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S a l u t a c i ó
Benvolguts veïns i veïnes,
Diuen que quan els dies tenen més hores de sol, és a dir són més
llargs i el temps hi acompanya, l’activitat es duplica. Mirant bé el
tarannà del nostre municipi, m’atreveixo a dir que aquí el temps
influeix poc. Hem passat unes festes de Nadal plenes d’activitats
on el fred no n’ha deslluït cap sinó, ben al contrari. Començant
amb la castanyada, i seguint amb el dinar solidari de la Marató, les
quines nadalenques, els pastorets infantils i la cavalcada dels tres
Reis entre altres, hem tingut un bon motiu de festa. Som gent valenta i decidida, que ni la fred ni la tramuntana ens atura a l’hora
de sortir de casa.
Aquest esperit participatiu ens encoratja a seguir lluitant per aconseguir un poble dinàmic en tots els àmbits. Moltes gràcies a tothom!
Des d’aquest butlletí, com sempre, pretenem donar a conèixer les
accions que es duen a terme i explicar-vos la situació global del
nostre municipi des del nostre punt de vista.
Des de l’àmbit social s’intenta millorar el servei apropant i fent més
fàcil l’accés a aquest per a totes les persones que necessiten ajuda i
estar sempre atents a les vostres necessitats i sol·licituds.
L’any 2011 va ser calmat a nivell d’obres municipals. Necessitàvem
agafar empenta per enguany, perquè ara entrem en una etapa moguda tant a nivell d’obres com a nivell econòmic. La veritat és que ens
esperen maldecaps i molta feina. Evidentment que la farem a gust i
sobretot amb molta prudència i serenitat.
No cal dir, que dins el marc cultural comencem ja a ser uns experts,
perquè com s’ha pogut comprovar , la programació presentada per
l’Associació Camatorta, per aquest any , és molt complerta de manera que tothom hi pot trobat un espai on participar i gaudir.
Estem atents a poder solucionar les necessitats o millores a nivell
de camins, recs, passants i altres temes relacionats amb l’activitat
agrícola que pels nostres pagesos són importants.
No deixem de banda vetllar per la conservació del medi ambient ,
intentant conscienciar de la seva importància i de la responsabilitat
que ens pertoca a tots en mantenir-lo.
Bé, tot plegat configura la xarxa social del nostre municipi que nosaltres des de la responsabilitat de l’Ajuntament i tots vosaltres des
del vostre lloc, ho fem possible.
Salutacions cordials,
Roser Bagué i Paretas
Alcaldessa
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RE S U M

D ’ ACTE S

de les sessions de PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
El text complet es pot trobar a: www.latallada.cat
Ple Extraordinari

25 d’octubre de 2011

Primer. Aprovar provisionalment les ordenances fis-

cals del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exercici
2012.

Núm.: 10/2011
Horari: de 19:00 a 19:20 hores

Segon. Aquest acord provisional i els textos de les or-

Lloc: Secretaria de l’Ajuntament

denances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar al públic
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període

Hi assisteixen:

de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anun-

Roser Bagué i Paretas, alcaldessa

ci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona,

Marc Resta i Maurici, regidor

dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

presentar, si s’escau, al·legacions.

Josep Ferrer i Vilavella, regidor
Daniela Israel Wilson, regidora

Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’enten-

Isabel Juncosa i Gurguí, regidora

drà definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provi-

Genís Casademont i Alabau, regidor

sional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances
fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Gi-

Amb veu però sense vot:

rona, i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2012.

Pere Servià i Pericay, secretari
3.Aprovació de la modificació del pressupost número
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1-2011 (Exp. Int. 26/2011).
Atesa la necessitat de modificar el pressupost municipal

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

per a l’exercici 2011 i atesos també la memòria d’alcaldia i

S’aprova per unanimitat.

els informes que consten a l’expedient, a proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

2. Aprovació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà (Exp. Int. 25/2011).

Primer. Aprovar l’expedient de modificació del pressu-

Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances fiscals

post número 1 de l’exercici 2011.

del municipi de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2012,
d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret le-

Segon. Exposar al públic l’esmentat expedient, mitjan-

gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós

çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,

de la Llei reguladora de les hisendes locals.

pel termini de quinze dies, durant els quals, els interessats
podran examinar-los i presentar davant el Ple de l’Ajun-

El secretari interventor ha elaborat una proposta d’ordenan-

tament les reclamacions que considerin oportunes. La

ces fiscals i els corresponents estudis de costos.

modificació pressupostària es considerarà definitivament
aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin pre-

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

4

sentat reclamacions.
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4. Sorteig dels membres de la mesa electoral (Exp.

Marc Resta i Maurici, regidor

Sec. 62/2011).

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

Atès que s’ha de realitzar la constitució de la Mesa Elec-

Josep Ferrer i Vilavella, regidor

toral d’aquest municipi amb vista a les properes eleccions

Daniela Israel Wilson, regidora

generals de 20 de novembre, amb el sorteig i designació de

Genís Casademont i Alabau, regidor

President de Mesa,Vocals, i Suplents per a cadascun d’ells.
Han excusat la seva presència:
A proposta de l’alcaldia i per unanimitat, s’acorda:

Isabel Juncosa i Gurguí, regidora

Primer. Realitzar dins d’aquesta sessió plenària el sor-

Amb veu però sense vot:

teig de les persones que han d’integrar la Mesa Electoral

Pere Servià i Pericay, secretari

per a les properes eleccions municipals, i designar-les
per al càrrec que surtin escollides. El resultat del sorteig

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

és el següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

• Presidència: Susana M. D.
Primera Suplent: Núria P. R.

S’aprova per unanimitat.

Segona Suplent: Isabel J. G.
• Vocalia Primera: Josefa J. C.

3. Informacions d’alcaldia.

Primera Suplent: Maria Dolors R. M.

Per part de l’alcaldia s’informa que s’ha anat a Barcelona al

Segon Suplent: Josep Maria G. S.

Departament de Governació per parlar de la subvenció del

• Vocalia Segona: Josep Maria F. C.

FEDER, i que està previst sol·licitar un crèdit per la meitat

Primera Suplent: Carmen T. F.

de l’import total dels projectes per anar fent front a les

Segon Suplent: Josep Marc G. C.

certificacions d’obra. Actualment hi ha dues entitats bancàries que estan estudiant la operació de crèdit, i la intenció

Segon. Notificar la designació a les persones escollides en

és d’executar les obres el 2012 i haver cancel·lat el préstec

el sorteig, fent-los entrega del manual d’instruccions amb

abans de finalitzar el mandat 2011-2015.

les funcions que els pertocaran el dia de les eleccions.
També en l’apartat de subvencions s’informa que les subTercer. Trametre la documentació pertinent a la Junta

vencions de la Diputació de Girona ja estan totes elles

Electoral de la Bisbal d’Empordà.

justificades.

Ple ordinari

30 de novembre de 2011

Per acabar, es posa de manifest que el dia 20 de novembre
va sortir una informació al diari El Punt Avui que feia esment
a l’endeutament dels municipis gironins. Es deia que l’ajunta-

Núm.: 11/2011

ment de la Tallada tenia un endeutament de 1.237 euros per

Horari: de 19:05 a 19:35 hores

habitant, amb una població de 118 habitants. Evidentment es

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

tractava d’un error perquè a la Tallada hi havia 415 habitants
el 31 de desembre de 2011, i l’endeutament per habitant és

Hi assisteixen:

doncs de 351 euros per habitant. El dia 22 de novembre va

Roser Bagué i Paretas, alcaldessa

sortir la corresponent rectificació al diari El Punt Avui .
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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4. Aprovació del pressupost de l’ajuntament de

Tenint en compte que una de les funcions pròpies del Consell

l’exercici 2012 (Exp. Int. 27/2011).

Comarcal del Baix Empordà és la de cooperar amb els mu-

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

nicipis en l’establiment de serveis pel desenvolupament del
territori, a proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a

Primer. Aprovar la proposta econòmica presentada pel

l’exercici 2012, amb una previsió d’ingressos de 1.248.339,60

Consell Comarcal del Baix Empordà i que ascendeix a un

euros, i una previsió de despeses de 1.248.339,60 euros.

cost de 2.755,77 euros anuals.

Segon. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

Segon. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del conveni de

col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost ge-

6. Ratificació del decret d’alcaldia 86, per sol·licitud

neral.

de plans d’ocupació al SOC (Exp. S. 19/2011).
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inser-

Atès el projecte memòria supramunicipal redactat per

ció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler

l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del

d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies

Baix Empordà, anomenat Pla d’Ocupació: Brigades Comarcals

hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi

(destinades a fer tasques de forestal, jardineria, paleta i

reclamacions.

pintura) que té un pressupost d’execució de 247.596,67
euros i que tindrà com a àmbit d’actuació els següents ter-

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es

mes municipals:

considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions

Albons, Bellcaire d’Empordà, Colomers, Corçà, Cruïlles-

en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà

Monells i St. Sadurní de l’Heura, Foixà, Fontanilles, Gualta,

en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi com-

Jafre, La Pera, La Tallada d’Empordà, Mont-Ras, Palau Sator,

plert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2

Pals, Parlavà, Regencós, Rupià, Torrent, Ullà, Vall-Llobrega i

d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article

Vilopriu.

169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

hisendes locals.

Primer. Ratificar el decret d’alcaldia 86/2011, pel qual

s’aprova el projecte-memòria supramunicipal redactat per
5.Aprovació del conveni de serveis socials amb el Con-

l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del

sell Comarcal del Baix Empordà (Exp. Sec. 30/2011).

Baix Empordà, i s’aprova la sol·licitud i l’execució del pro-

La prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció

jecte a través del Consell Comarcal del Baix Empordà del

social és una competència municipal. Actualment, l’Ajun-

Pla d’Ocupació anomenat: Brigades Comarcals.

tament de la Tallada presta l’esmentat servei a través de
l’àrea bàsica 5 de serveis socials de l’Ajuntament de Tor-

7. Precs i preguntes.

roella de Montgrí.

No n’hi ha.

6
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Ple ordinari

29 de febrer de 2012

• Dipsalut, s’ha sol·licitat ajut per prevenció de la legionel·losi
de la piscina.
• Dipsalut, s’ha sol·licitat ajut pel control de la qualitat de

Núm.: 01/2012

l’aigua a l’aixeta del consumidor.

Horari: de 19:00 a 19:35 hores

• Departament de Governació i Relacions Institucionals

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

de la Generalitat de Catalunya, s’ha sol·licitat ajut per
compensacions a càrrecs electes de municipis petits.

Hi assisteixen:
Roser Bagué i Paretas, alcaldessa

També s’informa que aquest any 2012 hi ha la intenció de

Marc Resta i Maurici, regidor

fer una fira de promoció de productes de la terra per Sant

Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora

Galderic. Aquesta fira es volia enllaçar amb la inauguració

Josep Ferrer i Vilavella, regidor

dels projectes del FEDER, però a causa de la situació actual

Daniela Israel Wilson, regidora

aquests projectes aniran una mica endarrerits.

Genís Casademont i Alabau, regidor
4. Aprovació definitiva del projecte de reurbanitza-

Isabel Juncosa i Gurguí, regidora

ció del casc intramurs de la Tallada i camí d’accés,
Amb veu però sense vot:

amb cofinançament FEDER (Exp. Sec. 74/2011).

Pere Servià i Pericay, secretari

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst executar
aquest 2012 el Projecte de rehabilitació del casc antic in-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

tramurs de la Tallada i pavimentació del camí d’accés, re-

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

dactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix

S’aprova per unanimitat.

Empordà, amb un pressupost total de sis-cents cinquanta-set
mil cinc-cents noranta-tres euros amb trenta-nou cèntims

3. Informacions d’alcaldia.

(657.593,39 €), IVA inclòs. Aquesta actuació compta amb

Per part de l’alcaldia s’informa de les subvencions sol·

cofinançament FEDER.

licitades per aquest 2012:

Atès que s’ha realitzat informació pública del projecte en el

• Exma. Diputació de Girona, del Pla a l’Acció, s’ha sol·licitat

BOP de Girona, en el DOGC, i en el tauler d’anuncis de la

una subvenció per canviar les lluminàries d’una part del

corporació, sense que s’hagi rebut cap al·legació al respecte.

nucli de la Tallada, per substituir les de vapor de mercuri

Atès l’informe favorable del projecte de la Direcció Gene-

per vapor de sodi.

ral del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de

• Exma. Diputació de Girona, actuacions en matèria forestal,
s’ha sol·licitat una subvenció per neteja i desbrossament de

la Generalitat de Catalunya, a proposta de l’alcaldia, i per
unanimitat, s’acorda:

marges de camins rurals i forestals.
• Exma. Diputació de Girona, Fons de Subvencions,

PRIMER. Aprovar de forma definitiva el Projecte de reha-

aquest any s’ha demanat la subvenció de 19.812,00

bilitació del casc antic intramurs de la Tallada i pavimenta-

euros per despesa corrent, pel manteniment de l’en-

ció del camí d’accés (amb cofinançament FEDER), redactat

llumenat públic.

pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Em-

• Exma. Diputació de Girona, obres de reparació menor,

pordà, amb un pressupost total de sis-cents cinquanta-set

s’ha sol·licitat ajut per reparacions, manteniments i con-

mil cinc-cents noranta-tres euros amb trenta-nou cèntims

servació d’equipaments municipals.

(657.593,39 €), IVA inclòs.
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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SEGON. Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el But-

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu

lletí Oficial de la Província de Girona i al DOGC.

del Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10

5. Ratificació de decrets d’alcaldia per a la defensa

d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realit-

jurídica de l’ajuntament davant France Telecom Es-

zació de la Consulta a Barcelona.

paña, S.A.U i Telefónica Móviles España, S.A.U., per

També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal

impugnació d’una taxa.

Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Cata-

Vist que TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U., ha in-

lunya que va comportar una modificació de continguts que

terposat recurs contenciós administratiu núm. 108/2012-E,

retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un

pel procediment ordinari, contra l’ordenança fiscal número

moviment entre els municipis del Principat de Catalunya

10 de la Tallada d’Empordà, aprovada pel Ple de l’Ajunta-

que va comportar la declaració de municipis moralment

ment de la Tallada d’Empordà.

“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta

Vist que FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U., ha interpo-

manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de

sat recurs contenciós administratiu núm. 118/2012-E, pel

juliol de 2010.

procediment ordinari, contra l’ordenança fiscal número 10

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un

de la Tallada d’Empordà, aprovada pel Ple de l’Ajuntament

principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que

de la Tallada d’Empordà.

està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també

Atès que per decrets 14/2012 i 15/2012 s’ha resolt compa-

al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat

rèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,

per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu

en els recursos contenciosos administratius abans esmen-

Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeter-

tats, i trametre testimoniatge dels expedients administra-

minació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu

tius autentificats al TSJC.

estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, eco-

Atès que també s’ha sol·licitat a l’Excma. Diputació de Gi-

nòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves

rona l’assistència jurídica necessària per a la defensa de la

pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs

Corporació en el recurs esmentat.

recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de

Primer. Ratificar els decrets d’alcaldia 14/2012 i 15/2012,

subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que

per a la defensa de l’ajuntament.

tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeter-

6. Aprovació de la moció per a la creació de l’asso-

minació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions

ciació de municipis per la independència (Exp. Sec.

de la Carta de les Nacions Unides.”

39/2012).

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, re-

El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un

gula la constitució d’organitzacions associatives de les enti-

moviment popular que reclamava exercir el dret d’autode-

tats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els

terminació a partir de realitzar una consulta impulsada per

seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments

la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre

volem impulsar la creació d’una associació de municipis

l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la

que treballi per avançar cap a l’assoliment de la indepen-

Unió Europea.

dència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;
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És per aquest motiu que el Ple, a proposta de l’alcaldia i per

Segon. Facultar l‘alcaldessa per signar els documents ne-

unanimitat, acorda:

cessaris per a l’execució del present acord.

Primer. L’adhesió de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà

Tercer. Remetre certificat de l’acord a la presidència de

a l’Associació de Municipis per la Independència, que impli-

l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada

ca la plena acceptació dels estatuts d’aquesta entitat, cons-

al C/ Ciutat, 1, 08500 Vic

tituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la
qual és l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a

7. Precs i preguntes.

Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

No n’hi ha.

REGI D ORIE S
URBANISME

INFORMACIÓ REFERENT AL COL·LECTOR
GENERAL D’AIGÜES BRUTES

En els darrers quinze anys estàvem acostumats a que

Com hem pogut comprovar, les obres del col·lector gene-

aquesta àrea fos l’estrella. Els pobles es valoraven, bàsica-

ral que va des de Colomers fins a la depuradora de l’Escala

ment, pel nivell d’obres que s’hi feien. Ara les coses han

i que ha de recollir les aigües brutes del nostre municipi,

canviat: fer obres és tot un repte i un maldecap perquè les

estan avançades però no acabades. L’ACA pateix en aquest

subvencions són minses.

moments una greu crisi econòmica i per tant, les obres es-

No ha estat fàcil aconseguir un compromís de finançament

tan aturades a l’espera que la situació millori i a l’aprovació

pels projectes programats per aquest any i, a més, som

del projecte modificat de Verges i Canet. La nostra feina és

conscients que el seu cobrament no serà immediat.

anar insistint, estar al corrent de la situació i mantenir-vos
informats.

Obra que s’està fent:

Des de l’ajuntament s’han fets els deures.Tenim tots els nu-

• Millora del sanejament de Tor. Consisteix en conectar
la part Nord-Est de Tor a la part alta del poble i així

clis amb els desaigües en baixa fets, això ens permet exigir
el col·lector general.

poder tenir tot el nucli conectat al col·lector general.
Obres que estan projectades:
• Pavimentació de Canet. Consistirà en pavimentar el
carrer Major de Canet a nivell de les actuals voreres.
• Inici del projecte “Viure al Poble”.
• Fer la primera fase de l’obra de la Tallada: soterrar la
línia de mitja tensió del casc antic de la Tallada.
• Fer la primera fase de l’obra de Canet: adequació d’un
espai proper al riu com a observatori de natura.

Depuradora de l’Escala
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MEDI AMBIENT

Per a l’eliminació de materials tòxics, com l’amiant (uralita),
cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament o bé directa-

De nou insistim en el tema del reciclatge. Tots sabem el

ment amb:

que representa i que està a les mans de tots el seu bon

• Tallers Girona, SL., al telèfon 972 20 97 07

funcionament. L’Ajuntament proporciona tots el mitjans i

• Germans Cañet Xirgu, SL, al telèfon 972 46 04 64

facilitats perquè tinguem un òptim resultat, però la veritat
és que encara queda molt per arribar a una conscienciació

Us informem, també, que s’ha tancat l’abocador de resi-

global.

dus vegetals prop del pou de l’aigua per descontrol i punt

A l’últim butlletí, comentàvem la necessitat de l’ajut i la

conflictiu. Estem mirant de trobar-hi solució. Per ús domès-

voluntat de tots els veïns i veïnes per millorar la deixalleria,

tic, hi ha un contenidor gran de poda, a la deixalleria.

les escombraries domèstiques i els residus abocats a in-

Recordeu que fins l’1 de novembre no es pot obtenir per-

drets com la muntanya o camins. És aquí on avui volem fer

mís municipal per fer foc, a menys que es demani un permís

més èmfasi i per això fem el següent recordatori.

especial als forestals.

Contenidors de reciclatge:
Els contenidors verds de rebuig, són com la paraula diu
rebuig, és a dir, per a residus que no es poden reciclar,
però malauradament no sempre són emprats per aquest fi.
Dipositar les deixalles al seu lloc ens permetria reduir despeses i ser més respectuosos amb el medi
ambient. Els Ajuntaments, només, paguen per les tones
de rebuig i material orgànic. No es paga per cartró, vidre
i envasos lleugers ja que el cost de la seva recollida està
compensat per l’ingrés de la seva venda. Els contenidors
marrons de material orgànic només serveixen per residus
domèstics, no per a residus de jardí.
Altrament, el funcionament de la deixalleria del municipi ha
millorat. Recordem que les persones que encara no disposen de la targeta per entrar-hi poden passar per l’Ajuntament i demanar-la. Cada família en té una de reservada i és
totalment gratuïta.
Residus a la muntanya:
Un dels fets que ens preocupa és la runa que es llença a
la muntanya. Per dipositar un volum petit de runa hi ha un
contenidor a la deixalleria. Per a les grans quantitats s’ha
de seguir el procediment que segueixen els professionals.
No es pot llençar la runa en cap lloc del municipi. Si hi ha
algun forat en un camí per omplir és feina de l’Ajuntament:
aviseu-nos i ens encarregarem de fer-ho.

10
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ÀREA SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES

També cal que recordeu que independentment d’aquest horari, sempre que sigui necessari, les tècniques d’aquest servei

Funcionament dels Serveis Socials

poden desplaçar-se i proporcionar-vos atenció domiciliària.

Des de l’1 de gener de 2012, són treballadores socials i

Per això també cal que us poseu en contacte amb l’Ajunta-

familiars del Consell Comarcal del Baix Empordà qui ens

ment que serà qui portarà l’agenda de tot el servei.

proporcionen aquest servei. Amb la voluntat de millorar

La Regidora de Benestar Social, M. Dolors Guàrdia, està a la

l’atenció social que pugui ésser necessària, l’equip format

vostra disposició per atendre-us personalment tots els dime-

per la Cinta Mitjana (treballadora social) i la Laura Plane-

cres a la tarda a partir de les 17.30h (i a hores convingudes).

lla (educadora social) es desplacen a la Tallada cada quinze
dies (dimarts de 13 a 15h). També, la Vanessa Duran (treballadora familiar) duu a terme aquells serveis d’atenció
domiciliària que són necessaris.

Informació de l’Alcaldessa
sobre la Regidoria d’aquesta àrea

Per a una bona coordinació d’aquest servei cal que truqueu

La regidora M. Dolors Guàrdia estarà absent per mo-

a l’Ajuntament de la Tallada (972 780095) i se us reservarà

tius professionals durant el període de temps comprès

dia i hora. Podeu consultar els dies d’atenció en les carte-

entre abril i juny. Durant aquest període seré jo mateixa

lleres municipals.

que us atendré personalment sempre que us convingui.

Tot i això, també podeu ser atesos a Verges ja que el servei

Al mes de juliol, tornarà a ser la M. Dolors que repren-

es desplaça a Verges cada dimarts i dijous. Per ser atesos a

drà aquesta tasca d’atenció.

Verges, també cal que truqueu a l’Ajuntament de la Tallada.

CULTURA

altra que estigui més al nostre abast, però ballar, ballarem.
L’ajustament de pressupost cal gestionar-lo amb imaginació,

En temps de crisi, el primer que hom es pregunta, és per on

buscant alternatives més econòmiques quan calgui i mirant

cal estalviar. La pregunta sembla fàcil i la resposta evident:

de treure el màxim partit als recursos disponibles. Davant

Per tot allò que no sigui necessari. Però aquí es complica la

la reducció de subvenció de 2.000 €, no es descarta la pos-

cosa. Què és necessari? L’enllumenat dels carrers, l’abasta-

sibilitat que alguna activitat pugui ser amb copagament dels

ment d’aigua potable, el manteniment de l’ajuda social, la

veïns del municipi o bé dels assistents en algunes ocasions.

gestió de les deixalles, el manteniment dels carrers i dels
camins, l’administració de l’Ajuntament... per citar alguns

Curs d’informàtica del dia a dia

exemples. I la cultura i l’oci? Al nostre entendre, fomentar

Us informem de l’oferta del curs d’iniciació a l’informàtica

la cultura i les activitats de lleure forma part del grup de

“INFORMÀTICA DEL DIA A DIA” per a adults. L’objectiu

despeses prioritàries. La vida social i la convivència entre

d’aquest curs és la familiarització amb l’ordinador com a

les persones del municipi és essencial per a la nostra salut i,

eina útil. Així, el curs inclourà mitjançant sessions pràcti-

per tant, dins d’aquest àmbit continuarem celebrant festes,

ques el següent temari:

organitzant trobades, dinars, tallers i tot allò que calgui. Fins

• Introducció als processadors de text i programari bàsic

i tot tenim intenció d’organitzar una fira cap a la tardor.

• Introducció als cercadors d’internet

De moment aquesta iniciativa s’està “cuinant” i ja us n’in-

• Aprenentatge de l’ús del correu electrònic

formarem més endavant, quan la proposta sigui més ferma.

• MP3 i fotografia digital

Si no podem llogar l’Orquestra Maravella, en llogarem una

• Introducció a la gravació de continguts en CD/DVD
• Aprenentatge de l’ús de l’Skype
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El curs té una durada de 25 hores i un cost de 150 €. Serà
impartit per l’Acadèmia Meca Centre de Palafrugell en dependències municipals de La Tallada. El curs s’impartirà els
dilluns i dimarts de 20.00 a 21.30h a partir de la segona
quinzena d’abril. No cal portar ordinador ja que n’hi haurà
a disposició dels alumnes.
L’organització d’aquest curs queda condicionada a la formació d’un grup mínim de 10 persones.
Qui tingui interès en inscriure-s’hi o en rebre’n més informació només cal que truqui (o s’adreci) a l’Ajuntament de
la Tallada d’Empordà (Tel.: 972.780.095).
Institut escola FRANCESC CAMBÓ

L’escola és un element molt important en el poble, nosaltres
no la tenim ubicada al nostre municipi, però la tenim a prop.
És també una tasca cultural per la que hem de vetllar.Tenim
contacte permanent amb la direcció de l’escola i formem
part del Consell Escolar, cosa que ens permet està al corrent
i treballar pel mateix objectiu: Una bona educació.
Club de Lectura de la Tallada d’Empordà

El diumenge 4 de març es va constituïr el Club de Lectura
de CaMaTorTa. Els assistents ens vam trobar a La Caseta
a les 5 de la tarda i va quedar establert aquest lloc i hora
com el punt i horari de les trobades habituals.
Després d’una bona estona de comentaris de llibres, autors
i obres, vàrem consensuar que el llibre que llegirem per a la
propera trobada serà la novel·la “L’ajudant del metge”, de la
torroellenca Mercè Font. Es tracta d’una interessant obra
sobre un noi que viu a Torroella de Montgrí al segle XVIII i
que va aprenent l’ofici de metge al mateix temps que va passant d’adolescent a adult. L’obra pot ser llegida amb facilitat
per persones de totes les edats, a partir de 12 anys aproxi-

A dalt: Portada del llibre. A baix: Mercè Font, l’autora.

madament, ja que presenta una estructura de capítols curts,
així com una temàtica i un lèxic poc complexes.

Si algú té algun problema per aconseguir el llibre, feu-m'ho

Tothom està convidat a La Caseta, el proper diumenge 15

saber i us el portaré.

d'abril a les 5 de la tarda a compartir una estona amb l'autora.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

Podrem expressar les nostres impressions de lectura del
llibre i preguntar-li a la novel·lista tot allò que ens pugui
interessar sobre el seu procés de creació literària.

12
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Pagesia

ECONOMIA

Després de passar un hivern tot estrany, amb un inici molt

S’informa que s’ha rebut l’ingrés del Departament de Gover-

plujós (que va malmetre part dels camins), una sequera i un

nació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalu-

fred rigorós de febrer, ja ha arribat la primavera amb una

nya dels diners del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

bona ploguda, que permetrà salvar els sembrats i poder

corresponents als exercicis 2009 i 2010. Aquests diners feien

garantir el blat de moro i, a més, els fruiters han obert amb

referència a la part subvencionada de les obres de construc-

normalitat. Tot va bé.

ció de la xarxa de sanejament de Canet de la Tallada, i a les

En quant als camins, anem arranjant els que són de mal pas

obres d’adequació del local social i dependències de la piscina

i els més utilitzats, procurant que, al moment de màxima

municipal. Amb aquest ingrés es tanquen totes les obres de

efervescència al pla, estiguin en bones condicions. Davant

l’anterior legislatura.

de qualsevol incidència, aviseu-nos, i mirarem de pal·liar-la.

També s’informa que el Govern de l’Estat ha aprovat el reial

Pel que fa al tema de recs, aquest any ens hem posat més

decret 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obliga-

en contacte amb la comunitat de regants de la presa de

cions d’informació i procediments necessaris per establir un

Colomers i, conjuntament, hem dut a terme unes actua-

mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les

cions, com un bon condicionament de la botida de “l’hort

entitats locals. Aquest decret obliga les entitats locals a certi-

Cometes” i la instal·lació d’una nova comporta a “la barre-

ficar les factures pendents de pagament a 31 de desembre de

ra”, que permetrà optimitzar l’ús de l’aigua que va cap al pla

2011 abans del 15 de març, i a aprovar un pla d’ajustament

de la Tallada. A més, la comunitat de regants ha desbrossat

per liquidar els deutes abans del 31 de març. L’ajuntament ja

la riera i ha retirats tots els arbres i objectes que dificulta-

ha presentat aquest certificat i no cal que faci el pla d’ajusta-

ven el pas de l’aigua.

ment, perquè les factures de data anterior a 31 de desembre

A part de tot això, procurarem desbrossar els marges quan

de 2011 ja estan pagades. Això permet afrontar el 2012 amb

convingui.

optimisme i amb la feina feta.
En l’exercici 2012 s’executaran les inversions següents:
• Millora del sanejament de Tor. Es tracta de connectar la
part Nord-Est a la part alta de Tor, i així poder tenir tot el
nucli de Tor connectat al col·lector general.
• Pavimentació de Canet. Consisteix a pavimentar el C/
Major de Canet a nivell de les voreres actuals.
• Inici del projecte Viure al Poble.
• Fer la primera fase de l’obra de la Tallada, que consisteix a
treure i soterrar la línia de mitja tensió del casc antic.
Fer la primera fase de l’obra de Canet: adequació d’un espai
proper al riu com a observatori de natura.
Finalment en relació a l’Impost de Béns Immobles el Govern
de l’Estat ha aprovat una normativa que per aquest any 2012 i
el 2013, representarà que la meitat dels habitatges amb valor
cadastral més alt de cada municipi hagin de pagar fins a un 10%
més en aquest impost.Aquest canvi ha vingut imposat per l’Estat, i es tracta d’una mesura temporal durant dos anys.
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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C o m u n i c a t

d e

C D C

Fermesa, perseverança i tossuderia
Des de CDC ens felicitem perquè al darrer Ple de l’Ajuntament vam votar per unanimitat
passar a formar part de l’Associació de Municipis per a la Independència de Catalunya.
El moviment va començar el 12 de setembre del 2011 a instàncies del batlle de Vic, en Josep Maria Vila d’Abadal (CiU)
com a reacció a les retallades del Tribunal Constitucional
Espanyol a l’Estatut d’Autonomia, que va ser democràticament ratificat l’any 2006. La unió de municipis es fa per
assolir els drets nacionals de Catalunya, que sembla que
darrerament i una vegada més, ens segueixen escapçant.
El Conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya va
presentar les balances fiscals i només cal recordar un fet,
que de cada euro que es recapta a Catalunya 43 cèntims
d’euro no s’inverteixen a casa nostra, de manera que estem parlant que el dèficit fiscal és el més alt dels darrers
24 anys i s’ha doblat en referència a l’any 1986, perquè la
Generalitat calcula que el saldo fiscal per persona és de

Municipis per la independència a (31-03-2012)

2.251 euros l’any.
El nostre diputat al Parlament Europeu, en Ramon Tremosa,

que a més presenten diferències en l’estructura del seu tei-

ha presentat una esmena conjuntament amb el represen-

xit econòmic amb l’estat que les integra i poden acreditar

tant del PNB, al reglament que regularà els procediments

altres condicions de viabilitat i capacitats d’endeutament

dels pressupostos de la Unió Europea i defensen que les

en un règim de transparència de les balances fiscals entre

autoritats comunitàries supervisin els projectes dels pres-

regions i estat. Recentment s’ha presentat un estudi que

supostos de les regions amb autonomies fiscals plenes.

demostra que el dèficit fiscal que manté ara l’estat espa-

Les esmenes plantejades per millorar aquesta normativa

nyol amb Catalunya és de més del 8,4% del PIB. Per això

contemplen també els problemes a què es poden veure

les esmenes incideixen també en la regionalització de les

sotmeses les regions d’Espanya amb l’estat en les seves

estadístiques econòmiques i financeres.

relacions econòmiques i que es regulen a través de la Llei

Potser el que pretenem amb l’Associació de Municipis per

orgànica de finançament de les comunitats autònomes. En

la Independència és un petit pas o potser serà un gran pas,

concret,Tremosa, representant català al grup liberal-demò-

però d’alguna manera es comença i aquesta fita és impor-

crata i ponent del grup en aquest reglament, ha encunyat el

tant pels nostres pobles i pel nostre país. Les Nacions Uni-

concepte de “regions amb importància sistèmica”. Aquest

des reconeixen el dret a decidir lliurement, políticament,

inclouria les regions que arriben a un determinat nivell de

econòmicament, social i culturalment.

PIB (un 90% del volum de PIB mitjà de la Unió Europea),
i que, per tant, tenen un volum semblant al de l’economia

Grup Municipal de

grega i portuguesa. Igualment es posa èmfasi en les regions

Convergència Democràtica de Catalunya
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A c t i v i t a t s

d e l

T r i m e s t r e

Abril
Cada dimecres (16:00 h)

Tallers de manualitats, memòria, ...

La Caseta

Colla Sinofós

Dilluns 2 (10:30 a 12:00 h) Campus de futbol

Camp de futbol Ferran Cantalapiedra

Dilluns 2 (16:00 a 18:00 h) Taller de cuina per a nens: anul·lat

La Caseta

Grup de joves

Dimarts 3 (16:00 a 18:00 h) Taller de cuina per a nens: anul·lat

La Caseta

Grup de joves

Dijous 5 (10:30 a 12:00 h)

Campus de futbol

Camp de futbol Ferran Cantalapiedra

Dissabte 7

Xai Pasqual

Casal de Tor

Divendres 13

Promoció de la salut: Classe tutoritzada d’esport L’Empordanet

Ajuntament

Diumenge 15 (17:00 h)

Lectura: “L’Ajudant del metge”, de Mercè Font La Caseta

Club de lectura

Divendres 20

Curs de cuina

La Caseta

Taller de cuina

Casal de Tor

MAIG
Cada dimecres (16:00 h)

Tallers de manualitats, memòria, ...

La Caseta

Colla Sinofós

Diumenge 6

Dia de la mare: Dinar

L’Empordanet

Casal de Tor

Diumenge 13

Cursa BTT

A confirmar

Comissió d’esports

Divendres 18

Curs de cuina

La Caseta

Taller de cuina

Diumenge 20

Bicicletada

A confirmar

Comissió d’esports

Diumenge 20

Trobada costura (repassar roba cavalcada)

La Caseta

Taller de costura

Diumenge 27

Festa Gent Gran

L’Empordanet

Ajuntament i voluntaris/es

JUNY
Cada dimecres (16:00 h)

Tallers de manualitats, memòria, ...

La Caseta

Colla Sinofós

Divendres 15

Curs de cuina

La Caseta

Taller de cuina

Dissabte 16

Excursió fi de curs

A confirmar

Colla Sinofós

Diumenge17

Trobada costura

La Caseta

Taller de costura

Dissabte 23

Revetlla de St Joan

L’Empordanet

Ajuntament

Divendres 29

Festa Major La Tallada

La Tallada

Comissió de festes

Dissabte 30

Festa Major La Tallada

La Tallada

Comissió de festes
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