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S e r v e i s

i

t e l è f o n s

Ajuntament

Altres serveis

Tel. . ..................................................................972 78 00 95
Fax ...................................................................972 78 02 38
Correu Secretaria.................. ajuntament@latallada.cat
Correu Alcaldia........................... alcaldia@latallada.cat
Correu Cultura..............................cultura@latallada.cat
Correu Serveis Socials................... social@latallada.cat
Correu Medi Ambient.......... mediambient@latallada.cat
Correu Serveis Agraris............... pagesia@latallada.cat
Pàgina web........................................ www.latallada.cat

Correus............................................................ de 12 a 12:30 h

Horaris de l’Ajuntament
Servei

Dies			

Parròquia............................................................. 972 78 87 21
Local social Empordanet..................................... 972 78 03 02
Perruqueria...........................dimecres i divendres de 15 a 19h
Agrupació de Jutjats de Pau................................ 972 78 00 07
RECOLLIDA DE DEIXALLES

SERSALL
Contenidors no selectius..............................dilluns i divendres

Horari

Administració
Secretaria

Cada dia		
De 10 a 13h
Dilluns, Dimarts i Dimecres
De 10 a 13h
Dimecres		
De 16 a 19h
Arquitecta
Dilluns (cada 15 dies)
De 10 a 13h
Dimecres (cada 15 dies)
De 16 a 19h
Alcaldia
Dilluns		
De 10 a 13h
Dimarts		
De 11 a 13h
Dimecres		
De 16 a 19h
Serveis Socials i Act. Culturals (M. Dolors Guàrdia).....dimecres de 17:30 a 18:30h
Joventut i Medi Ambient (Daniela Israel-Wilson)................... dimarts d’11 a 12h
Serveis Agraris (Marc Resta)....................................................dimarts de 13 a14h
Urbanisme (Josep Ferrer)......................................................... dilluns de 12 a 13h
Salut
Consultoris

La Tallada............................................................ 972 78 05 60
dijous de 4 a 7 de la tarda
Verges................................................................. 972 78 04 94
dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 h
CAP de Torroella..................................................972 76 11 01
Hospital de Palamós............................................ 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta.......................................... 972 94 02 00
Farmàcies

Verges................................................................. 972 78 00 34
Bellcaire............................................................... 972 78 84 71
Albons.................................................................. 972 76 51 06
Assistència social

Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
HORARI DE LA Deixalleria de La Tallada d’Empordà
Horari................................De l’1 d’Octubre al 31 de maig de 8 a 20 h
De l’1 de Juny al 30 de Setembre de 8 a 21 h
Cal recollir la tarja d’accès a l’Ajuntament
Consell Comarcal del Baix Empordà
Deixalles selectives
Vidre................................................................... un cop al mes
Plàstic i paper.......................................................cada dimarts
Seguretat i emergències

Emergències en general......................................................112
Transports

RENFE Informació............................................... 902 24 02 02
SARFA Informació............................................... 902 30 20 25
972 30 12 93
TAXI . .................................................................. 619 76 81 45
Proveïdors d’AIGUA GAS I ELECTRICITAT

FECSA - Endesa Avaries.................................. 902 53 65 36
Aigues - Sorea
Primer truqueu a Lluís Serra.......................... 678 87 99 17
Si no el trobeu truqueu a SOREA ................. 972 75 84 83
SOREA Urgències......................................... 902 25 03 70

La Tallada.............................................................972 78 00 95
Verges (dimarts de 9 a 14 h)............................... 972 78 00 07
Transport sociosanitari Creu Roja Palafrugell......972 30 09 92
Educació

Institut Escola F. Cambó i Batlle - Verges............ 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges....................................... 972 78 05 82
IES Montgrí.......................................................... 972 75 92 42

Universal Gas................................................ 972 40 21 86
Emergències.................................................. 661 86 16 73
GAS BUTÀ
El camió de trepartiment passa els dimarts al matí.
Xarxa Wimax (Internet)

Megatró ......................................................... 972 59 43 25
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S a l u t a c i ó
Benvolguts veïns i veïnes,
Em plau compartir amb vosaltres la informació d’aquest butlletí.
Al llarg dels dies, l’activitat de l’Ajuntament va acumulant novetats
que molts de vosaltres en quedeu al marge. És per aquest motiu
que ens agrada posar-nos en contacte amb vosaltres per a fer-vos
participar de les activitats que des de l’Ajuntament és duen a terme.
Tots sabem que en temps com el que estem passant, les gestions
es fan més difícils, doncs fer equilibris econòmics és sempre complicat. Demanar subvencions i rebre la denegació, tenir il·lusió per
a fer alguna millora i no poder, haver de pensar activitats culturals
o de lleure amb un pressupost molt baix, retallar el sou i deixar de
cobrar la paga doble del desembre, no poder iniciar les obres programades per manca d’ajuda econòmica, etc. en són una mostra. La
nostra actitud davant la situació és d’estalvi, i de treball, lluitant per
poder tirar endavant i fer possible millors condicions de benestar
per a tots. Sempre s’ha dit que els diners no fan la felicitat, però
també desperten l’enginy per a passar amb menys i igual de feliços.
Tanmateix, amb il·lusió i molta paciència es van trobant solucions
per anar millorant i conservant el que tenim. Dins el marc cultural i
de lleure, l’Associació Camatorta i les comissions continuen incrementant activitats que mantenen el poble amb el dinamisme que
ens caracteritza. Sovint amb pocs recursos econòmics també es
poden dur a terme activitats lúdiques que ens permeten passar-ho
bé. Aquest estiu hem tingut una gran diversitat de propostes amb
èxit, la nit d’estels ens va proporcionar un espectacle diferent, poder gaudir de la visió dels planetes Mart i Saturn amb un telescopi i
de la pluja d’estels va ser un plaer. El bon temps ha propiciat que la
piscina fos un atractiu important. El casal per la mainada i joves ha
sigut una bona opció educativa. Les festes majors i la inauguració de
les obres de Restauració de l’església de Marenyà entre altres han
completat una agenda cultural ben atapeïda.
Volem agrair l’esforç de tothom per ésser comprensius i compartir
la situació d’estalvi amb plena normalitat. El vostre suport ens dóna
ànims i força per a continuar treballant en moments difícils, doncs el
sentiment de poble unit supleix en escreix les dificultats.
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

28 de març de 2012

Millora de la xarxa de sanejament a Tor Nord - Est
Sr. Bartomeu Torrens Ferrer
Rehabilitació del nucli antic intramurs de la Tallada i

Núm.: 02/2012

pavimentació del camí d’accés

Data: 28 de març de 2012

Sr. Jordi Àlvarez i Moretó

Horari: de 19:00 a 19:25 hores

Ordenació de l’entorn de l’església de Sant Esteve de

Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

Marenyà

Sra. Maria Frigola i Butiñá

Caràcter: Extraordinari
Dades de la partida pressupostària
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

2012

450

61900

Rehabilitació física del casc intramurs de la Tallada i
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat.

pavimentació del camí d’accés
2012

450

61900

Ordenació de l’entorn de l’església de Sant Esteve de
2. Acceptació de les ajudes del PUOSC 2012 (Exp. S. 01/2012).

Marenyà

Atès que el Govern de la Generalitat ha atorgat una

2012

subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

Millora de la xarxa de sanejament de Tor

450

62100

pels projectes següents:
3. Aprovació del procés de licitació per a l’execució

Millora de la xarxa de sanejament a Tor 32.513,36 €
Rehabilitació del nucli antic intramurs de la Tallada
i pavimentació del camí d’accés
263.037,36 €
Ordenació de l’entorn de l’església de Sant Esteve
de Marenyà
18.304,82 €
Millora dels accessos d’entrada als pobles de Tor, la
Tallada i Marenyà
20.096,54 €

del projecte de Rehabilitació del casc antic intramurs
de la Tallada d’Empordà i pavimentació del camí d’accés (Exp. Sec. 100/2011).
Vist que s’ha aprovat de forma definitiva el projecte
de Rehabilitació del casc antic intramurs de la Tallada
d’Empordà i pavimentació del camí d’accés, amb un
pressupost total 657.593,39 €, IVA inclòs (amb cofi-

S’acorda:

nançament FEDER).

Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa
esmentat per finançar l’obra descrita, i la normativa

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

aprovada per desenvolupar el Pla.

1. Aprovar la despesa i l’expedient administratiu per a l’aprovació de la contractació de l’obra

Segon. Considerar garantida la seva capacitat de ges-

“projecte de rehabilitació del casc antic intra-

tió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin

murs de la Tallada i pavimentació del camí d’ac-

amb normalitat i designar la persona següent:

cés”, amb un pressupost total 609.909,82 €, IVA

Nom i cognoms del director/a facultatiu/va.

inclòs.
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2. Delegar i facultar àmpliament a l’alcaldia i la junta

tracte a favor de l’empresa que hagi presentat l’ofer-

de govern d’aquest ajuntament perquè adjudiqui de

ta econòmica més avantatjosa.

forma provisional i posteriorment definitiva el contracte a favor de l’empresa que hagi presentat l’ofer-

6. Publicar l’acord de delegació de competències del

ta econòmica més avantatjosa.

ple a l’alcaldia i junta de govern en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona.

3. Publicar l’acord de delegació de competències del
ple a l’alcaldia i junta de govern en el Butlletí Oficial

Ple ordinari

23 de maig de 2012

de la Província de Girona.
4. Aprovació del procés de licitació per una operació

Núm.: 03/2012

de préstec de l’ajuntament per a l’execució del FEDER

Data: 23 de maig de 2012

(Exp. Int. 15/2012).

Horari: de 19:00 a 20:00 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament

Vist que s’ha aprovat de forma definitiva el projecte de

Caràcter: Ordinari

Rehabilitació del casc antic intramurs de la Tallada d’Empordà i pavimentació del camí d’accés, amb un pressu-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

post total 657.593,39 €, IVA inclòs (amb cofinançament
FEDER). Atès que també hi ha 4 inversions previstes du-

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

rant aquest 2012 i 2013 que requeriran finançament.

Es proposa la seva aprovació.

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

Informacions d’alcaldia.

1. Aprovar l’expedient administratiu per a la licitació

Per part de l’alcaldia s’informa que s’està negociant el

del contracte de serveis d’una operació de préstec de

transport sociosanitari fins a Palamós. A data d’avui

l’ajuntament per a l’execució d’inversions de FEDER i

s’està pagant aquest servei en proporció al número

PUOSC.

d’habitants de cada municipi, i s’estan debatent fórmules mixtes en relació als habitants i ús, per exemple

2. Aprovar el corresponent plec de clàusules adminis-

per pagar un 50% en funció dels habitants i l’altre

tratives aplicables a la contractació del servei.

50% en funció de l’ús, o bé per buscar un preu ajustat per trams d’utilització. En definitiva s’està buscant

3. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació

una fórmula de repartiment més just i equitativa per

del contracte.

tots els municipis.

4. Sotmetre a informació pública l’esmentat plec i

També s’informa que aquest proper diumenge 27 de

l’anunci de contractació, mitjançant anunci en el BOP

maig es celebrarà la diada de la gent gran, i també

de Girona i el perfil del contractant.

que com cada any s’han programat les activitats d’estiu. Aquest any es faran dos casals, de 6 a 12 anys, i

5. Delegar i facultar àmpliament a l’alcaldia i la junta

de 13 a 16.

de govern d’aquest ajuntament perquè adjudiqui de
forma provisional i posteriorment definitiva el con-

La piscina obrirà del 4 de juny fins al 2 de setembre.

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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2. Dació en compte de l’informe d’intervenció sobre el

4. Aprovació definitiva del projecte d’Oficina de turis-

compliment de la llei de morositat a 31 de desembre

me i espai centre d’interpretació del municipi. Rutes

de 2011 (Exp. Int. 11/2012).

d’interès patrimonial, natural i didàctiques (Exp. Sec.
78/2011).

L’interventor de l’ajuntament ha elaborat l’informe
anterior i ha certificat que l’Ajuntament de la Tallada

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst

d’Empordà no té cap obligació pendent de pagament

executar el 2013 el projecte d’oficina de turisme i

de les descrites anteriorment.

espai centre d’interpretació del municipi. Rutes
d’interès patrimonial, natural i didàctiques, amb

A proposta de l’interventor, i per unanimitat, s’acor-

un pressupost total de cinquanta mil dos-cents qua-

da:

ranta-un euros amb trenta-sis cèntims (50.241,36 €),

1. Prendre coneixement de l’informe i relació certifica-

IVA inclòs. Aquesta actuació compta amb cofinan-

da per l’Interventor, de totes les obligacions pendents

çament FEDER.

de pagament emeses fins a 31 de desembre de 2011.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
3. Aprovació definitiva del projecte bàsic de senyalit-

1. Aprovar de forma definitiva el projecte d’oficina

zació de la ruta de Canet de la Tallada i construcció

de turisme i espai centre d’interpretació del munici-

del mirador d’ocells i observació de la natura de l’illa

pi. Rutes d’interès patrimonial, natural i didàctiques,

de Canet (Exp. Sec. 76/2011).

amb un pressupost total de cinquanta mil dos-cents
quaranta-un euros amb trenta-sis cèntims (50.241,36

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst exe-

€), IVA inclòs.

cutar aquest 2012 el projecte bàsic de senyalització de
la ruta de Canet de la Tallada i construcció del mira-

2. Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el Butlle-

dor d’ocells i observació de la natura de l’illa de Ca-

tí Oficial de la Província de Girona i al DOGC.

net, vint mil quatre cents setanta-quatre euros amb
setze cèntims (20.474,16), IVA inclòs. Aquesta actuació

5. Aprovació de l’adjudicació definitiva del contracte

compta amb cofinançament FEDER.

del projecte de rehabilitació del casc antic intramurs
de la Tallada i pavimentació del camí d’accés, amb co-

Atès l’informe favorable de l’Agència Catalana de

finançament FEDER (Exp. Sec. 100/2011).

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

Atès que amb data 15 de novembre de 2011 l’alcaldes-

1. Aprovar de forma definitiva el projecte bàsic de

sa va detectar la necessitat de realitzar la contractació

senyalització de la ruta de Canet de la Tallada i cons-

del projecte de rehabilitació del casc antic intramurs

trucció del mirador d’ocells i observació de la natura

de la Tallada i pavimentació del camí d’accés.

de l’illa de Canet, amb un pressupost total de vint mil
quatre cents setanta-quatre euros amb setze cèntims

Ateses les característiques de l’obra, que admeten va-

(20.474,16), IVA inclòs.

riants o millores en el projecte, que admeten la valoració de més d’un criteri per a l’adjudicació, i l’import

2. Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el Butlle-

de licitació, s’ha considerat que el procediment més

tí Oficial de la Província de Girona i al DOGC.

adequat és el procediment negociat amb publicitat.
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Atès que l’òrgan de contractació va convidar 12 em-

TERCER. Que es notifiqui l’adjudicació definitiva als

preses a presentar proposició econòmica, i que durant

licitadors que no han resultat adjudicataris.

la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.

QUART. Que es notifiqui a Salvador Serra, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord i se’l citi

Atès que amb data 14 de maig de 2012 es va constituir

per a la signatura del contracte, que ha de tenir

la Mesa de Contractació, i després de la recepció de

lloc a la Tallada d’Empordà.

l’informe de valoració tècnica, aquesta Mesa va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de Salvador

CINQUÈ. Que es publiqui l’adjudicació definitiva

Serra, S.A.

del contracte en el perfil del contractant, i en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona en el ter-

Atès que s’ha requerit al licitador que ha presentat

mini de quaranta-vuit dies a comptar de la data de

l’oferta econòmica més avantatjosa perquè presen-

la present resolució.

tés la documentació justificativa d’estar al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i

SISÈ. Sol·licitud de revisió de tarifes pel servei

amb la Seguretat Social i constituís la garantia defi-

d’abastament d’aigua potable (Exp. Int. 20/2012).

nitiva.
Vist que el passat 20 de març el Parlament de CaAtès que amb data 16 de maig de 2012, Salvador Ser-

talunya va aprovar la llei 5/2012, de mesures fiscals,

ra, S.A. va constituir garantia definitiva per import de

financeres i administratives i de creació de l’impost

21.250,00 euros i va presentar els documents justifica-

sobre les estades en establiments turístics, per la

tius exigits.

seva entrada e vigor a l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Examinada la documentació que s’hi acompanya, atès
l’informe de Secretaria, i de conformitat amb el que

Atès que aquesta llei ha provocat unes modifi-

estableix l’article 151 i la disposició addicional segona

cacions en el cànon de l’aigua i en la forma de

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del

prestar el servei per les entitats gestores del ser-

sector públic.

vei d’abastament d’aigua potable, que comportaran uns costos addicionals en la prestació del

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

servei.

PRIMER. Adjudicar definitivament el contracte de
rehabilitació del casc antic intramurs de la Tallada i

Vist l’estudi justificatiu de Sorea sobre l’increment

pavimentació del camí d’accés (amb cofinançament

dels costos com a recàrrec en euros/m3 sobre els

FEDER), per procediment negociat amb publicitat, a

cabals facturats del servei.

Salvador Serra, S.A., per un import de 501.500,00 euros, dels quals 425.000,00 euros corresponen a base

Atesa la sol·licitud d’increment per mantenir l’equi-

imposable i 76.500,00 euros en concepte d’IVA.

libri econòmic en la gestió del servei.

SEGON. Que es disposi la despesa amb càrrec a la par-

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

tida 2012.450.61900 del pressupost vigent de despeses.

1. Informar favorablement el següent recàrrec sol·

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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licitat pel servei d’abastament d’aigua potable de

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

la Tallada d’Empordà:

S’aprova per unanimitat.

Tots els cabals

0,0249 €/m3

Retribució addicional Sorea

0,0249 €/m3

2. Informacions d’alcaldia.
Per part de l’alcaldia s’informa que han finalitzat les

2. Trametre certificació d’aquest acord a Sorea.

obres de reforma de l’Església de Marenyà, executades pel Bisbat de Girona amb el suport de l’obra

7. Aprovació del mapa de capacitat acústica (Exp. Sec.

social la Caixa, i que està previst fer la inauguració

108/2010).

el proper 27 de juliol a la tarda, a la qual hi són convidats tots els regidors. Després de la inauguració es

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà pretén apro-

farà el concert de jazz a dins de l’església, i el diu-

var el mapa de capacitat acústica, d’acord amb els

menge vinent es farà un ofici especial amb motiu de

plànols tramesos per la Direcció General de Qualitat

la inauguració.

Ambiental.
En segon lloc també s’informa que l’ajuntament dóna
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

suport a la iniciativa promoguda per diferents mu-

1. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica

nicipis per presentar recurs d’alçada contra el parc

de la Tallada d’Empordà.

eòlic aprovat per la Generalitat de Catalunya en els
municipis de Ventalló, Viladamat, Albons, la Tallada

8. Precs i preguntes.

d’Empordà, i Bellcaire. Es presentarà un recurs d’alça-

No n’hi ha.

da signat pels 5 municipis afectats.
Ple ordinari

25 de juliol de 2012

Finalment es vol fer esment al tema dels residus municipals. En el darrer consell d’alcaldes del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha informat als municipis

Núm.: 04/2012

que Espanya és un dels països que genera més residus

Data: 25 de juliol de 2012

d’Europa. Generem massa residus i Europa està dema-

Horari: de 20:36 a 21:15 hores

nant que reciclem més.

Lloc: sala de plens de l’Ajuntament
Caràcter: Ordinari

Actualment els ajuntaments del Baix Empordà porten
els seus residus a les plantes de Forallac i Solius, però

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

la intenció del Govern és reduir abocadors, i pretén

Abans del primer punt de l’ordre del dia s’acorda la

que s’utilitzi el de Lloret. Això per la Tallada compor-

inclusió del següent punt d’urgència, per votar al final

tarà un sobrecost de transport si finalment es fa així.

de la sessió,
A més el sistema actual penalitza els usuaris que re7. Moció del consorci Alba Ter per a garantir el cabal

ciclen malament, perquè llavors el triatge s’ha de fer

del riu Ter en el marc del procés de licitació de la ges-

manual i té un sobrecost important. Es preveu que

tió del servei d’abastament prestat per ATLL (Exp. Sec.

l’any vinent s’incrementin aquestes penalitzacions per

130/2012).”

gestionar malament els residus.

8
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Per aquest motiu s’informa que s’haurà de ser molt

5. Dació en compte de la liquidació del pressupost de

conscients de gestionar bé el rebuig, els residus que

l’exercici 2011 (Exp. Int. 06/2012).

es poden reciclar, la matèria orgànica, etc. perquè tot
el que es faci malament anirà en perjudici dels costos

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

que pagarem entre tots els veïns del municipi.

1. Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació
del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a

3. Proposta de calendari de festes laborals 2013 (Exp.

l’exercici 2011. El resultat pressupostari de l’exercici 2011

Sec. 124/2012).

ha estat de 46.095,44 euros, i el romanent de tresoreria
a 31 de desembre de 2011 és de 52.501,76 euros.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter

2. Trametre certificació d’aquest acord a l’Administra-

local, els següents dies:

ció de l’Estat, i a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.

Nucli de La Tallada:

28 de juny i 16 d’octubre

Nucli de Tor:

12 de juliol i 16 d’octubre

6. Moció del consorci Alba Ter per a garantir el cabal del

2 d’agost i 16 d’octubre

riu Ter en el marc del procés de licitació de la gestió del

20 de setembre i 16 d’octubre

servei d’abastament prestat per ATLL (Exp. Sec. 130/2012).

4. Aprovació dels padrons fiscals de l’ajuntament (Exp.

El Consorci Alba Ter ha tramés a aquest ajuntament

Int. 12/2012).

una proposta de moció per garantir el cabal del riu

Nucli de Marenyà:
Nucli de Canet:

Ter en el marc del procés de licitació de la gestió del
Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Ser-

servei d’abastament prestat per ATLL.

vei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà, corresponents a IBI rústica i urbana, i IAE del

Els regidors han estudiat i valorat la proposta, que per

municipi de la Tallada per a l’exercici 2012.

una banda sembla donar suport a la proposta de licitació de la Generalitat, però també condicionat al fet

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

que se’ls consulti sobre tot allò que fa referència a la

1. Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de

utilització dels cabals del Ter.

Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà,
corresponents a IBI rústica i urbana, i IAE del municipi

Paral·lelament s’ha contactat amb la Comunitat de

de la Tallada per a l’exercici 2012.

Regants del Baix Ter, que manifesten la seva preocupació per la disminució del cabal del Ter.

2. Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 de juliol i 1 d’octubre.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. No aprovar la proposta de moció, fins que s’hagin

3. Publicar els edictes informatius de l’exposició públi-

estudiat més a fons les conseqüències de moviment

ca dels padrons fiscals i de les dates de cobrament en

del cabal del Ter.

els taulers d’anuncis de la corporació, i a les cartelleres de la Tallada, Canet, Tor i Marenyà, per a la seva

7. Precs i preguntes.

difusió.

No n’hi ha.
Ple ordinari
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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26 de setembre de 2012

TERCER. Aprovació de conveni amb Dipsalut per la
cessió del desfibril·lador (Exp. S. 37/2010).

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es proposa la seva aprovació.

L’any 2010 Dipsalut va iniciar un programa d’actuació anomenat “Girona, territori cardioprotegit”, en la

Informació d’alcaldia

qual va posar a disposició dels ajuntaments gironins la

Modificació puntual del POUM.

cessió gratuïta de desfibril·ladors pels municipis.

Obres de Sorea: canvi d’un tram de canonada d’aigua
de Marenyà

Aquesta actuació s’ha materialitzat finalment aquest estiu
de 2012, moment en el que cal signar el conveni de cessió

2. Aprovació del compte general de l’ajuntament de

entre Dipsalut i l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

l’exercici 2011 (Exp. Int. 23/2012).
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar

del següent acord:

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

1. Aprovar el conveni de cessió del desfibril·lador en-

ral ha de posar de manifest la gestió realitzada en els

tre Dipsalut i l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

QUART. Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària pròpia (Exp. Sec. 149/2012).

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari

Atès que la situació política en dia d’avui ha canviat de-

2011 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial

gut a la convocatòria d’eleccions s’anul·la aquest punt.

de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 25 de juliol de 2012. Exposat el compte

CINQUÈ. Moció sobre els centres especials de treball del

general al públic en el Butlletí Oficial de la Província

Consell Comarcal del Baix Empordà (Exp. Sec. 151/2012).

de Girona de 3 d’agost de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni

El Consell Comarcal del Baix Empordà compta entre

observacions.

els seus serveis amb el Centre Ocupacional i Especial
de Treball Tramuntana, que fa 25 anys està destinat

A proposta de la Comissió Especial de Comptes, es

a la integració al món laboral i social de les persones

proposa al ple l’adopció del següent acord:

amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca.

Primer. Aprovar definitivament el compte general
corresponent a l’exercici 2011, amb la seva documen-

Des de la seva constitució, els diferents governs comar-

tació bàsica, complementària i annexos.

cals han esmerçat esforços econòmics i personals per
garantir la viabilitat del Centre Ocupacional, comptant

Segon. Retre els esmentats comptes de la corpora-

amb l’ajuda dels diversos ajuntaments de la comarca del

ció, esdevinguts com a resultat de l’exercici econò-

Baix Empordà, els quals han encarregat serveis al Centre

mic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb

Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, així com al

el que determinen els articles mencionats en la part

col·laboració, en forma de subvencions, tant de la Gene-

expositiva.

ralitat de Catalunya, com del govern de l’Estat central.

10
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El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al

així com els ajuts als Centres Especials de Treball

2012 contempla una disminució de la partida per a

d’iniciativa social, assegurant la subvenció del

Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats au-

cost salarial corresponent al lloc de treball de fins

tònomes en un import del 56,92%. A Catalunya repre-

al 75% del salari mínim interprofessional per als

senta més de 252 milions d’euros.

treballadors amb discapacitat amb especials dificultats.

7. Moció en relació al fons de liquiditat autonòmica
(Exp. Sec. 150/2012).

2. Instar als Ajuntaments de la nostra Comarca a fi que

Atès que la situació política en dia d’avui ha canviat de-

mostrin el seu suport al Centre Ocupacional i Especial

gut a la convocatòria d’eleccions s’anul·la aquest punt.

de Treball “Tramuntana” a través de la contractació
dels seus serveis i de l’aprovació en els respectius plens

Es proposa l’adopció dels següents acords:

d’aquesta moció.

1. Instar el Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya a mantenir les quanties destina-

6. Precs i preguntes.

des a la partida de polítiques Actives d’Ocupació,

No n’hi ha

RE g i d o r i e s
URBANISME

dificultats en l’adjudicació del préstec amb l’enti-

Les coses en aquesta àrea poc han canviat des de l’úl-

tat “La Caixa” ens han obligat a ajornar el comen-

tim butlletí. Únicament s’han fet obres de reparació

çament d’aquestes,. És una obra de grans dimen-

a Tor per tal de desviar l’aigua pluvial que baixa del

sions, sobretot econòmiques, per tant cal ser molt

carrer Major cap el camí vell de la Tallada. També en

curosos per no endeutar el poble. Després del con-

aquesta zona s’ha canviat un tram del tub de desai-

curs de licitació, la constructora que va oferir mi-

gua a causa del mal estat en què es troba. Tanmateix

llor preu i millors condicions va ser Construccions

no està arranjat del tot, ja que ha aparegut una altra

Serra, la qual en té l’adjudicació i està a l’espera

incidència de les mateixes característiques en un altre

de que li donem l’ordre de començar. Davant de

punt. De fet, podem constatar que la xarxa de desai-

la negativa de l’entitat bancària “La Caixa” s’han

gua de Tor és molt vella i està en mal estat, ja que en

iniciat noves negociacions amb

el moment de fer la pavimentació dels carrers no es

là de Finances de la Generalitat. Estem a l’espera

va dur a terme el canvi. Hem de pensar en un futur

d’aquesta resposta.

l’ Institut Cata-

proper en fer-lo nou.
Dins el mateix tema, s’han acabat les obres per a la

Obres que estan projectades:

connexió de sanejament a la part Nord-Est de Tor a

•

Canvi de 12 punts de llum més al nucli de la Tallada.

la xarxa general.

•

Anar canviant les caixes de cada punt de llum per

Per part de l’ACA no tenim informació afirmativa que

tal de protegir la instal·lació de la humitat i la

es continuïn les obres del col·lector general.

pluja. Se’n canviaran 10 cada mes. L’entrada d’ai-

Durant aquest període hem estat batallant per co-

gua a aquestes caixes velles és la causa de que

mençar les obres del casc antic de la Tallada, però

s’apaguin els llums quan plou.

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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Tramitació de la modificació puntual obligatòria del

sions de cultura arriba als veïns per diferents canals.

POUM. Tal com us vàrem notificar en la circular, és ne-

Cada dos mesos passem un full amb totes les activi-

cessari fer una petita modificació puntual del POUM per

tats. Les activitats detallades es pengen a les carte-

ajustar-lo a la llei vigent.

lleres de cada poble. També es pengen a la pàgina

Entre les modificacions hi ha:

Web de l’Ajuntament. S’envien per correu electrònic

•

a totes les adreces dels veïns i veïnes que tenim.

L’ anul·lació de reserva de parcel·les de vivenda
protegida en els polígons d’actuació ja que la nova

•

llei no ho preveu. Tant sols es deixaran en la parcel·

Demanem a les famílies que els interessi rebre les noti-

la adjudicada a l’Ajuntament de la zona nord de

ficacions a través de correu electrònic ens la facin arri-

Tor.

bar enviant un email a ajuntament@latallada.cat. És una

Catàleg de les edificacions que estan construïdes

manera molt ràpida i senzilla d’estar al dia de tot. Per

en zona rústica, incloent les granges o coberts en

qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en comuni-

desús. La normativa vigent permet que aquestes

car-ho per telèfon o per correu, sereu ben atesos.

edificacions puguin tenir un ús que no sigui agríADSL A TOR

cola. La vivenda no és permesa.

Alguns veïns de Tor ens han fet arribar que no els arriLlista d’usos permesos:

ba l’ADSL amb la velocitat contractada. Des de l’ajun-

•

Activitats de restauració, artesanals, artístiques,

tament, ens hem posat en contacte amb Movistar te-

equipaments o serveis comunitaris.

lefònica per tal d’esbrinar el motiu.

La rehabilitació de la construcción afectada pot

S’han comprovat uns quants números de telèfon i des

comportar la reducció del volum preexistent si

de la central surt exactament els Mb contractats i se-

això és necessari per acorregir-ne l’impacte am-

gons ells també els arriba. El que si ens han explicat

biental o paisatgístic negatiu.

és que a Tor, per la distància de la central, no poden

En tots els casos, els usos que es pretenguin de-

arribar més de 3Mb.

senvolupar en les construccions catalogades han

Els abonats que tenen contractats els 3Mb van al mà-

d’ésser compatibles amb les activitats agràries

xim i hi ha moments que es pot saturar. També hi ha

implantades en l’entorn immediat respectiu.

qui té contractat 1Mb que els arriba a la perfecció però

•

•

que per tema de cobertura depenent on tenen situAprofitant aquestes dues modificacions obligatòries,

at el “rutter” hi pot haver més o menys cobertura.

s’hi poden incloure altres que els veïns i veïnes puguin

Ens han assegurat que inicien un estudi del estat de la

suggerir a causa d’ una necessitat o un error. Hem

conducció per tal de millorar-la si és possible.

allargat el termini de presentació de modificacions
ALTERNATIVA: Actualment des de Tor hi ha plena co-

puntuals fins el 22 d’octubre.

bertura del WIMAX que té l’empresa Megatró. Es pot
COM FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ

agafar encarant l’antena al repetidor de Bellcaire o

La informació de part de l’Ajuntament o de les comis-

bé el que està a Tor mateix.
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MEDI AMBIENT I SALUT PÚBICA

Recomanació: Partim de la base que l’aigua que

Reciclatge

ens arriba a casa és apta pel consum humà. Per tal de

Ja sabeu que el reciclatge ben fet és un punt de gran

reduir elements durs de l’aigua de l’aixeta, cal deixar

importància tant per la conservació del medi natural

rajar uns segons abans de consumir-la, sobretot des-

com a nivell econòmic. La recollida de deixalles ens

prés d’estar moltes hores una aixeta tancada.

suposa a tots una despesa considerable que amb el
bon ús es pot reduir. S’ha de pensar que cada dei-

Anàlisi de l’aigua del passos de fauna a la C31

xalla dipositada en un contenidor que no és el seu,

Com tots sabeu dins dels passos de fauna de la

suposa un increment de multa.

carretera hi queda aigua retinguda, per això, des

Els contenidors de paper i plàstic funcionen bé, però

de l’Ajuntament s’ha demanat que se’n faci una

dins del marró (orgànic), s’hi troba sovint plàstic i al-

anàlisi amb l’objectiu de descartar la presència de

tres deixalles, i això és greu i ens costa molts diners

mosquit tigre. Els resultats han mostrat la presèn-

que hem de pagar entre tots.

cia d’una colonització important de gambússies.

Hem passat l’estiu i els punts de recollida de deixa-

Aquests peixos s’alimenten, entre d’altres organis-

lles s’han anat controlant dins un ordre, tot i que hi

mes aquàtics, de larves de mosquits i realitzen un

ha hagut moments puntuals que els trastos volumi-

control sobre la població d’aquests. Els resultats

nosos hi ha aparegut. Recordem que tenim la sort

indiquen que molt ocasionalment, en aquests pas-

de tenir la deixalleria que és un punt de recollida

sos, hi podria haver cria mosquits comuns (Cúlex

selectiva on tots hi podem dipositar les deixalles de

pipiens, Anopheles,...), en densitats molt baixes,

manera ordenada.

però de cap manera mosquit tigre, ja que no és un
hàbitat idoni per la seva reproducció.

RECICLEM! CADA COSA AL SEU LLOC!

El mosquit tigre troba els seus hàbitats de cria en

Aquesta és la premissa que permetrà un poble més

recipients petits (galledes, bidons, contenidors, dei-

educat.

xalles que puguin acumular aigua, pneumàtics,...),

Cada dia som més les persones que fem un bon reci-

mai en grans volums d’aigua.

clatge i això es nota en els punts de deixalles. Moltes

Aquestes analítiques han estat realitzades pel Servei

gràcies per a fer les coses bé.

de Control de Mosquits en el Programa de Vigilància
del mosquit tigre.

Anàlisi de l’aigua potable sortint de l’aixeta
Dipsalut ha realitzat un estudi de l’aigua de l’aixeta de di-

ENLLUMENAT PÚBLIC

ferents punts del municipi controlant els següents valors:

Recentment ENDESA està canviant els comptadors an-

Element

Valor Paramètric

tics per uns de digitals. Aquest canvi provoca que no

Olor............................................-3.................................3

es pugui passar dels KW contractats. S’ha fet un estudi

Sabor..........................................-3.................................3

i s’ha comprovat que en diferents zones es necessita

Resultat

Color...........................................-5............................... 15

contractar més KW. Per exemple, a Canet tenien un

Terbolesa................................-0,2................................ 5

comptador de 3KW i en necessiten un de 6 KW, la zona

Conductivitat elèctrica.....953+-114.......................... 2500

nova de la piscina també s’ha de modificar. S’ha de-

PH..................................... 7,6+-0,1.................... 6-5 – 9,5

manat l’actualització dels comptadors per solucionar

Amoníac..................................-0,2............................. 0,5

aquest problema. També aquest estudi ens ha permès

Plom........................................-2,5...............................25

canviar de tarifa i reduir una mica la despesa anual.
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Com a mesura d’estalvi , realitzarem una prova de re-

CULTURA

ducció del nombre de llums encesos als carrers sempre

Ja us comentàvem que el pressupost d’aquesta àrea

assegurant una correcta visibilitat. En funció dels re-

s’ha retallat considerablement, però tot i així l’enginy

sultats i de les vostres opinions es modificarà, per tant

dels organitzadors ha aconseguit que es celebressin

agrairem ens comuniqueu si queda algun punt fosc.

totes les activitats i també ens ho hem passat bé. El
més important és incentivar la convivència i l’organit-

ESTERILITZACIÓ DE GATS

zació d’activitats que permetin la trobada dels veïns i

Aquest estiu una associació de persones, per inicia-

veïnes per passar una bona estona. Al llarg de la pri-

tiva pròpia amb el suport de l’ajuntament va dur a

mavera i l’estiu l’agenda d’activitats ha estat plena i

terme una campanya d’esterilització de gats per tal

totes elles han sigut un èxit.

de reduir aquesta colònia que envaeix els carrers. La
recollida va ser fàcil i eficaç. A la Tallada se’n varen es-

Fem-ne un petit resum:

terilitzar 23. Més tard, per iniciativa privada, se’n van

Cultura: classes d’anglès, breu taller d’astronomia

esterilitzar 9 més a Tor.

a la nit d’estels, club de lectura que hem tingut la

Es creu convenient repetir aquesta pràctica ja que

sort de comptar amb la presència de les autores. El

moltes de les gates estaven prenyades i ara s’hauria

club de cinema també ens ha ofert unes pel·lícules

d’esterilitzar aquestes cries i altres que varen quedar.

d’interès. Aquesta activitat costa una mica d’arrelar

S’ha acordat que el 9 de novembre es farà a la Tallada

i ens agradaria que proposéssiu idees per incremen-

i el 16 a Tor i Marenyà.

tar el número de participants ja que és una activitat

És convenient que la vigília d’aquest dies no es doni menjar

plaent.

a cap gat que no sapiguem segur que està ja esterilitzat.

Val a dir que la diada de l’11 de setembre, tot i la

A la nit es posaran gàbies de recollida als punts on es reu-

manifestació a Barcelona, els que vàrem quedar

neixen habitualment els gats per menjar i al matí del dis-

al poble, també, vàrem tenir l’oportunitat de ma-

sabte els veterinaris s’enduran els gats per esterilitzar-los.

nifestar-nos a favor d’un estat propi. Al matí vam
caminar fins el Puig Segalar per
trobar-nos amb els nostres veïns
de Viladamat, Albons i les Olives on cantàrem els Segadors i
férem onejar les senyeres i estelades. Un esmorzar de pa amb
xocolata preparat per l’Ajuntament de Viladamat va arrodonir
la trobada. Queda instaurada ja
aquesta trobada el proper 11 de
setembre l’esmorzar anirà a càrrec del nostre Ajuntament. Esperem estar més a prop d’un Estat
Independent.
A la tarda, dins el marc de l’exposició d’Empord’art, es van do-
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nar els premis del concurs de dibuix i l’agraïment a
tots els participants i organitzadors de l’exposició
per a aconseguir un any més una diada popular i
molt participativa.
Esports: Open Marenyà tot el mes de juliol, caminades els dimecres a la tarda i exercicis al parc
de salut. El campus de futbol pels més joves i el
curs de tennis. La primera cursa de BTT amb 105
participants, va gaudir d’un bon recorregut pels
paratges de Marenyà.
Festes: s’han celebrat amb èxit i amb moltes activitats totes les festes majors que caracteritzen el tarannà de cada nucli.
Diades populars: Es va estrenar el sopar del dia
de la dona treballadora i es pensa continuar el proper any. El sopar del Xai Pascual a Tor. El dinar del
dia de la mare i la festa de la Gent Gran dues festes
amb molt carisma i participació. La sardinada del 15
d’agost, també, va ser molt participativa.
Dins del grup d’activitats esportives o de salut trobem les
del parc de salut cada dimecres de 4 a 5 de la tarda. Les
caminades d’unes dues hores els tercers diumenges de
cada mes a les 8 de matí. Curs d’iniciació a la natació a la
piscina tot el mes de juliol ha permès que els més menuts
perdessin la por a l’aigua i comencessin a nadar lliurement. I com exercici per fomentar la salut i l’autonomia
tenim el taller de memòria els dimecres de 3 a 4 de la tarda.
Música: La Nit de Jazz a l’església de Marenyà ens
va fer passar una bona vetllada dins un marc arquitectònic.
Lleure: La piscina ha sigut un espai de lleure important
tant per a joves com a grans. Hem tingut el casal pels més
petits tot l’estiu i enguany s’ha inaugurat un casal de joves tot el mes de juliol. La valoració és més que positiva.
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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PAGESIA

INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ
L’educació dels nostres nens i nenes i joves és un ob-

Hem tingut bon temps d’estiu, calor, i els motors de

jectiu que es té sempre en compte i per tant, mante-

regar no han parat per regar les pomeres i el bé de

nim una bona relació amb l’escola. Això ens ajuda

Déu de blat de moro que hi ha al nostre pla. Desitgem

a tenir present i millorar els aspectes educatius dels

a tothom una molt bona collita.

nostres joves. Sabem que ells i elles són el futur del
nostre poble i per tant cal estar disposats a ajudar-los

Per part de l’Ajuntament, s’han dut a terme les actu-

i educar-los adequadament.

acions següents:

Feia molts anys que el nostre municipi no tenia la

•

fet dóna vida i des de l’Ajuntament ho tenim en

Condicionament de la botida d’en Cometes que
per cert, torna a estar malmesa.

quantitat de nens i nenes que hi ha ara. Aquest
•

Condicionament de la botida del traient de la Tallada ( zona de la barrera)

compte. L’estiu, ens permet l’organització de casals i activitats de lleure. Però també durant el curs

•

Desbrossada general de camins.

apostem per l’ajuda als organitzadors dels pas-

•

Condicionament de camins. (punts conflictius)

torets, de cursos de tennis, de tardes de contes i
altres activitats que es tenen ja a l’agenda. L’es-

Us informem que el proper dia 25 d’octubre a les 7 de

cola, enguany, té interès en muntar un laboratori.

la tarda a la sala de plens de l’Ajuntament hi ha convo-

Creiem que és necessari i, per tant, des del nostre

cada una reunió amb tots els pagesos del municipi per

poble hi col·laborarem.

decidir les actuacions que caldrà fer la propera campanya en matèria de manteniment de regs i camins.

ÀREA SOCIAL I D’ATENCIÓ
A LES PERSONES
Treballadora social
Com ja sabeu, des de l’1 de gener de 2012, l’equip
format per la Cinta Mitjana (treballadora social) i la
Laura Planella (educadora social) es desplacen a la Tallada cada quinze dies (dimarts de 13 a 15h) per a atendre a aquelles persones que necessitin d’aquest servei.
També, la Vanessa Duran (treballadora familiar) duu
a terme aquells serveis d’atenció domiciliària que són
necessaris. Tot i això, també podeu ser atesos a Verges ja que el servei s’hi desplaça cada dimarts i dijous.
Independentment d’aquest horari, sempre que sigui
necessari, les tècniques d’aquest servei poden desplaçar-se i proporcionar-vos atenció domiciliària. Recordar-vos que el procediment per a una bona gestió del
servei és que truqueu a l’Ajuntament de la Tallada i
se us reservarà dia i hora.
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Desfibril·lador

un taller gratuït dirigit a persones que estan a l’atur

Us informem que ja tenim instal·lat el desfibril·lador a l’Em-

que s’iniciarà properament. La intenció és oferir una

pordanet en el marc del projecte Girona Territori Cardio-

formació bàsica per moure’s per Internet i fer recerca

protegit. Per això, el proper dia 9 de desembre,coincidint

de feina i de formació. Per això, s’obre setmanalment

amb el dinar de la Marató, s’ins-tal·larà una carpa en

un espai equipat amb ordinadors. El taller durarà fins

aquesta zona i es realitzaran activitats pràctiques de l’ús

a final de desembre.

del desfibril·lador i es donarà informació a totes les perso-

Aquest taller es durà a terme els dimarts i dijous de

nes que ho sol·licitin. És farà una demostració pràctica del

10 a 12 hores a la Sala Polivalent de l’ajuntament de

seu ús i tothom que ho vulgui hi podrà participar.

Verges. Els dimarts hi haurà sessió grupal i els dijous
s’oferirà l’espai obert, a on qui ho desitgi podrà tre-

Servei local d’orientació familiar

ballar en els ordinadors disponibles.

També dir-vos que s’ha sol·licitat conjuntament amb

Inscripcions: Ajuntament de Verges, Placeta 1, de

Verges l’organització d’un “Servei local d’orientació

dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 hores, fins el di-

familiar” mitjançant el qual s’ofereix orientació i asses-

lluns 15 d’octubre( inclòs).

sorament en pautes educatives, atenció i resolució de

Informació prèvia: el telèfon de contacte és el 972

dubtes i anàlisi de pautes per a la resolució de conflictes.

780 007, en el mateix horari.

Properament s’informarà de la resolució d’aquesta sol·

ECONOMIA

licitud a totes aquelles persones que s’hi han inscrit.

Tal com us dèiem a la salutació, l’economia de l’AjunCentre de Distribució d’Aliments (CDA)

tament, per tant l’economia de tots, no passa pels

Us informem de la propera entrada en funcionament del

millors moments. Podem constatar que fent equilibris

Centre de Distribució d’Aliments (CDA) per a l’àrea del

s’aconsegueix tenir els pagaments al dia.

Baix Ter a Torroella de Montgrí. La gestió del CDA es re-

Com bé sabeu el govern va retallar la paga extra de

gula per convenis amb aportació econòmica entre cada

desembre al personal funcionari i laboral fix. Aques-

municipi i Càritas Baix Ter i substituirà l’actual Servei de

ta llei no afecta però els càrrecs electes. No obstant

distribució d’aliments. Es tracta d’una actualització i dig-

això, l’alcaldessa i els regidors han decidit aplicar-se

nificació del lliurament dels aliments per a les persones

la mateixa reducció que s’ha aplicat als treballadors

que ho necessitin. El procediment d’ús d’aquest servei

contractats. Són mesures d’estalvi que toquen a tots.

continuarà essent el mateix, és a dir, els serveis socials de

Són moltes les subvencions que enguany s’han retallat,

cada municipi derivaran els usuaris a Càritas Baix Ter.

com la de millora de l’enllumenat públic, per tant de moment no podrem completar el canvi de tots els pàmpols

Transport Sanitari

de la Tallada. Farem els possibles per trobar una subven-

Finalment, dir-vos que a partir del proper 1 d’octubre

ció extraordinària ja que és molt necessari aquest canvi.

s’actualitza el preu del transport sanitari a 10 €. Sabeu

Al mes de novembre hi ha la revisió de les ordenances fis-

que és un servei que funciona molt bé i val la pena

cals municipals. Estem fent estudis de valoració per si cal

fer-ne ús si es necessita. Tf972 30 09 92 .

retocar a l’alça algunes d’elles. Podeu estar segurs que si
podem estalviar la pujada ho farem. Ens agradaria poder

Taller ocupacional	

baixar la taxa d’escombraries, estem valorant les despeses

L’ajuntament de Verges, amb la col·laboració de la

i les entrades d’aquest concepte. Ja sabeu que com més

Diputació de Girona, ens ha convidat a participar en

bé fem el reciclatge, més barata és la recollida.
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pà g i n a

o b e r t a

Comunicat de CDC

JA N’HI HA PROU! En moments excepcionals, decisions excepcionals

Ja es veia venir… i és que hem estat estacats massa temps,

els bisbes espanyols que es posen en contra perquè es posa

parant una galta i després l’altre. Pactant, cedint, consen-

en perill la convivència, el diari El Mundo que s’atreveix a

suant… massa seny. Ara és l’hora de dir que ja n’hi ha

comparar tantes estalades al camp del barça amb l’Alema-

prou. Democràticament amb els nostres vots desacom-

nya nazi i per acabar-ho de reblar diuen que qui va clavar

plexats, perquè ara ja no cal parlar-ne més. Ja tenim tot

la llança al costat de Jesús a la creu va ser un català. Enmig

el que podiem tenir i molt més del que podiem imaginar

de tanta cridòria espanyolista també hi ha veus de catalans

de l’estat espanyol: No al pacte fiscal, No a l’Estatut, No a

que segueixen la demagògia, com ara Chacón, Camacho…

la cultura, No a l’ensenyament, No al corredor ferroviari

que tot i ser dels dos partits forts espanyols PSC-PSOE i PP

mediterrà, No al creixement del port i aeroport, No a la

tenen els mateixos objectius, esborrar els trets diferencials

investigació… Ja n’hi ha prou. Els catalans vam manifes-

del poble català, la llengua, la cultura, l’economia, l’em-

tar el nostre rebuig a la massiva manifestació de l’onze de

presa i si cal també la historia, perquè cadascú la canvia

setembre i coherent amb el desig del poble el President

segons bufa el vent.

de la Generalitat ha decidit dissoldre el Parlament i con-

De tantes barbaritats se’n fan ressó la majoria de premsa

vocar eleccions el proper 25 de noviembre i donar poder

internacional, mostrant simpatia per Catalunya, com fan

a la veu del poble, traslladant la seva força a les urnes.

al New York Times que diuen que un sistema tributari

Será el primer pas democràtic per decidir el què volem si

injust pot encendre fàcilment la flama de la independèn-

aquesta és la voluntat: assolir un estat propi.

cia. El The Independent britànic asegura que Espanya no

En aquesta transició nacional sentirem moltes barbari-

pot perdre la joia de la corona, referint-se a Catalunya, i

tats… però només això, les hem de sentir no pas escoltar,

per descomptat els eurodiputats des de Brusel·les no pa-

perquè no paga la pena. Volen jugar al desgast perquè és

ren de donar tocs al crostó per tanta demagògia, fins que

el més corrossiu. Desgastar i instaurar la política de la por i

ha hagut de prendre part el mateix president del parla-

l’espectacle compte amb escenes tan interessants com cu-

ment europeu, Martin Schulz, instan als catalans des de

rioses, sobretot quan veiem que surten de la nevera velles

l’eurocambra a castigar als espanyols a les urnes.

glòries de la política espanyola. Aleix Vidal Quadras que

Doncs això, ja n’hi ha prou. Cadascú de tots nosaltres

ens envia la Guàrdia Civil, Felipe González que diu que no

tenim la clau del futur del que volem per Catalunya,

hi haurà cap independència dins el territori espanyol, el

donant a conèixer la nostra decisió, democràticament,

govern espanyol assegurant que seria il·legal que Cata-

amb el nostre vot. Sense embuts, sense presses… i de-

lunya fes una declaració unilateral d’ndependència, PSC i

sacomplexadament, comencem a caminar i donem el

PSOE prioritzant el federalisme i no pas la independència,

primer pas.
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FESTES I ESDEVENIMENTS PROPERS
SANT GALDERIC
LA CASTANYADA
21 DE D’OCTUBRE

3 DE NOVEMBRE

PROGRAMA

A les 5 de la tarda
BERENAR

Durant tota la jornada:

TEATRE: PER LA MORT DE DÉU

Exposició d’estris i complements antics
relacionats amb la cuina o amb el menjar.

Preu (berenar + teatre)
Adults 8€ - De 6 a12 anys: 5€

9:00 h.

Petits : gratuït

CONCENTRACIÓ DE MOTOS CLÀSSIQUES
I PASSEJADA PEL POBLE

Compra de tiquets

12:00 h.

veïns de Canet i Bar Empordanet.

Botiga Dolors, Roser de Tor,
Missa cantada pel cor a l’Església de la Tallada
14:00 h.

SORTIDA AL TEATRE TÍVOLI
DE BARCELONA

Dinar de germanor

1O DE NOVEMBRE

Menu

ESPECTACLE

Fideuà, pollastre a l’ast,

CAMPANADES A BODA(un tip de riure!)

pastís, pa, aigua,vi i cava, cafè
SORTIDA
Preu

a les 3 de la tarda

Adults: 15 € - De 6 a 12 anys: 7€
PREU (Bus + entrada)

Petits: gratuït

50€
Compra de tiquets
INSCRIPCIONS

Botiga Dolors, bar Empordanet.

fins el 31 d’octubre a la botiga Dolors,
Ajuntament o al tel. 610 521 327.
NOTA
El dia 20 a la tarda es prepararà l’exposició, per tant es-

INGRÉS

perem la vostra col·laboració portant els estris antics.

Compte Corrent: 2100 3965 02 0200038325
NOTA:
Trobareu el cartell d’aquestes activitats a les cartelleres.
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Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
Carrer Les Torres, 1-5
17134 - La Tallada d’Empordà
(Baix Empordà)

Amb el suport de:

