71/2010, de 27 d’octubre, de concessió de llicència d’obres per consolidació

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

d’edificació al Raval de baix, s/n, de Canet.
•

2.

L’alcaldia presidència dóna compte dels següents

ció d’una gratificació a l’agutzil per a la re-

decrets:

alització de serveis extraordinaris.

•

•

Decret 62/2010, d’11 d’octubre, de designa-

•

lització del sorteig per determinar l’ordre
d’actuació dels aspirants que prenguin part

Decret 63/2010, de 13 d’octubre, de con-

en el procés selectiu d’una plaça d’adminis-

cessió de llicència d’obres per reformar

tratiu de la Tallada.
•

Decret 74/2010, de 2 de novembre, d’apro-

Decret 64/2010, de 13 d’octubre, de con-

vació de les bases que han de regir la selec-

cessió de llicència d’obres per pavimenta-

ció mitjançant concurs oposició d’una plaça

ció d’un pati i col·locació d’un portal.

d’administratiu d’administració general de

Decret 65/2010, de 13 d’octubre, de conces-

l’ajuntament.
•

Decret 75/2010, de 10 de novembre, d’apro-

d’un bany

vació de la certificació número 1 de les

Decret 66/2010, de 13 d’octubre, de conces-

obres de construcció de la xarxa de saneja-

sió de llicència d’obres per a la substitució

ment de Canet de la Tallada.

de tres finestres
•

Decret 73/2010, de 2 de novembre, de rea-

nya i propaganda electoral.

sió de llicència d’obres per a la construcció
•

•

ció d’espais per a la realització de campa-

un bany.
•

•

Decret 67/2010, de 14 d’octubre, d’adjució del local social i dependències de la

Decret 76/2010, de 10 de novembre, de concessió de llicència d’obres per pavimentació,

dicació definitiva del contracte d’adequa-

4

Decret 72/2010, de 28 d’octubre, d’aprova-

instal·lació de tanca i plantació d’arbrat .
•

Decret 77/2010, d’11 de novembre, de conces-

piscina municipal a Construccions Joan

sió de llicència d’obres per a la construcció

Fusté, SL.

d’una canonada d’aigua potable, a Canet.
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Des de la Casa de la Vila
•

•

3.

Decret 78/2010, de 15 de novembre, d’apro-

Catalunya d’una delegació a favor del Consell

vació de la certificació número 1 de les

Comarcal del Baix Empordà per a l’execució de

obres d’adequació del local social i depen-

la subvenció del programa Viure al Poble del

dències de la piscina municipal.

FEDER . Des de l’Ajuntament s’ha vist la neces-

Decret 79/2010, de 18 de novembre, d’ad-

sitat de delegar al Consell Comarcal del Baix

judicació definitiva del contracte de gestió

Empordà la redacció dels projectes inclosos

de serveis públics mitjançant concessió ad-

dins la subvenció, així com diversos aspectes

ministrativa del bar restaurant municipal

de la licitació de les obres, la direcció de les

l’Empordanet.

obres, i la justificació de la subvenció.

Informacions d’alcaldia:
•

•

8.

Precs i preguntes:

Per part de l’alcaldia s’informa que les obres

El Sr. Genís Casademont comenta que s’ha d’ar-

de construcció de la xarxa de sanejament

reglar la cartellera de Canet, i la Sra. Roser Ba-

de Canet continuen amb normalitat, i que

gué li respon que aviat estarà arreglada.

es preveu que aquesta propera setmana es

També informa que hi ha algunes bombetes fo-

comenci a col·locar la vorada de color.

ses a Canet, i el Sr. Josep Ferrer l’informa que

Per altra banda, s’informa que també

abans de Nadal es repassaran totes.

s’estan duent a terme les obres de l’Em-

25 de gener de 2011

pordanet i que després de festes es pre-

Caràcter: Ordinari

veu que ja estiguin acabades.
•

Per acabar s’informa que s’està acabant de
preparar la informació cultural de les Festes de

1.

Pronunciament del ple sobre la inclusió d’un
nou punt a l’ordre del dia.

Nadal, i que en breu es passarà a les bústies.

A proposta de l’alcaldia i per urgència, s’apro4.

Expedient d’atermenament administratiu d’un

va per unanimitat la inclusió del següent punt

camí de Canet.

a l’ordre del dia: “10. Proposta d’aixecament de
la suspensió de llicències del POUM”.

5.

6.

Expedient d’atermenament administratiu dels
terrenys d’accés al local social de la Tallada

2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Proposta de denominació de carrers de Marenyà

3.

L’alcaldia presidència dóna compte dels se-

i la Tallada:
a) Plaça de l’oli, de Marenyà

güents decrets:
•

b) Carrer Montgrí, de Marenyà

tació d’una esmena referent a un camí en el

c) Camí del Pla, de la Tallada

projecte de reparcel·lació del sector de Tor.
•

7.

Decret 80/2010, de 25 de novembre, d’accep-

Decret 81/2010, de 29 de novembre, de con-

Sol·licitud al Departament de Governació i Ad-

cessió de llicència d’obres per construcció

ministracions Públiques de la Generalitat de

d’una paret de tancament.

Butlletí d’Infor mació Municipal

Núm. 08 • MARÇ 2011

5

Des de la Casa de la Vila
•

•

Decret 82/2010, d’1 de desembre, de con-

•

cessió de llicència d’obres de pavimentació

d’una llicència d’obres per reforma d’una

per col·locar un dipòsit

paret de tanca

Decret 83/2010, d’1 de desembre, de sol·

•

licitud de subvenció al Consell Comarcal

teulada

pal del servei de transport adaptat.

•

Decret 84/2010, de 13 de desembre, d’inco-

Decret 7/2011, de 19 de gener, de concessió
de llicència d’obres per obres menors

ació d’expedient sancionador en matèria
•

Decret 6/2011, de 19 de gener, de concessió de llicència d’obres per reforma d’una

del Baix Empordà per la prestació munici•

Decret 5/2011, de 19 de gener, de concessió

•

Decret 8/2011, de 19 de gener, de concessió

de disciplina urbanística.

de llicència d’obres per instal·lació d’una

Decret 85/2010, de 17 de desembre, d’apro-

marquesina de ferro

vació d’una gratificació a l’administrativa
de l’ajuntament per serveis extraordinaris.
•

•

•

Decret 86/2010, de 20 de desembre, de

4.

Informacions d’alcaldia:
•

concessió d’un ajut directe a l’Associació

amb l’associació Camatorta s’ha preparat

Camatorta pel pagament d’una cantada

el calendari d’activitats culturals per a 2011.

d’havaneres.

Aquest calendari es penjarà a la web de

Decret 87/2010, de 20 de desembre, de con-

l’ajuntament i s’enviarà en paper a les cases

cessió de llicència d’obres per reforma inte-

del municipi. La Sra. Alcaldessa agraeix pú-

rior i obertura de finestra

blicament l’esforç que realitzen les diferents

Decret 88/2010 de llicència de primera ocu-

comissions i associacions del municipi per

pació per l’habitatge situat al Passatge Montgrí, 1, de Canet.
•

afavorir la realització d’activitats culturals.
•

posar en funcionament la deixalleria muni-

de la llista provisional d’ admesos i exclo-

cipal. Els dissabtes s’aniran organitzant xer-

sos, de nomenament de tribunal i fixació

rades informatives sobre el funcionament

de la data, hora i lloc d’inici de les proves

de la deixalleria, i s’anirà fent el lliurament

tratiu de l’ajuntament.

de les targetes electròniques d’usuari.
•

•
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També s’informa que s’han acabat les obres

Decret 2/2011, de 17 de gener, de concessió

de construcció del sanejament de Canet, i

de llicència d’obres a Endesa Distribución

ara només restarà que l’Agència Catalana

Eléctrica, S.L., per substitució d’un tram de

de l’Aigua construeixi la connexió de Canet

línia aèria a Tor.
•

També s’informa que el febrer està previst

Decret 1/2011, de 17 de gener, d’aprovació

selectives per un lloc de treball d’adminis•

S’informa que el passat dissabte juntament

Decret 3/2011, de 17 de gener, de concessió

fins a Verges.
•

Finalment també s’informa que propera-

de llicència d’obres per connexió a la xarxa

ment s’inaugurarà el parc de salut de la

de gas.

Tallada i els itineraris saludables. En el seu

Decret 4/2011, de 17 de gener, de concessió de

moment també es faran xerrades informa-

llicència d’obres per una reforma interior

tives sobre el seu funcionament.

L a Ta l l a d a • To r • M a r e n y à • C a n e t
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Des de la Casa de la Vila
5.

Signatura de renovació de conveni amb l’Agèn-

10. Proposta d’aixecament de la suspensió de

cia de Protecció de la Salut

llicències del POUM: Aixecar la suspensió de
llicències per tot el terme municipal de la Ta-

6.

Aprovació inicial del pressupost de l’ajuntament

llada d’Empordà, sempre que es demostri que

de l’Ajuntament de la Tallada per a l’exercici

les llicències sol·licitades compleixen amb el

2011.( apartat d’Hisenda)

planejament vigent i amb la nova proposta de
planejament del POUM inicialment aprovat.

7.

Delegació a l’alcaldia per signar el conveni amb
l’Excma. Diputació de Girona per a la instal·lació

11.

d’un parc de salut.

Precs i preguntes:
El Sr. Genís Casademont pregunta si els pilons de
terra que encara queden per Canet es trauran, i el

8.

Aprovació de la certificació número 2 i 3,

Sr. Josep Ferrer li respon que si, que s’estan repas-

de l’obra de construcció del sanejament de

sant les coses pendents de l’obra del sanejament de

Canet

Canet i l’empresa ja sap que ho han de treure. També el Sr. Genís Casademont informa que els arbres

9.

Proposta per a l’adhesió de l’Ajuntament de la

que s’han plantat a Canet es tomben una mica, i el

Tallada a l’Associació Catalana de Municipis

Sr. Josep Ferrer li respon que es repassaran bé.

Juntes de Govern

Extracte de les actes. Podeu trobar la versió íntegra a la web www.latallada.cat

20 d’octubre de 2010

•

Justificació de la subvenció del Pla a l’Acció, de
l’Excma. Diputació de Girona

•

Aprovació de la certificació de l’obra per a la

•

instal·lació del grup de pressió del pou situat
davant del local social l’Empordanet.
•

tives de l’Excma. Diputació de Girona
•

Acord d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a

•
•

l’Excma. Diputació de Girona.
•

Sol·licitud d’actuacions a l’Agència Catalana
de l’Aigua per la riera Gran de la Tallada

Justificació del Fons de subvencions de l’Excma.
Diputació de Girona.

•

Justificació de la subvenció de les activitats
de cultura popular i tradicional del Depar-

Justificació de la subvenció de redacció de
projectes relacionats amb la Unió Europea de

Acord per a la licitació de diferents serveis
municipals.

Justificació de la subvenció d’obres de reparació
menor de l’Excma. Diputació de Girona.

•

les entitats locals de Catalunya.
•

Justificació de la subvenció per activitats espor-

Justificació del Fons de cooperació cultural local
de l’Excma. Diputació de Girona.

•

Acord en relació al contracte d’arrendament de

tament de Cultura de la Generalitat de Ca-

Retevisión Móvil SA, France Telecom España SA

talunya.

amb l’Ajuntament de la Tallada.

Butlletí d’Infor mació Municipal
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Des de la Casa de la Vila
15 de desembre de 2010

24 de febrer de 2011

•

Sol·licitud de baixa d’un padró d’escombraries.

•

•

Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Ge-

Justícia per ajuts als jutjats de pau
•

neralitat de Catalunya per la retribució a determinats càrrecs electes locals 2011.
•
•

ria forestal de l’Excma. Diputació de Girona, per

PUOSC 2009.

tal de finançar actuacions en matèria de preven-

Justificació de la subvenció de control de pla-

ció d’incendis , concretament per arranjament

gues urbanes de Dipsalut.

del ferm i/o neteja de marges de camins rurals
de titularitat municipal.
•

Sol·licitud d’ajut i realització d’actuacions a Dipsalut;

nançar les actuacions de l’obra “memòria valorada

Pt01: programa de suport a la gestió i control

de la millora de la xarxa de sanejament de Tor”.
•

Sol·licitud de subvenció a l’Excma. Diputació

Justificació de la subvenció d’actuacions en el medi

de Girona pel Fons de cooperació cultural local

rural i pesquer, corresponent a l’exercici 2010, del

2011, per tal de finançar unes despeses per actes

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció

de celebració de la diada de la mare, la festa en

Rural de la Generalitat de Catalunya.

homenatge a la gent gran, i les festes majors de

Justificació de subvencions en matèria de joventut.

•

Justificació de la subvenció de càrrecs electes

•

Sol·licitud de subvenció a l’Excma. Diputació de
Girona pel Fons de subvencions 2011, per tal de fi-

•

•

Sol·licitud de subvenció per actuacions en matè-

Sol·licitud de pròrroga per a la justificació del

d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
•

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a l’adquisició d’un desfibril·lador.

•

19 de gener de 2011
•

Justificació de la subvenció del Departament de

La Tallada, Tor, Marenyà, i Canet.
•

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

locals, any 2010.

Girona per obres de reparació menor, conservació

Proposta de resolució d’una activitat de valorit-

i manteniment, per tal de finançar unes despeses

zació de residus no perillosos.

en obres de reparació menor, de conservació i de

Aprovació de la certificació número 2 de les

manteniment, concretament per: millora de viali-

obres d’adequació del local social i dependènci-

tat i reparació de paviment de carrers, senyalitza-

es de la piscina municipal.

ció vertical, serralleria, pintura, i clavegueram.

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

BAIX EMPORDÀ

Des de la Casa de la Vila
•

Sol·licitud de subvenció a l’Excma. Diputació de Gi-

•

rona per al foment i la pràctica de l’esport destinades als ajuntaments i les entitats esportives 2011.
•

Encàrrec de serveis al Consell Comarcal del Baix
Empordà, per la redacció del projecte “Viure al

Girona per la campanya del pla a l’acció, per tal

poble”.
•

Aprovació inicial del projecte d’urbanització

de l’eficiència energètica.

del pla parcial urbanístic del subsector 1, de la

Acceptació de subvenció del Consell Comarcal

Tallada.

del Baix Empordà pel transport adaptat.
•

compliment de la llei de morositat
•

Sol·licitud de subvenció a l’Excma. Diputació de
de finançar unes despeses per accions de millora

•

Dació en compte dels informes trimestrals per al

•

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut pel programa

Sol·licitud de baixa d’un vehicle en el padró
de l’impost sobre vehicles de tracció mecà-

d’actuació Pt06 (programa de suport a la gestió

nica.

del risc derivat de les piscines d’ús públic de ti-

•

Aprovació dels padrons fiscals de l’exercici 2011.

tularitat i/o de gestió municipal).

•

Acord per a la nova operativa de La Caixa.

Regidories
CULTURA

dedicat a la pagesia i al món rural amb l’exposició
d’estris, que va contribuïr a mostrar la vida de pagès

L’Àrea de Cultura treballa perquè les activitats cultu-

del nostre poble com a motor de l’economia. Qui

rals siguin un dels motors socials del nostre poble i no

estima les seves arrels estima el seu país i aquesta

escatima esforços econòmics ni suport a totes les acti-

exposició ho va posar de manifest gràcies a la

vitats que puguin potenciar la convivència social.

col·laboració de tots.

És una àrea del tot participativa. Volem agraïr sin-

TALLER DE CUINA: seguint amb la mateixa tònica, el

cerament a totes les persones de l’Associació Cama-

taller de cuina va agafant cada vegada més adeptes,

torta el seu treball voluntari per fer possible que el

bons gourmets tasten els plats preparats pels bons

poble participi de tantes activitats culturals i lúdi-

cuiners i cuineres que cada vegada demostren un ni-

ques. També volem expressar el nostre agraïment a

vell superior.

totes les persones que hi assisteixen: sense vosaltres
la festa no tindria èxit. És bonic veure com tants

LA COLLA DEL SINOFÓS: a aquesta Colla no hi ha qui

grups organitzen activitats per als altres. Així, entre

l’aturi. Porten tanta marxa que no es deixen res per

tots plegats, podem gaudir-les.

fer. Tallers, sortides, berenars... És una bona manera de trobar-se cada dimecres. Tots i totes hi esteu

RESUM D’ACTIVITATS CELEBRADES

convidats!

Dins aquest període de temps s’han celebrat diferents
actes importants. Vam començar amb la festa de

Les festes de Nadal també varen ser escenari d’ac-

SANT GALDERIC la qual va tenir un caire especial

tes entranyables plens de solidaritat.
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LA MARATÓ: amb el dinar popular i el sorteig de

joves interessats. Ho organitza la tècnica de joventut

treballs manuals fets per la Colla del Sinofós es va

amb grup de joves del poble.

col·laborar un any més amb la Marató de TV3 i amb
la recollida d’aliments per entregar a Càritas es va

REUNIÓ DE CAMATORTA per a la programació d’ac-

aportar un pessic de suport a persones necessitades.

tivitats pel 2011, en aquesta reunió els representats i
participants de totes les comissions culturals varen fer

LES QUINES a la Tallada i a Tor, a part de fer-nos pas-

la valoració de les activitats de l’any passat per tal de

sar una estona agradable, també van contribuïr a re-

millorar o canviar i organitzar les noves activitats cul-

collir fons per a la Marató.

turals, lúdiques i consensuar les dates per tal de ferles compatibles totes. És una mostra de bona orga-

ELS PASTORETS, l’estrella dels protagonistes més jo-

nització i treball en equip per tal de recollir diferents

ves, que amb l’ajuda dels seus pares i mares ens van

opinions i idees amb eficàcia.

regalar dues vetllades plenes d’emoció.
Com heu pogut comprovar al fulletó informatiu de les
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT: una nit especial pels

activitats pel 2011 que ha passat l’Associació Camatorta,

més petits que amb els seus fanalets obren pas als tres

l’oferta és amplia i variada.

Reis d’Orient. Llums, colors, regals, emoció i il·lusió és
el que revivíem amb les tres carrosses dels Reis carre-

Per tal de refrescar al memòria, cada primer dimarts del

gades d’amor per a tots.

mes us farem arribar les activitats més properes. Desitgem que cadascú hi trobi quelcom que li interessi.

CASAL DE NADAL: una activitat pensada pels més joves que cada any pren més embranzida, són molts els

Ànims i endavant!

participants que ho fan possible. És una manera de
passar unes estones de lleure tots junts fent activitats

2011

agradables.

EXPOSICIÓ FESTA GENT GRAN

CASAL DE TENNIS: gràcies als casals de tennis que

Per aquest any, l’exposició de la diada de la gent

s’organitzen al llarg de l’any, l’afició del més joves per

gran (17 d’abril) serà de fotografies antigues i ac-

aquest esport va en augment. Així podem assegurar

tuals de les festes populars, festes majors, dates

el planter pel torneig de tennis de l’estiu.

assenyalades i també d’esdeveniments remarcables o tradicions del municipi .

TORNEIG DE TENNIS TAULA: enguany aquest torneig ha tingut com a bona novetat la participació

•

Cal que poseu el nom de qui les porta i l’any,
al darrera de cada fotografia.

de jugadors molt joves amb molt d’interès i bona
preparació.
•
JORNADA D’SKATE: a la pista d’skate municipal es

Podeu portar-les a l’Ajuntament, la botiga
o la Roser de Tor fins el 10 d’abril.

preveu fer una jornada d’activitats amb skate per a

10
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MEDI AMBIENT

vells. Les persones que estiguin interessades poden telefonar a l’Ajuntament i se’ls informarà.

MINIDEIXALLERIA
Ara sí. Podem celebrar que la deixalleria municipal

•

Recollida d’oli mineral cremat: Si la quantitat és

està enllestida i en funcionament. És un avanç dins

superior a 400 litres d’oli mineral, s’ha de trucar

el camp ambiental i de reciclatge. Ja fa temps que

a CATOR per obrir una fitxa i vindran a recollir

el procés de mentalització cap al reciclatge és un

sense cost l’oli mineral. Telèfon: 93 488 19 19. Cal

fet, ja que reciclar les deixalles és l’únic camí per

tenir en compte que quan recullen l’oli mineral

a mantenir la nostra terra neta i amb el mínim de

agafen una mostra per analitzar i una contra-

contaminació. Els materials que es dipositen a la

mostra que deixen a la deixalleria o particular. Si

deixalleria són degudament reciclats. Només manca

els paràmetres surten alterats, que l’oli mineral

la col·laboració de tots els usuaris per a mantenir

presentés un elevat contingut d’aigua, tindria un

l’ordre i completar la cadena de reciclatge. Recor-

cost el tractament d’aquest residus.

dem que la recollida de trastos vells als contenidors
dels carrers no es farà més, per tant, mai s’han de

De 200 a 400 litres: cal trucar a CATOR (tel. 93 488

dipositar deixalles a terra.

19 19) i us passaran a un telèfon d’una empresa que
fa recollides menors. La recollida també és gratuïta.

La flexibilitat d’horari de la deixalleria permetrà que
cadascú pugui fer-ne ús quan li convingui.

Menys de 200 litres: es pot deixar a la deixalleria.

la nova deixalleria i es va fer entrega de la targeta

ESTALVI ENERGÈTIC I DISMINUCIÓ
DE CONTAMINACIÓ LLUMÍNICA

d’accés. Les famílies que no varem poder assistir-hi

Canvi de fanals i bombetes al centre de la Tallada

Els dissabtes 12 i 19de març es va fer la presentació de

poden passar per l’Ajuntament a recollir-la sense cap
La instal·lació de l’enllumenat públic del centre de la

cost.

Tallada és antiga i sovint, quan plou, ens quedem sen-

MANTENIMENT DE
PARCEL·LES URBANES

se llum. Les reactàncies, les bombetes i els pàmpols es-

Recordem una vegada més que és responsabilitat dels

Tor, Canet i Marenyà ja disposen de nova instal·lació

propietaris mantenir netes i segades les parcel·les ur-

amb bombetes de baix consum i de menys contami-

banes sense urbanitzar o en procés d’urbanització.

nació llumínica. Ha tocat l’hora, doncs, de millorar la

tan deteriorats i el cost energètic és gran. Actualment,

Tallada. Es començarà pels carrers més cèntrics i poc a

RECOLLIDA DE PNEUMÀTICS
VELLS I OLI CREMAT

poc s’anirà abastint tot el poble.

Des de la deixalleria es posarà en marxa una recollida

Es recomana que els particulars que hagin de canviar

de pneumàtic vells i oli cremat a tot el municipi.

bombetes que donin a l’exterior ho facin canviant-les

•

Recollida de pneumàtics: Durant la setmana del

per les de vapor de sodi d’alta pressió, d’aquesta ma-

2 al 6 de maig es farà la recollida de pneumàtics

nera anirem igualant el municipi.
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URBANISME
i OBRA PÚBLICA
POUM
La redacció d’un POUM no és gens fàcil, són molts

REFORMES A L’EMPORDANET
Les obres de reforma previstes a l’Empordanet es donen per acabades. Podem dir que tenim un local social
en condicions òptimes. L’obra s’ha finançat amb el fons
del Fons d’Obres Públiques corresponent al 2010.

àmbits que s’hi contemplen, els tràmits administratius

ACTUACIONS EN PROCÉS

són lents i l’espera es fa llarga. Un cop aprovat serà
més fàcil tramitar i consultar qualsevol tema, des de

PROJECTE “VIURE AL POBLE”

camins, espais, edificacions, condicions d’urbanisme,

Pel que fa a aquest projecte de futur, ja conegut per

possibilitats de creixement, usos, etc. En aquests mo-

tots, es troba en procés de redacció final la intervenció

ments, la redacció del nou planejament està acabada i

de rehabilitació del casc antic de la Tallada per part

es troba al departament de medi ambient per a fer-ne

del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l’espai na-

l’informe que permetrà fer-ne l’aprovació provisional

tural a la riba del Ter davant l’Illa de Canet per part

al ple municipal del 28 de març i tot seguit l’aprova-

del Consorci Alba Ter. Està previst començar les dues

ció final per part d’urbanisme. Les persones interessa-

actuacions aquest any. Els projectes subvencionats pel

des en saber com ha quedat la seva al·legació, poden

Fons Europeu han de seguir estrictament i rigorosa-

demanar-ho a l’Ajuntament i se’ls informarà, també

ment el seu procés administratiu i de construcció.

s’enviarà el resultat per correu.
CONNEXIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
És bò que tots els veïns i veïnes del municipi coneguin

DE LA ZONA NORD DE TOR

el nou planejament. És important saber en quines

Ja vàrem comunicar a l’anterior butlletí que la con-

condicions urbanístiques es troben les nostres propie-

nexió de les aigües residuals d’aquesta zona s’havien

tats per tal de fer-ne previsió futura. És per això que

de connectar al col·lector general. En aquest moment

us convidem a passar per l’Ajuntament, quan hi esteu

s’està redactant el projecte per poder-lo desenvolu-

interessats, per rebre la informació que us calgui.

par el més aviat possible.

OBRES ACABADES
EN AQUEST ÚLTIM PERÍODE

OBRES SUPRAMUNICIPALS
COL·LECTOR GENERAL D’AIGÜES RESIDUALS

OBRA DE SANEJAMENT EN BAIXA A CANET

Per fi, podem anunciar que l’obra de sanejament tan

Les obres de sanejament a Canet estan ja acabades.

reivindicada per tots els municipis, s’està duent a ter-

S’ha dut a terme la canalització d’aigües residuals i

me per part de l’ACA. Tenim tres punts de connexió,

plujanes per tal de poder connectar al col·lector gene-

dos a la Tallada i un a Tor, que desemboquen en dos

ral tant bon punt aquest es posi en funcionament per

pous de registre que impulsen les aigües residuals cap

part de l’ACA. Ara, Canet disposa també d’una vorera

a la depuradora de l’Escala. Aquesta obra suposarà

amb arbres a cada banda del carrer principal. La nos-

una gran millora ambiental i la nostra riera deixarà de

tra intenció és completar-ho amb bancs i un gronxa-

ser el desguàs de les aigües residuals. Queda encara la

dor pels més petits. L’obra s’ha finançat amb el fons

connexió del desaigua de Canet, estem treballant per-

del Pla d’Obres i Serveis corresponent al 2009.

què aquesta connexió entri en aquest mateix projecte.
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SERVEIS SOCIALS

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

TRANSPORT SOCIOSANITARI

És un servei útil per a les persones grans que viuen

És un servei que es dóna a totes les persones del mu-

soles. Les persones interessades poden adreçar-se a

nicipi per a facilitar el desplaçament a l’Hospital de

l’assistenta social o al dispensari mèdic.

Palamós i al Centre Palamós Gent Gran. El pot utilitzar qualsevol persona sigui pacient/a i acompanyants.

ATENCIÓ SOCIAL

També persones que van a visitar a un familiar ingres-

Recordem que totes les persones que necessitin aquest

sat. Les persones que han utilitzat aquest servei poden

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

donar fe del seu bon funcionament i bona atenció. El

de Verges, concertant cita prèvia, els dimarts al matí de 9 a

punt de trobada a la Tallada és davant de l’Ajunta-

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

ment, a Tor a la placeta on para l’autobús de l’esco-

Ja sabeu que per a qualsevol dubte o necessitat po-

la, a Marenyà a la placeta de l’oli i a Canet davant el

deu adreçar-vos també a l’Ajuntament i us ajudarem.

transformador. En cas que la persona tingui dificultat
de desplaçament, cal que ho comuniqui en el moment

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

de telefonar per a la reserva i se’l recollirà a casa seva.

Som conscients que les persones grans del municipi de

Les persones que fan aquest servei són voluntàries

vegades necessiten un suport, l’Ajuntament ofereix un

de la Creu Roja i atenen als usuaris perfectament. No

ajut a través de la Fina Juárez, la qual en porta la coor-

dubteu en utilitzar-lo si el necessiteu.

dinació. Telèfon: 676294290. No dubteu en contactar

Recordem: Cal comprar un tiquet a l’Ajuntament o a la

amb nosaltres pel que us convingui.

botiga Ca la Dolors i comunicar-ho el dia abans al matí,
telèfon 972 30 09 92. El preu és de 8€ anar i tornar.

COL·LOCACIÓ DE GRONXADORS
Pels més menuts de la colla, es col·locarà un gronxa-

DESFIBRIL·LADOR
La Diputació de Girona ha engegat un programa

dor a la Plaça Francesc Macià de Marenyà i un altre a
la placeta de l’Església de Canet.

d’implantació de desfibril·ladors al territori gironí.
Les aturades cardíaques extrahospitalàries són una

PARC DE SALUT

de les primeres causes de mortalitat de la població.

Gràcies a la col·laboració de Dipsalut, el nostre municipi

És per aquest motiu que l’objectiu d’aquests apa-

pot gaudir de les avantatges d’un parc de salut per tal

rells és poder intervenir ràpidament abans que el

de l’activitat física i posar-la a l’abast de tothom.Està si-

servei d’emergència arribi. El nostre municipi, per

tuat a la Tallada, dins l’espai l’Empordanet. És accessible

tant, disposarà d’un aparell que estarà dipositat a

a qualsevol hora i molt fàcil d’utilitzar.Aquest parc cons-

la terrassa de l’Empordanet per tenir-lo a disposició

ta de vuit aparells pensats per a fer exercici moderat.

de tots els veïns i veïnes en cas de necessitat. La

Han estat dissenyats per una comissió d’experts per tal

seva utilització és molt senzilla. En el moment que

de garantir-ne la seguretat i la idoneïtat de cadascun

estigui instal·lat, farem una reunió per explicar com

dels exercicis i la realització d’un treball homogeni de

funciona. És important que tothom estigui assaben-

tot el cos. Van acompanyats de plafons on s’explica com

tat del seu funcionament.

s’ha d’utilitzar cada aparell. L’Organització Mundial de
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la Salut (OMS) recomana fer un mínim de mitja hora

El mes de febrer, degut a que l’herba estava ja alta i

d’activitat física moderada cada dia. Les persones grans

havia matolls alts i secs es va fer desbrossar els marges

haurien d’incloure exercicis específics per tal de comba-

i vores de camins. Com ja és habitual cal continuar

tre la pèrdua de mobilitat. S’ha programat una sessió

amb aquesta línia de manteniment.

dirigida per professionals en les que s’ensenyarà a fer

HISENDA, FINANCES
I GESTIÓ

els exercicis correctament, s’animarà a ser constant en el
seu ús i s’hi transmetran hàbits de vida saludables.
Us convidem a assistir a la presentació:

PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’ANY 2011

DILLUNS 28 DE MARÇ A LES 4 DE LA TARDA

SERVEIS AGRARIS
I PAGESIA

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any
2010, cal dir que ha estat correcta i ha permès atendre
amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb
regularitat.

ARRANJAMENT I MILLORA
DELS RECS I CAMINS DEL PLA

L’Ajuntament no ha concertat operacions de crèdit

El passat mes de febrer, es va fer una reunió amb les

a curt ni a llarg termini durant l’exercici 2010, per

persones que treballen el camp per tal de conèixer les

tant, existeixen capitals pendents d’amortització que

opinions i necessitats. La valoració de les actuacions,

són exclusivament els contractats amb anterioritat a

en general va ser positiva, s’ha de continuar amb el

l’exercici 2007.

manteniment i conservació dels camins i dels recs del
pla com és fa cada any.

Val a dir, que el nostre Ajuntament ha fet esforços en
la reducció de despeses ajustant-se sempre als millors

Els camins de la zona de la muntanya, degut a que

pressupostos i essent realistes de la situació econòmi-

l’any passat es varen fer bé, enguany es mantindran

ca. Podem dir que malgrat estar immersos a la crisi,

així, reparant punts concrets malmesos .

disposem d’una situació econòmica sanejada.

Per la part del pla s’ha començat pel camí més mal-

Pel que fa al pressupost del 2011 s’han previst inversions

mès, el del rec de molí direcció al mas Duran. Prope-

pel manteniment de les infraestructures i serveis exis-

rament s’eixamplarà un petit tram del camí del pla

tents per tal de poder fer front el 2012 a les inversions

després de baixar el pont per tal de reduir el perill que

del projecte Viure al Poble (FEDER).

suposa aquest punt.
L’Ajuntament, de moment, disposa d’ingressos sufiS’ha procedit a la neteja de la comporta d’en Cometes

cients per anar fent front a les despeses necessàries

i com és habitual la branca d’en Carbassa. La riera, per

d’un poble de les nostres característiques. A continu-

fi, fa goig. La comunitat de regants ha fet una bona

ació, publiquem el pressupost municipal d’ingressos i

feina.

de despeses que ho demostra.
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PRESSUPOST D'INGRESSOS ‐ CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Capítol Concepte Subconcepte Descripció

Consignació

1
1
1
1
1

112
113
115
116
130

11200
11300
11500
11600
13000

IMPOSTOS DIRECTES
Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica
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 activitats econòmiques

2

290

29000

IMPOSTOS INDIRECTES
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
4
4
4
4
4

5
5
5

20.000,00
20.000,00
142.500,00
2.200,00
34.500,00
1.300,00
1.500,00
22.000,00
4.400,00

33300
33900
34900
34901
39190
39900

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Servei de clavegueram
Servei de recollida d’escombraries
Altres taxes per prestació de serveis bàsics (cementiri)
Llicències urbanístiques
Altres taxes per la realització d’activitats de competència local
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de
subministraments
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de
telecomunicacions
Altres taxes per utilització privativa 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
450
450
450
461
461
461
480

42000
45000
45080
45081
45082
45083
46100
46101
46102
48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Participació en els tributs de l'Estat
Participació en els tributs de la comunitat autònoma
Subvencions corrents Generalitat ‐ ajut jutjats de pau
Subvencions corrents Generalitat ‐ DAR Sant Galderic
Subvencions corrents Generalitat ‐ tècnic de joventut
Subvencions corrents Generalitat ‐ Governació càrrecs electes
Diputació de Girona ‐ activitats esportives
Diputació de Girona ‐ cooperació cultural
Diputació de Girona ‐ tècnic de joventut
De families i institucions sense fins de lucre

113.900,00
36.000,00
45.000,00
900,00
600,00
5.400,00
8.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
12.000,00

520
549
559

52000
54900
55900

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de dipòsits
Altres rendes de béns immobles
Productes de concessions i aprofitaments especials

750
750
750
761
761
761
761
761
761

75082
75085
75090
76100
76102
76103
76104
76107
76110

1.100,00
8.500,00
7.000,00
19.000,00
1.000,00
40.000,00

6.800,00
200,00
0,00
6.600,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

7
7
7
7
7
7
7
7
7

201.000,00
40.000,00
117.000,00
32.000,00
2.000,00
10.000,00

484.200,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Generalitat Interior plans protecció civil
Generalitat Medi Ambient camins
Altres subvencions Generalitat
Diputació obres de reparació menor
Diputació fons de subvencions
Diputació noves tecnologies
Diputació dipsalut
Diputació actuacions en matèria forestal
Altres subvencions Diputació

42.025,00
1.125,00
6.400,00
0,00
10.000,00
18.000,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

42.025,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

526.225,00
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Des de la Casa de la Vila
PRESSUPOST DE DESPESES ‐ CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Any

G. Despesa

Subconcepte Descripció

Consignació

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

912
920
920
920
920
920
920
920

10000
12000
12003
12103
13000
14300
16000
16200

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

153.914,20
6.078,00
8.960,00
10.080,00
26.978,58
23.817,62
50.000,00
27.000,00
1.000,00

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
338
920
162
920
920
162
920
920

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

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Infraestructures i béns naturals
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal∙lacions i utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Energia elèctrica
Aigua
Combustibles i carburants
Serveis de telecomunicacions
Comunicacions postals
Primes d’assegurances
Activitats culturals i esportives
Altres despeses diverses
Neteja i acondicionament
Estudis i treballs tècnics
Serveis de recaptació a favor de l’entitat
Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals
Locomoció
Altres indemnitzacions

242.710,80
25.000,00
10.210,80
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
25.000,00
15.000,00
38.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
19.500,00

2011

11

31000

DESPESES FINANCERES
Interessos de préstecs i altres operacions financeres

10.600,00
10.600,00

2011
2011

943
338

46600
48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A altres entitats que agrupin municipis
A famílies i institucions sense fins de lucre (subvencions)

18.000,00
3.000,00
15.000,00
425.225,00

TOTAL DESPESES CORRENTS

2011
2011
2011
2011

459
450
453
454

60900
62900
69000
69200

INVERSIONS REALS
Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general
Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis
Inversió en infraestructures
Arranjament camins i desbrossar

80.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
10.000,00

2011

11

91100

PASSIUS FINANCERS
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic

21.000,00
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TOTAL DESPESES DE CAPITAL

101.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

526.225,00
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Actualitat
DIADA DE LA GENT GRAN
Un any més, ens plau celebrar la di-

valors, els costums i el saber popular

Ram i, possiblement alguna família

ada de la Gent Gran. És un dia de

que ens arrela a la terra. Per això,

tindrà dificultats de compaginar-ho

festa, un dia especialment dedicat

ho volem celebrar tots plegats amb

amb el dinar familiar. Desitgem que

a les persones grans del nostre po-

un dinar popular on tots hi sou

pugueu trobar una solució satisfac-

ble com a agraïment a la seva tasca

benvinguts. Enguany s’ha avançat

tòria per als dos esdeveniments. Ens

i experiència al llarg dels anys. Les

la data per motius de calendari,

fa il·lusió que hi siguem tots i men-

persones grans ens transmeten els

sabem que el 17 d’abril és el dia del

jar el tortell plegats!.

PARC DE SALUT
El parc de salut de la Tallada està
situat a la zona d’equipaments
de l’Empordanet. És un equip de
vuit aparells pensats per a persones de totes les edats amb la
finalitat de moure el cos adequadament. Cada aparell treballa un
part concreta del cos. És recomanable per a les persones grans ja
que els exercicis són senzills però
de gran utilitat física. És un espai

bol, gronxadors i pista de skate;

de lleure per a totes les edats i

idoni per a famílies ja que està

piscina, sala polivalent, bar, res-

que reuneix les condicions de se-

incorporat dins l’espai de lleure

taurant i zona de picnic. La zona

guretat. Us animem a provar els

on hi ha els gronxadors, pista de

d’equipaments municipals, po-

aparells d’aquest nou parc de sa-

tennis i basquet; camp de fut-

dem dir, que és un espai complet

lut i gaudir de l’espai.
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Pàgina Oberta
L’oposició us fa saber...
Grup Municipal de CiU
Nosaltres ho faríem diferent!

Noms nous?

Poum-Urbanisme

En el Ple de novembre de 2010, l’alcaldia ens va pro-

El juliol del 2008 ja preguntàvem per a qui es feia un

posar posar nom al camí del Pla de La Tallada, a la

planejament urbanístic car (120.000 €). Ara ja ho sa-

plaça de l’Oli i al carrer del Montgrí de Marenyà. La

bem! Requalifiquen algun terreny rústic de propieta-

proposta s’encapçalava dient que no teníen denomi-

ris afins a l’equip de govern i deixen com a camps de

nació. De tota la vida el camí del Pla ha estat el camí

conreu solars al costat de carrers amb tots els serveis

del Pla i la plaça de l’Oli sempre s’ha dit així. El carrer

de gent no afí.

del Montgrí es va posar quan es va fer la urbanització

Tot això ja ho explicarem a qui vulgui escoltar-nos en

de la zona de Can Fages de Marenyà per distingir la

els actes de campanya electoral.

carretera del carrer de la zona urbana del poble. Sem-

Eleccions municipals

bla que des de 2007 tot és nou!

S’acosta el 22 de maig i podrem tomar a decidir qui

Inversió real 2011

gestiona el nostre Ajuntament els propers quatre

El pressupost municipal d’enguany destina només

anys. Hem cregut oportú tomar a presentar la nostra

80.000 € a inversions reals. Si hi afegim l’amortitza-

candidatura a les eleccions perquè tenim il·lusió en el

ció de préstecs (inversió feta en altres anys) que és

futur dels nostres pobles i experiència en la feina feta

de 21.000 € ens trobem que l’Ajuntament destina

en governs anteriors.

101.000 € a obres. Si comparem aquesta xifra amb la

Tots tenim la possibilitat de decidir amb el nostre vot

de personal 154.000 € trobem que hi ha 52.000 € més

l’opció que creiem millor.

a personal que a inversions (suposem que són diners

XXI Festa de la gent gran!

destinats a pagar arquitectes i personal necessari perquè l’Ajuntament funcioni ordenadament).
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Bona diada a tothom!
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Festa de la Gent Gran
Diumenge 17 d’abril de 2011
Programa

Menú del Dinar

12:00 h

Aperitiu

Missa a l’Església de la Tallada
cantada pel cor

13:00 h

Concert a càrrec de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà

14:00 h

Dinar de germanor
al Local Social l’Empordanet

Durant la jornada

Exposició de fotografies
antigues i actuals
de festes populars, majors,
assenyalades o també
d’esdeveniments remarcables
o tradicions del municipi

Meló amb pernil
Pollastre amb escamarlans
Pa, aigua, vi i gasosa
Tortell, cava i cafè

Preu dels tiquets
Adults................................................................16,00 €
Nens (de 6 a 12 anys)........................................8,00 €
Gent gran (empadronats al municipi)..........Gratuït
Nens petits (menys de 6 anys).......................Gratuït

Recordeu que...
 Podeu recollir el vostres tiquets fins el dilluns
11 d’abril a l’Ajuntament, a la botiga “Ca la Dolors” o al Bar de l’Empordanet.
 Qui tingui fotografies per l’exposició les pot
portar fins el dia 8 d’abril a la botiga de la Dolors o
a l’Ajuntament (al darrera de la foto, cal posar el
nom de qui les porta i l’any, si es coneix).
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