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S a l u t a c i ó
Benvolguts veïns i veïnes,
Hem començat un nou període de gestió de l’Ajuntament amb il·
lusió renovada i ganes de treballar pel benestar del municipi, vet-

Serveis i telèfons............. 2

llant perquè els més petits i els joves rebin una bona educació i, com

Salutació............................ 3

posi d’una assistència sanitària i social de qualitat, tot i les retallades

no, tinguin el seu espai de lleure; esforçant-nos perquè tothom disque patim per totes bandes.Volem fer del poble un espai agradable i
procurem que les activitats i diades festives siguin plaents fins hi tot

RESUM DE LES ACTES

Juntes de Govern............ 4
Sessions del Ple................ 7

amb menys recursos com ens veiem obligats a destinar-hi, a causa
de la delicada situació econòmica de tots coneguda.
Una profunda reflexió de les nostres actuacions durant l’anterior
legislatura ens ha dut a modificar línies d’actuació per adaptar-nos a
les noves realitats que els canvis socials ens presenten. Actualment,
estem submergits dins un mar de dificultats econòmiques a nivell

REGIDORIES

Cultura...........................13
Medi Ambient................13
Urbanisme.....................15

global i l’Ajuntament, com bona part de les nostres famílies, és un
ens que pateix aquesta situació difícil davant la qual, no en tingueu
cap dubte, s’imposa el sentit comú i un bon exercici d’enginy.
Des de la nostra responsabilitat continuem actuant de manera assenyada, valorant en tot moment els pros i contres de cada activitat i
despesa i això ens permet mantenir un estat econòmic just, però sanejat, la qual cosa ens satisfà.

Serveis Agraris..............16

Essent ben conscients de les nostres possibilitats, cal que mirem

Serveis Socials...............16

aconseguir subvenció de la Unió Europea. Hem d’estar contents i

Economia.......................17
Pàgina Oberta

Comunicat de CiU.......18
Transport públic

Horaris...........................19

endavant i, per tant, iniciem ja els projectes que en el 2010 vàrem
agraïts d’obtenir una ajuda d’aquesta tipologia que ens permetrà
rehabilitar diversos punts del municipi com a punt de partida d’una
dinamització econòmica.
Us encoratgem a seguir participant i col·laborant amb nosaltres, ja
sabeu que tots junts és la millor manera d’anar endavant.
Cordialment,
Roser Bagué i Paretas
Alcaldessa
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JUNTES DE GOVERN LOCAL DE L’Ajuntament DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
El text complet es pot trobar a: www.latallada.cat
Junta de Govern Local

18 de maig de 2011

c. Compliment de la “ley de montes”.
A l’informe integrat de l’OGAU en cap moment es fa referència a que la muntanya on es vol construir el parc eòlic es

1. Aprovació de l’acta anterior

va cremar l’any 2006. Els terrenys forestals afectats per un
incendi queda prohibit durant el període d’ almenys 30 anys

2. Gestió de subvencions.

el canvi d’ús forestal i qualsevol altra activitat incompatible

2.1. Justificació de la subvenció dels plans de protecció

amb la regeneració de la coberta vegetal.

civil (Exp. S. 19/2009).
Atès que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals

d. Capacitat del medi receptor.

i Participació va atorgar una subvenció de 1.125,00 euros

Atesa la capacitat del medi receptor i l’existència d’efectes

a l’Ajuntament de la Tallada per a la realització de plans de

que l’activitat projectada pot transferir als sectors ambientals,

protecció civil: Sismicat i Inuncat

l’impacte global es considera moderat sobre la conservació
i protecció del medi afectat i dels recursos naturals.Amb ca-

3. Proposta de resolució per a la instal·lació d’un parc

ràcter genèric considerem que una afectació moderada té

eòlic a Ventalló, Viladamat, Albons, la Tallada d’Empordà,

sempre un impacte negatiu sobre el territori, que per sentit

i Bellcaire (Exp. Act. 4/2007).

comú no es podran corregir mai amb mesures correctores.

proposem :

Primer. Denegar la sol·licitud de llicència ambiental a

e. Efectes sobre les aus.

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, SL, per a la implanta-

Tal i com va informar l’àrea de Medi Natural dels Serveis

ció del projecte de Parc Eòlic Ventalló que acompanya la

Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i

petició de llicència ambiental de l’empresa ENEL GRE-

Habitatge, es confirma que el sector de la Tallada d’Empor-

EN POWER ESPAÑA, SL (abans Endesa Cogeneración

dà és un punt de cria i campeig de l’esparver cendrós, i que

y Renovables, S.A.), a emplaçar als termes municipals de

la línia elèctrica d’evacuació es troba entre diverses zones

Ventalló,Viladamat, Albons, la Tallada d’Empordà i Bellcaire

humides catalogades o protegides amb molta abundància

d’Empordà.

d’anàtides i ardèides.

Els motius de la denegació són els següents:

f. Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de

a. No compatibilitat amb el planejament municipal.

l’energia eòlica a Catalunya.

El parc eòlic projectat preveu la generació d’una potència

Les prioritats per al desenvolupament de l’energia eòlica

superior al doble de la prevista en el Pla Director Territorial

a Catalunya han d’optimitzar de forma harmonitzada tres

de l’Empordà.

tipus de criteris:

En el mateix sentit es manifesta el Pla Director Territorial

•

Criteris energètics.

de l’Empordà, que qualifica la zona com sòl de connectivitat

Tenint en compte que la línia elèctrica que es pretén

ecològica i paisagística.

utilitzar serà de nova construcció, i que travessarà
terrenys d’alt interès agrícola, no considerem que el

b. Afectació de camins.

4

projecte s’adapti a aquest criteri.
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•

Criteris ambientals

Junta de Govern Local

20 d’abril de 2011

Sense entrar a qüestionar el rendiment energètic,
només cal realitzar una simple inspecció ocular i
una passejada pel Puig Segalar per imaginar l’impacte

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

visual i ambiental que produirien els aerogeneradors en aquesta zona de l’Empordà.
•

2. Assumptes de personal (Exp. Sec. 11/2011).

Criteris socioeconòmics

2.1. Contractació pel casal de Setmana Santa.

No hi ha cap motiu per pensar que la construcció

Atesa la necessitat de cobrir el lloc de treball corresponent

del parc eòlic hagi de comportar una dinamització

a monitor del casal de Setmana Santa de la Tallada.

del municipi de la Tallada d’Empordà.

proposem :

Primer. Contractar la persona següent:
g. Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es

Nom i cognoms: E. B.

regulen els procediments administratius aplicables

Lloc de treball:

monitora casal

per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions

Període:		

18 d’abril a 21 d’abril de 2011

fotovoltaiques a Catalunya.

Jornada:		

4 hores

Després d’una lectura d’aquest article, de la interpretació del projecte feta en l’informe integrat de

2.2. Gratificació per serveis extraordinaris.

l’OGAU, i tenint en compte els arguments aportats

L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà està tramitant i promo-

per aquest Ajuntament, no queda acreditat que es

vent el POUM. La tramitació d’aquests expedients urbanístics

doni compliment als punts b), c), d) i e) de l’article 4

ha comportat una dedicació extraordinària del secretari de la

del decret, per tant, valorada en conjunt la totalitat

corporació, consistents a assistir a diverses reunions fora del

del projecte aquest Ajuntament emet proposta de

seu horari habitual, i a tramitar diversos aspectes de gestió

resolució desfavorable.

urbanística. D’acord amb la retribució del secretari, aquests
serveis extraordinaris es valoren en 615,42 euros.

4. Aprovació de la llista d’obligacions pendents amb el
3. Sol·licitud de subvenció per l’IE de Verges (Exp. Int. 17/2011).

Consell Comarcal del Baix Empordà.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat s’acorda:
5. Sol·licitud de baixa d’un vehicle a l’impost sobre ve-

Primer. Concedir un ajut a l’IE Francesc Cambó deVerges, per

hicles de tracció mecànica (Exp. Int. 20/2011).

un import total de 1.900,00 euros, 50 euros per alumne, per
atendre l’ampliació d’activitats lúdiques i culturals de l’escola.En

6. Aprovació de la recepció de les obres del Passatge

el cas que s’hagi de realitzar alguna millora a l’edifici de l’escola,

Montgrí, de Canet (Exp. Sec. 41/2011).

caldrà que prèviament es justifiqui degudament la seva necessitat.

7. Aprovació de les contractacions de personal d’estiu

4. Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a les

(Exp. Sec. 11/2011).

obres del col·lector (Exp. Sec. 87/2009).
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

8. Dació en compte de l’auditoria sobre el compli-

Primer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’em-

ment de la normativa de protecció de dades (Exp. Sec.

presa adjudicatària de les obres del projecte constructiu

15/2011).

en alta per al sanejament dels municipis de Colomers,
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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Jafre,Verges i la Tallada d’Empordà, que quan finalitzin les

3. Acceptació de subvencions de projectes per a joves de

obres deixin el camí de servei paral·lel a la C31, en el

l’Exma. Diputació de Girona (Exp. S. 28/2010).

seu tram pels nuclis de la Tallada i Tor, en les mateixes

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de

condicions que el van trobar abans de l’inici de les obres,

1.000,00 euros a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per

i que realitzin compactacions de material cada 30 cm.

al projecte de tècnic compartit per a l’exercici 2011.

de gruix, posant el mateix tipus de material que s’hi va
4. Adhesió a la setmana de la mobilitat sostenible (Exp.

col·locar el 2010.

Sec. 63/2011).
Segon. Sol·licitar a l’empresa adjudicatària que informi a
aquest Ajuntament del volum de vehicles que passen pels

5. Aprovació de conveni amb el Consorci Alba Ter per al

camins de la Tallada durant l’execució de les obres, fent una

manteniment de lleres (Exp. Sec. 17/2010).

estimació diària del nombre de vehicles que utilitzen els

L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà va demanar al Con-

camins, informant així mateix del pes d’aquests vehicles.

sorci Alba-Ter poder realitzar actuacions a les ribes del riu
Ter, en terrenys de titularitat municipal.

5. Acord per a la contractació del perfil del contractant

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat de tots els regi-

amb el consorci AOC (Exp. Sec. 34/2011).

dors, s’acorda:

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

Primer. Autoritzar al Consorci Alba-Ter la realitza-

Primer. Adherir-se a la proposta de serveis del consorci

ció dels treballs contemplats en el document “Ac-

AOC, per tal que l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà pu-

tuacions de millora i manteniment de les ribes dels

gui utilitzar la Plataforma de Serveis de Contractació Públi-

rius Ter i Freser 2010” en els terrenys municipals, i

ca, i penjar-hi el seu perfil del contractant.

aprovar la quota de 2.019,58 euros que li correspon
a l‘Ajuntament.

6. Sol·licitud de baixa d’un vehicle en el padró de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Int. 14/2011).
7. Sol·licitud de llicència d’obres per arranjament d’un galliner (Exp. O. 20)
Junta de Govern Local

13 de juliol de 2011
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la sol·licitud per ampliació de serveis
amb el conveni de la creu roja (Exp. Sec. 18/2009).
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Sol·licitar a la Creu Roja de Palafrugell l’ampliació del servei que s’està desenvolupant fins a data d’avui,
de manera que es pugui incloure el desplaçament fins al
CAP de Torroella de Montgrí.

6
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de les sessions de PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
El text complet es pot trobar a: www.latallada.cat

Els plens es celebren l’últim dimecres de cada dos mesos a les 7 de la tarda.
El proper serà el 30 de novembre. Són oberts a tothom.
6. Proposta de denominació de carrers de Marenyà (Exp.

Ple ordinari

29 DE MARÇ

Sec. 97/2010).
En el nucli de Marenyà existeixen dos carrers que no estan

Abans del primer punt la Sra. Alcaldessa, en nom de l’equip

donats d’alta a l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest fet

de govern de l’Ajuntament, dona el condol al Sr. Narcís Gi-

provoca que quan algun resident d’aquests dos carrers es

brat per la recent mort del seu germà Jordi, i el fa extensiu

vol empadronar en el municipi, no ho pugui fer, perquè el

a la resta de la seva família.

carrer no consta en el padró d’habitants.
Per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple

1. Pronunciament del ple sobre la inclusió d’un nou punt

la denominació dels carrers, i sol·licitar a l’INE la seva in-

a l’ordre del dia.

clusió en el padró informatitzat d’habitants.

A proposta de l’alcaldia i per urgència, s’aprova per unani-

a) Plaça de l’Església, de Marenyà

mitat incloure el següent punt de l’ordre del dia:

b) Carrer Ample, de Marenyà

“12. Proposta d’adhesió al consorci de desenvolupament rural
7. Aprovació de la segona addenda al conveni de col·

del baix Ter (Exp. Sec. 22/2011).”

laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

els Ajuntaments d’Albons, Bellcaire d’Empordà i la Tallada

S’aprova per unanimitat.

d’Empordà (Exp. Sec. 09/2011).

3. Decrets d’alcaldia.

8. Aprovació provisional del POUM de la Tallada (Exp. Sec.
91/2009).

4. Informacions d’alcaldia.
1. ANTECEDENTS

No hi ha informacions d’alcaldia.

1.1. El Ple de la corporació va acordar, en data 25 de
5. Aprovació de la memòria valorada de les obres de

maig de 2010, aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Ur-

construcció de la mini-deixalleria de la Tallada (Exp. Sec.

banística Municipal d’aquest municipi, així com obrir un

41/2010).

període d’informació pública d’un mes. Els anuncis es van

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà l’any 2008 va iniciar

publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona

els tràmits per a la construcció d’una mini-deixalleria mu-

de 10 de juny de 2010, al diari El Punt de 17 de juny de

nicipal, i va sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus

2010, i en el Diari de Girona de 16 de juny de 2010.

de Catalunya.
Finalment el Consell Comarcal del Baix Empordà va ser

També es va sotmetre a informació pública, per un ter-

l’encarregat de fer la redacció de la memòria valorada, i de

mini de 45 dies, l’informe de sostenibilitat ambiental que

portar l’execució i control de l’obra.

forma part del POUM i es van realitzar les consultes a
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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les administracions públiques i al públic interessat deter-

10. Aprovació de la certificació número 3 de les obres

minats pel Departament de Medi Ambiental i Habitatge

d’adequació del local social i dependències de la piscina

en el document de referència.

municipal (Exp. S. 08/2010).
S’aprova la certificació núm. 3 de l’obra “projecte d’ade-

1.2. Es van sol·licitar els informes preceptius als

quació del local social i dependències de la piscina muni-

organismes afectats per raó de llurs competències

cipal”, objecte de l’actuació núm. 2010/312 del Pla Únic

sectorials i es va donar audiència als Ajuntaments

d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), per valor de

l’àmbit territorial dels quals confronta amb el terme

49.317,44 euros.

municipal.
11. Moció de suport a l’IRTA, per a la candidatura al Premi
1.3. Durant el període d’informació pública s’han pre-

al Mèrit científic i Investigador que atorga l’Ajuntament de

sentat les al·legacions que consten a l’expedient, les

Lleida (Exp. Sec. 19/2011).

quals han estat informades per l’equip tècnic redactor

Donar suport a l’Ajuntament de Lleida que ha proposat

del Pla.

l’atorgament de la Placa al mèrit científic i investigador a
l’Institut de Recerca i Tecnologia alimentàries (IRTA).

A proposta de l’alcaldia, per quatre vots a favor del
grup municipal Independents de La Tallada-PM, i tres

12. Proposta d’adhesió al consorci de desenvolupament

vots en contra del grup municipal Convergència i Unió,

rural del baix Ter (Exp. Sec. 22/2011).

s’acorda:

Atès que diversos Ajuntaments, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, l’Àrea de Medi Ambient i

Primer. Resoldre les al·legacions que s’indiquen tot se-

Territori de la Diputació de Girona, el Consorci Alba-Ter

guit, pels motius que per a cada cas s’especifiquen, i en

i els Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agri-

el sentit estimatori o desestimatori que s’indica en ca-

cultura, Alimentació i Acció Rural, han mantingut converses

dascuna d’elles:

per constituir un ens per promoure el desenvolupament
rural, en l’àmbit del Baix Ter.

Segon. Aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal, en el qual s’han inclòs les al·legacions

13. Precs i preguntes.

acceptades, així com la memòria ambiental i tota la resta

Es comenta que han tret el contenidor de plàstic de Canet,

de documentació que el conforma.

i la Sra. Roser Bagué respon que demà trucaran al consell
Comarcal del Baix Empordà per saber què ha passat.

Tercer. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per
mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret

Ple extraordinari

27 D’ABRIL 2011

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Quart. Trametre la documentació de l’expedient a la Co-

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

missió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè l’aprovi

Després d’una modificació en el punt 8 de l’acta anterior,

definitivament.

s’aprova per unanimitat.

9. Dació en compte de la liquidació del pressupost de

2. Sorteig dels membres de la Mesa Electoral per a les

l’exercici 2010 (Exp. Int. 08/2011).

properes eleccions municipals (Exp. Sec. 23/2011).
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El President proposa als regidors i regidores que formulin

Ple extraordinari

18 DE MAIG 2011

votació a mà alçada, obtenint se el resultat següent:
Sra. ROSER BAGUÉ i PARETAS		

7 vots

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.

En conseqüència, essent 7 els membres corporatius i 4 el
nombre de vots que representen la majoria absoluta legal,

2. Decrets d’alcaldia.

resta escollida la Sra. Roser Bagué i Paretas, proclamantho així la Presidenta de la Mesa, efectuant-li formalment el

3. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de la

traspàs de la vara de l’alcaldia.

Tallada d’Empordà de l’exercici 2010 (Exp. Int. 21/2011).
4. Presa de possessió de l’alcaldia de la Tallada d’Empordà.
Com a cloenda a l’acte la Sra. Alcaldessa manifesta el

Ple extraordinari

8 de juny 2011

següent:
“Vull donar les gràcies i mostrar el meu agraïment als al-

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

caldes que hi ha hagut en el municipi des de l’inici de la

En aquest ple es dona compte de la darrera acta de la le-

democràcia, tenim aquest poble gràcies a ells.

gislatura, la qual ha estat llegida per tots els regidors, i que

També vull donar l’agraïment als regidors, pel seu suport, per

s’aprova per unanimitat.

la seva il·lusió, entusiasme i pel seu treball en equip.
També agrair al grup de Convergència i Unió el gest de votar

Per finalitzar l’acte, la Sra. Roser Bagué vol donar l’agraï-

a favor del meu nomenament com a alcaldessa, i espero que

ment en nom de l’Ajuntament a tots els regidors de l’Ajun-

la relació entre ambdós grups sigui ben afable.

tament, especialment a en Lluís Vilavella, que aquest proper

Vull agrair a les persones que ens han fet confiança, i a les

mandat ja no serà regidor, i els altres no presents, per haver

que han votat a CiU perquè estaran ben representades, tre-

treballat per l’Ajuntament aquest 4 anys.

ballarem per tota la gent, per les persones, amb continuïtat
però alhora iniciant una nova etapa.

Ple extraordinari

11 de juny de 2011

És molt difícil repetir les mateixes actuacions d’aquests 4 anys
ja que les situacions són diferents però puc dir, com a professora que sóc, el que vas acumulant potser no ho pots aprofitar

1. Designació de la mesa d’edat.

per l’any següent, però t’ho emportes com a experiència.

S’escull a Isabel Juncosa i Gurguí com a membre de major

Aquesta nova etapa ve marcada per unes circumstàncies

edat i a Marc Resta Maurici com a membre de menor edat,

especials tant a nivell i econòmic com socials, per tant, ac-

vista la necessitat de dotar l’Ajuntament de la Tallada d’Em-

tuarem segons el que ens demani el poble, sent cautelosos,

pordà d’una mesa d’edat que la presideixi fins el moment

respectuosos, i valorant molt bé cadascuna de les actuacions

en que el regidor o regidora que correspongui sigui designat

que fem.

per a cobrir l’alcaldia.

Farem una tasca de sociabilitzar, farem més, amb experiència, amb treball en equip, per tant gràcies a tots, espero

2. Presa de possessió dels candidats elegits del càrrec de

fer un bon treball en equip. Teniu alcaldessa, que no és nova,

regidor i constitució de l’Ajuntament.

però que ve amb noves expectatives, amb tots els regidor i
regidores, en Marc, la Maria Dolors, en Josep, i la Daniela,

3. Elecció d’alcalde o alcaldessa.

per portar el poble cap al progrés.”
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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5. Proposta de nomenament de representants de la cor-

Ple extraordinari

6 de juliol de 2011

poració en altres organismes, en els quals ha d’estar
representat l’Ajuntament.

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la cor-

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda el nomena-

poració.

ment dels representants de la corporació, en els organismes
i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:

2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de
la corporació.

Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal
Roser Bagué i Paretas, alcaldessa
Suplent

S’indica que es celebraran plens ordinaris cada dos mesos.

M. Dolors Guàrdia i Gasull, regidora
Establir com a dies per a la realització de les sessions
ordinàries del Ple, preferentment el darrer dimecres

Consorci Alba Ter

de cada dos mesos, a les 19:00 hores. Aquesta previ-

Josep Ferrer i Vilavella, regidor

sió s’estableix amb caràcter flexible, de manera que si

Suplent

s’escau en festiu, vacances, o altres circumstàncies que

Marc Resta i Maurici, regidor

facin més aconsellable la seva celebració en un altre
dia, serà a criteri de l’alcaldia la seva convocatòria en
una data més adient.

Associació de Municipis de Catalunya
M. Dolors Guàrdia i Gasull, regidora
Suplent

3. Constitució de grups municipals.

Daniela Israel-Wilson, regidora

Atesos els escrits presentats pels dos grups municipals,
es constitueixen els grups municipals d’Independents de

Federació de Municipis de Catalunya

La Tallada-PM (ILT), els portaveus del qual seran Roser

M. Dolors Guàrdia i Gasull, regidora

Bagué i Paretas, i el grup municipal de Convergència i

Suplent

Unió (CiU), del qual és designada portaveu Isabel Juncosa

Daniela Israel-Wilson, regidora

i Gurguí.
Agrupació de Defensa Forestal – Puig segalar
L’Alcaldessa manifesta que abans de cada ple o sempre que

Marc Resta i Maurici, regidor

es cregui convenient es farà una reunió dels portaveus dels

Suplent

dos grups per informar sobre els temes de l’ordre del dia

Daniela Israel-Wilson, regidora

de la següent sessió.
Consell Escolar de Verges
4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.

Daniela Israel-Wilson, regidora

Aquesta Comissió estarà integrada per la representació

Suplent

proporcional del diferents grups polítics que integren la

Roser Bagué i Paretas, alcaldessa

corporació. La composició serà la següent:
Fundació Mas Badia
Alcaldessa:
Vocals:

Sra. Roser Bagué i Paretas
Sr. Josep Ferrer i Vilavella
Sra. Isabel Juncosa i Gurguí

10

ILT

Roser Bagué i Paretas, alcaldessa

ILT

Suplent

CiU

Marc Resta i Maurici, regidor
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6. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i d’apro-

Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local,

vació del seu règim de sessions.

els següents dies:
Nucli de La Tallada.........................22 de juny i 16 d’octubre

7. Proposta de delegació de competències del Ple en l’Al-

Nucli de Tor........................................6 de juliol i 16 d’octubre

caldia i en la Junta de Govern Local.

Nucli de Marenyà.............................. 3 d’agost i 16 d’octubre
Nucli de Canet.......................28 de setembre i 16 d’octubre

8. Proposta de nomenament de tresorer.
Es nomena tresorera de l’Ajuntament la Sra. Maria Dolors

4. Aprovació del text refós del POUM de la Tallada d’Em-

Guàrdia i Gasull, regidora de la corporació.

pordà (Exp. Sec. 91/2009).
S’acorda aprovar el text refós del POUM de la Tallada, en

9. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

el qual s’han incorporat les prescripcions exigides per la

Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació

Comissió d’Urbanisme de Girona.

dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la

5. Signatura de conveni per a la creació d’una xarxa

retribució que comporta.

d’itineraris saludables (Exp. Sec. 57/2011).

Alcaldia..................................................................................700 €
Regidors d’àrea...................................................................400 €

6. Aprovació i actualització dels plans de protecció

Assistència als plens municipals..................................... 40 €

civil de la Tallada (Exp. Sec. 58/2011).

(els regidors que no regeixen cap regidoria)
7. Proposta de designació de jutge de pau titular i
Ple extraordinari

6 de juliol de 2011

substitut de la Tallada (Exp. Sec. 37/2011).
Per edicte publicat en el BOP núm. 107, de data 3 de
juny de 2011 s’ha efectuat convocatòria pública per co-

0. Punts d’urgència.

brir les places de jutge de pau titular i suplent i, finalitzat

Abans de començar el primer punt de l’ordre del dia, i per

el termini de presentació d’instàncies, han presentat ins-

unanimitat, s’acorda incloure com a punts d’urgència els

tància els senyors:

següents, que es tractaran al final de la sessió:

Joan Lorenzo i Quintana
Rafel Hereu i Bohigas

0.1. Proposta de canvi de la prestació dels serveis soci-

Antoni Burgos Escudero

als amb el Consell Comarcal (Exp. Sec. 30/2011).
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2
0.2. Aprovació dels padrons fiscals de l’ibi urbans/rús-

del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels jutges

tics, i IAE per a l’exercici 2011 (Exp. Int. 11/2011).

de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial però
correspon al ple de la corporació escollir un titular i

1. Decrets d’alcaldia.

un suplent i proposar el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a

2. Informacions d’alcaldia.

través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.

No hi ha informacions d’alcaldia.
A proposta de l’alcaldia, per 5 vots a favor del grup In3. Aprovació del calendari de festes laborals per a l’any

dependents de la Tallada - PM, i 2 abstencions del grup

2012 (Exp. Sec. 48/2011).

municipal de Convergència i Unió, s’acorda:
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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Escollir al Sr. Joan Lorenzo i Quintana jutge de pau titular

la Generalitat de Catalunya, sol·licitant el manteniment del

del terme municipal de la Tallada d’Empordà i al Sr. Antoni

finançament consolidat tramès en el seu dia.

Burgos i Escudero jutge de pau suplent, proposant el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de

10. Proposta de canvi de la prestació dels serveis socials

Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància

amb el Consell Comarcal (Exp. Sec. 30/2011).

i Instrucció de la Bisbal d’Empordà.

La prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció
social, és una competència municipal.

La Sra. Roser Bagué vol fer constar l’agraïment per la dedicació
i la bona feina feta durant 4 anys al municipi al Sr. Rafel Hereu.

Actualment, l’Ajuntament de la Tallada presta l’esmentat servei a través de l’àrea bàsica 5 de serveis socials de

8. Proposta de Sorea d’augment de les tarifes del servei

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

d’abastament d’aigua potable.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Sorea, en la qual

Considerant que que una de les funcions pròpies del Consell

demana un increment de les tarifes de subministrament d’ai-

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

gua potable del 3% a partir del dia 1 de gener de 2011.

pis en l’establiment de serveis pel desenvolupament del territori:
S’acorda manifestar la voluntat de traspàs de la gestió del ser-

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

vei d’atenció social primària del municipi de la Tallada perquè

Primer. Denegar la revisió de les tarifes de subministrament

el dugui a terme el Consell Comarcal del Baix Empordà, sens

d’aigua potable sol·licitat per Sorea, per un 3%, amb data

perjudici, dels posteriors acords que siguin necessaris prendre

d’efectes d’aquesta revisió a partir de l’1 de gener de 2010.

per formalitzar la delegació o encomana de gestió pertinent.

9. Acord en relació al PUOSC 2009 (Exp. S. 28/2009).

11. Aprovació dels padrons fiscals de l’ibi urbans/rústics, i

El Departament de Governació sol·licita al Ple de l’Ajunta-

IAE per a l’exercici 2011 (Exp. Int. 11/2011).

ment de la Tallada que sol·liciti mitjançant acord, la modificació de les dades que figuren en el finançament consolidat

12. Precs i preguntes.

emès al seu dia amb els nous imports.

No n’hi ha.

En relació amb el cost de l’execució de l’obra del sanejament de Canet, aquest ha estat de 225.680,37 euros,

Ple ordinari

28 de setembre de 2011

segons consta a les certificacions d’obra. Els preus estan
justificats a les certificacions aprovades per l’Ajuntament.

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

Quan al finançament de l’obra, es sol·licita el manteniment
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda incloure el se-

dels 188.325,37 euros.

güent punt de l’ordre del dia, que es votarà al final de la sessió:
S’aprova la revisió de preus del modificat del projecte,

“13. Aprovació de l’ordenança de sorolls de l’Ajuntament de la

d’acord amb les partides i amidaments executats.

Tallada (Exp. Sec. 84/2011).”

S’acorda que es trametrà la documentació corresponent al

1. Aprovació de l’acta de les dues sessions anteriors.

Departament de Governació i Relacions Institucionals de

S’aproven per unanimitat.

12
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3. Informacions d’alcaldia.

c. Projecte d’ordenació de l’entorn de l’església de Sant

Per part de l’alcaldia s’informa que aquest any la festa de

Esteve de Marenyà, redactat per Maria Frigola i Butiñá,

Sant Galderic celebrarà el seu 25è aniversari, i es farà un

amb un pressupost total de quaranta-set mil tres-cents

programa una mica diferent. Es realitzarà exposició de fotos

trenta mil euros amb seixanta-tres cèntims (47.330,63

antigues de la festa, exposició de poemes, de cereals, i de

euros), IVA inclòs.

roba de l’armari antiga. Hi haurà dues o tres parades de roba.
També hi haurà un concert de música tradicional i el dinar.

4. Projecte bàsic de senyalització de la ruta de Canet de la
Tallada i construcció del mirador d’ocells i observació de

També s’informa que s’estan portant a terme les obres de

la natura de l’illa de Canet, redactat pels serveis tècnics

restauració de l’església de Marenyà, amb finançament de la

del Consorci Alba Ter, amb un pressupost total de vint

Caixa. Es tracta d’una rehabilitació tant interior com exte-

mil quatre-cents setanta-quatre euros amb setze cèntims

rior, que s’està duent a terme d’una forma molt acurada.

(20.474,16.- €), IVA inclòs.

També s’informa que avui han començat les brigades co-

5. Oficina de turisme i espai centre d’interpretació del mu-

marcals de neteja, que netejaran i desbrossaran els refugis

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

de la guerra civil de Canet. Es tracta d’una brigada gratuïta

redactat per Sandra Torras i Noguer, amb un pressupost

per l’Ajuntament, finançada per plans d’ocupació del De-

total de cinquanta-mil dos-cents quaranta-un euros amb

partament de Treball, i formada per 8 persones, que realit-

trenta-sis cèntims (50.241,36.- €), IVA inclòs.

zaran treballs a l’Ajuntament per uns 10 dies.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
4. Aprovació dels projectes d’inversió del FEDER i PUOSC

Primer. Aprovar de forma inicial els projectes i memò-

per a l’exercici 2012 (Exp. Sec. 74/2011, 75/2011, 76/2011,

ries valorades.

77/2011 i 78/2011).
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst executar 5

Segon. Sol·licitar els informes preceptius a les instituci-

projectes d’inversió per a l’exercici 2012, amb finançament

ons pertinents d’acord amb la naturalesa de cadascun

a càrrec del programa “Viure al Poble” del FEDER, i amb

dels projectes.

finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de

Tercer. Sotmetre a informació pública els esmentats pro-

la Generalitat de Catalunya.

jectes pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en
el BOP de Girona, el DOGC, i el tauler d’anuncis de la

Els projectes són els següents:

corporació.

a. Memòria valorada per a la millora de la xarxa de sanejament de Tor, redactada per Bartomeu Torrens i Ferrer, amb

5. Aprovació de les al·legacions del PUOSC per a l’exerci-

un pressupost total de trenta-sis mil cent vint-i-cinc euros

ci 2012 (Exp. Sec. 74/2011, 75/2011, 76/2011, 77/2011 i

amb noranta-sis cèntims (36.125,96.- €), IVA inclòs.

78/2011).

b. Projecte de rehabilitació del casc antic intramurs de la Talla-

El Departament de Governació i Relacions Institucionals

da i pavimentació del camí d’accés, redactat pels serveis tècnics

de la Generalitat de Catalunya i el FEDER han concedit

del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb un pressupost

una subvenció a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà pel

total de sis-cents cinquanta-set mil cinc-cents noranta-tres eu-

projecte Conèixer el territori des del propi territori, dins

ros amb trenta-nou cèntims (657.593,39. euros), IVA inclòs.

el programa Viure al Poble del FEDER.
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D’acord amb la Resolució del Director General d’Adminis-

(319.737,30 euros). Segons aquest informe no hi ha neces-

tració Local de data 14 de juliol de 2010, publicada al DOGC

sitat de modificar el segon projecte, perquè les modificaci-

núm. 5676 de 22.7.2010 (Resolució GAP/2470/2010),

ons esdevingudes com a conseqüència de la no execució

s’aprova la operació del projecte “conèixer el territori des

del tram de Canet a Verges, i un cop acabada l’obra, s’ha

del propi territori” a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

comprovat que tenen un valor econòmic que no supera el

en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram

percentatge que fa referència l’article 217 de la LCSP, per

local, per un import de 775.639,54 €.

tant, tècnica i econòmicament es considera correcte el segon projecte d’obra, i no necessari el tercer projecte de

De totes aquestes actuacions la segona estava prevista en

264.339,78 euros.

la planificació del PUOSC, i les altres seran de nova inclusió.
Les actuacions del programa Viure al Poble seran la 2, 3, 4 i 5.

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

Les actuacions per a les quals es sol·licita subvenció del

7. Aprovació del conveni de gestió de la minideixalleria

PUOSC són la 1, 2, 3 i 5.

(Exp. Sec. 64/2011).
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de la Ta-

D’aquesta forma la proposta de finançament de l’Ajunta-

llada d’Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà

ment seria la que s’indica a la taula de peu de pàgina.

d’encàrrec de gestió de la minideixalleria municipal de la
Tallada d’Empordà.

A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció de l’acord.
Atès que una de les funcions pròpies del Consell Comarcal
6. Acord en relació al PUOSC de l’exercici 2009 (Exp. S. 28/2009).

del Baix Empordà és posar a disposició dels Ajuntaments

El dia 30 de juny de 2011 l’Ajuntament de la Tallada ha rebut

de la comarca que ho sol·licitin, el servei de recollida de

una comunicació del Departament de Governació i Relacions

mobles, trastos vells i servei de deixalleria.

institucionals, el qual fa referència a una interpretació de les
bases del PUOSC i en resulta com a conseqüència una modi-

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajunta-

ficació de les dades econòmiques de l’obra.

ment de la Tallada d’Empordà i el Consell Comarcal del
El dia 12 de setembre de 2011, la tècnica municipal ha emès

Baix Empordà d’encàrrec de gestió de la minideixalleria

informe tècnic que fa referència al segon projecte de l’obra

municipal de la Tallada d’Empordà.

ACTUACIÓ	

PRESSUPOST	

50% FEDER	

5% GOVERNACIÓ	

PUOSC	AJUNTAMENT

1 (Casc...)*................657.593,39..................328.796,70........................... 32.879,67..................263.037,36........................ 32.879,67
2 (Ordenació...)*....... 47.330,63....................23.665,32..............................2.366,53.................... 18.304,82...........................2.993,96
3 (Ruta...)*................. 20.474,16....................10.237,08..............................1.023,71.............................. 0,00...........................9.213,37
4 (Oficina...)*............. 50.241,36....................25.120,68..............................2.512,07.................... 20.096,54...........................2.512,07
5 (Millora...)*............. 36.125,96.............................. 0,00......................................0,00.................... 32.513,36...........................3.612,60
TOTAL.................... 811.194,54..............387.819,77..................... 38.781,98............. 333.324,65...................51.268,14
*1. Casc intramurs i camí d’accés de la Tallada (PG+DG). 2. Ordenació de l’entorn de l’església de Marenyà (MN). 3. Ruta de
Canet i mirador d’ocells. 4. Oficina de turisme i espai centre d’interpretació (DG). 5. Millora del sanejament de Tor (MN).
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8. Moció de rebuig a la nova planificació de les àrees bàsi-

En primer terme, considerem incoherents aquestes re-

ques de salut (Exp. Sec. 81/2011).

solucions amb la pròpia Sentència del Tribunal Constitu-

Atès que aquest Ajuntament considera que el servei d’atenció

cional a la que fan referència, ja que la STC no declara

continuada que presten els CAP, les 24h del dia dels 365 dies de

inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més,

l’any, és un dels serveis imprescindibles pel benestar de la població.

hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el
model català.

Atès que és competència d’aquest Ajuntament vetllar perquè els
ciutadans del municipi mantinguin les seves prestacions assisten-

En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de

cials i, en conseqüència una qualitat de vida amb plenes garanties.

les llengües i el principi de normalització lingüística de la
llengua catalana han de comportar que les dues llengües

Atès que al municipi existeixen persones grans que viuen

oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català

soles, que no tenen vehicle propi, i es poden trobar incapa-

pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a Cata-

citades davant una emergència sanitària.

lunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a
llengua d’ensenyament.

A proposta de l’alcaldia, per cinc vots a favor del grup d’Independents de La Tallada-PM (ILT), i un vot en contra del

A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la co-

grup municipal de Convergència i Unió (CiU), s’acorda:

hesió social, i les competències lingüístiques dels diferents

Primer. Demanar al Departament de Sanitat de la Ge-

estaments de l’administració, tant en català com en castellà.

neralitat de Catalunya que reconsideri l’acord pres referent al tancament dels CAP a les nits i que mantingui

Pels motius exposats, a proposta de l’alcaldia i per unani-

tots els serveis existents amb anterioritat.

mitat, s’acorda:
Primer. Donar suport al model educatiu català, en llen-

La Sra. Isabel Juncosa vol fer constar que el vot en contra

gua i continguts, així com a tota la comunitat educativa,

és perquè tal i com ha dit el Sr. Mas la sanitat a Catalunya

que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar

és un cràter per a l’economia catalana.

sent un model d’èxit i cohesió social.

9. Moció de suport al model educatiu català (Exp. Sec. 80/2011).

Segon. Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parla-

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que

mentaris catalans, i a la Generalitat de Catalunya.

qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per

10. Aprovació de la denominació de carrers. Passatge del

una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

Mar a Tor (Exp. Sec. 83/2011).

talunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la

En el nucli de Tor existeix un passatge que no està donat

Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular,

d’alta a l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest fet provoca

juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.

que quan algun resident d’aquest passatge es vol empadronar en el municipi, no ho pugui fer, perquè el carrer no

Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que

consta en el padró d’habitants.

adapti el sistema d’educació català a la situació creada per la
declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional,

Per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple

que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua

la denominació dels carrers, i sol·licitar a l’INE la seva in-

vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.

clusió en el padró informatitzat d’habitants.
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A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Vocals designats pel President:

Primer. Aprovar inicialment la denominació del següent

Sra. Maria Dolors Guàrdia i Gasull, Sra. Daniela Israel

passatge: Passatge del Mar, en el nucli de Tor

Wilson, Sr. Josep Ferrer i Vilavella, Sr. Marc Resta i Maurici
Tècnic facultatiu designat per l’Ajuntament:

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

Sra. Maria Frigola i Butiñá

108/2010).

Secretari:

El decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova

Sr. Pere Servià i Pericay

el reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus

13. Aprovació de l’ordenança de sorolls de l’Ajuntament de

annexos estableix, entre altres, que és obligació de tots

la Tallada (Exp. Sec. 84/2011).

els municipis l’aprovació del mapa de capacitat acústica

Vist que aquest Ajuntament pretén aprovar una ordenança

municipal.

que reguli les normes i els criteris de bona qualitat acústica
del medi, els nivells sonors i vibracions d’activitats, veïnatge

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà pretén aprovar el

i els produïts pel trànsit a la via pública, així com prevenir

mapa de capacitat acústica, d’acord amb els plànols trame-

i corregir la contaminació provocada pels sorolls i vibraci-

sos per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

ons dins el terme municipal de la Tallada d’Empordà.

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

Atès que el secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del contingut

12. Designació de la junta pericial del cadastre (Exp. Sec.

de la ordenança que es proposa a la normativa reguladora

79/2011).

de la matèria.

Vist que en tots els municipis existirà una junta pericial del
cadastre, amb funcions d’assessorament i recolzament en

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

els treballs d’identificació de límits, qualificació i classifica-

Primer. Aprovar inicialment l’ordenança municipal de

ció de les finques rústiques del terme municipal, així com

soroll i vibracions de la Tallada d’Empordà.

en la obtenció de la informació necessària per a la deterSegon. Fer públic l’acord mitjançant edicte que s’ha de

minació de la seva titularitat.

fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al butAtès que aquesta junta estarà formada per un vocal de-

lletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un

signat pel Gerent del Cadastre, de fins a quatre vocals

període de trenta dies des del següent al de la publicació

designats pel President, d’un tècnic facultatiu designat per

de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,

l’Ajuntament, i del secretari de la corporació.

dins el qual els interessats podran examinar l’expedient
i presentar, si s’escau, al·legacions.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Designar com a membres de la junta pericial

14. Precs i preguntes.

municipal del cadastre les persones següents:

No n’hi ha.

Presidenta:
Sra. Roser Bagué i Paretas

Finalment s’informa que el Ple extraordinari per a designar

Vocal designat pel Gerent del Cadastre:

la mesa per a les eleccions del 20 de novembre està previst

Sr. Carles Serra i Vall

celebrar-lo el dimarts 25 d’octubre a les 7 e la tarda.
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REGI D ORIE S
CULTURA

nostra solidaritat. Després vindrà l’hivern i com que el fred no
ens espanta, cada comissió prepararà una festa rere l’altra i així

Pensem que la nostra cultura és el fet social que ens iden-

passarem el Nadal i Reis amb pastorets, quines i cavalcada.

tifica i ens arrela a un poble. Es bo continuar amb les tradicions i aportar noves activitats que potenciïn la cultura des

Des de l’Ajuntament, donem total suport a totes les comissions

dels més petits als més grans.

culturals perquè no s’apagui la il·lusió de seguir creant activitats
culturals i de lleure que enriqueixen la vida social del nostre poble.

Amb aquest objectiu, afavorim tota iniciativa que pretengui

MEDI AMBIENT

incrementar la nostra vida i activitat cultural.
Comencem aquest setembre amb una Diada reivindicativa

Deixalleria

de la nostra llengua i cultura l’11 de setembre. Una lluï-

En aquesta àrea podem destacar el funcionament de la deixa-

da exposició d’art mostra el potencial creatiu i capacitat

lleria que ha arribat a un punt d’ús considerable.Tot i això, hi ha

d’organització del grup Empord’Art que any rere any ens

quelcom que no deu estar prou bé ja que sovint es converteix

obsequien amb una jornada cultural d’alt nivell. I per aca-

en un abocador i això no ho podem permetre. Cal remarcar

bar-ho de arrodonir uns jocs de cucanya i xocolatada que

que l’apartat de voluminosos, sota el cobert és el que es troba

ens recorda la infantesa.

en més mal estat; no sabem si per desconeixement o per deixadesa però cal una rectificació . Aquest apartat de la nostra

Continuem amb una caminada popular per a apreciar racons

deixalleria és per a dipositar objectes grans que no caben als

naturals del municipi i de passada assistir a la jornada de Patri-

contenidors de rebuig que hi ha al carrer. S’hi troben pots de

moni Cultural en la qual enguany ha tingut com a protagonista

conserva de tomata, bosses amb envasos de plàstic, sabates, lli-

l’església de Marenyà, en fase d’una important rehabilitació, i les

bres etc.Tot això petit ha d’anar al contenidor de rebuig normal.

seves pintures. També, aquest any celebrarem la 25è aniversari
de la festa de Sant Galderic, una diada ben arrelada que comp-

El fet que la gent deixi les seves escombraries domèsti-

tarà amb una exposició de roba antiga “Els tresors de l’armari”

ques a sota al cobert, provoca altres problemes de retruc.

recull de les vostres fotografies dels 25 anys i de mostres de

Fa que es generi un volum molt gran de voluminosos i la

diferents conreus del municipi, com cereals i pomes.

recollida mensual de Sersall, l’empresa contractada per a
aquesta feina, sigui insuficient i més costosa.

Per tal de preparar l’exposició “Els tresors de l’armari”
i l’exposició de les vostres fotografies dels 25 anys de la

També cal remarcar que el contenidor de fusta i de runa és

festa de Sant Galderic, us convoquem a una reunió el 8

per a ús domèstic no industrial. Les runes de les obres cada

d’octubre a les 4 de la tarda a la Caseta. Podeu portar la

constructor les ha de portar a la planta de reciclatge.

roba i les fotos el dissabte 15 a les 5 de la tarda a
l’Empordanet i entre tots muntarem l’exposició.

Esperem que amb aquests aclariments la situació millori.
El control que podem fer des de l’Ajuntament ens permet

La castanyada organitzada per la Colla del Sinofós serà la fes-

observar les irregularitats dels usuaris i avisar-los de

ta típica d’aquesta època i tancarem la tardor amb el dinar de

manera individual per tal que rectifiquin. Això represen-

la Marató que, amb l’ajuda de tots plegats, dóna mostra de la

ta feina però per tal d’aprendre bons hàbits, ho farem.
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Manteniment

El municipi disposa de la següent

Hem de continuar insistint que als torrents i a la muntanya no

ordenança de tinència d’animals

s’hi pot abocar runa ni deixalles. Si teniu restes d’uralita, si us
plau no la llenceu, veniu a l’Ajuntament i buscarem una solució.

Article 35: Alimentació d’animals a la via pública
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o els espais pú-

Aconseguir tenir tots els camins desbrossats en tot mo-

blics, així com en portals, finestres, terrasses, balcons i en els voltants

ment és molt costós. Ara ja toca desbrossar perquè els

de rius i rieres.

fonolls i altres herbes dificulten la visió i el pas de molts
camins, de manera que ho farem en breu. Aprofitant que

Davant d’aquesta ordenança és legal denunciar les persones

disposem d’una brigada comarcal de neteja, gratuïta,

que l’incompleixen.

aquest octubre, per tal de recuperar un patrimoni his-

Gossos

tòric, es començarà a desbrossar i netejar els refugis del

Article 4: Inscripció en el Registre. La persona propietària o

camp d’aviació a Canet testimonis de la Guerra Civil al

posseïdora d’un gos, un gat o una fura:

municipi i altres punts com el safareig de Marenyà.

Està obligada a fer la seva inscripció en el Registre general d’animals
de companyia (gestionat pel departament competent en matèria de

Gats al carrer

medi ambient de la Generalitat).

Tota la vida als pobles hi ha hagut gats al carrer, però cal

Article 30: Presència, circulació i conducció d’animals en la via

controlar-ne la població. Els posseïdors o posseïdores de

i llocs públics.

gats hem de ser responsables dels animals, controlant-ne les

En les vies i/o espais d’ús públic urbans els gossos hauran d’anar

cries o esterilitzant les gates i donant-los menjar en espais

lligats amb collar i corretja o cadena d’una llargada màxima de 2

particulars, mai al carrer. Aquest fet provoca que hi hagi

metres, i en tot moment hauran d’estar sota la vigilància dels seus

grans acumulacions de gats i gates sense control.

propietaris o posseïdors.

 Per més informació: podeu llegir l’ordenança sencera a la nostra pàgina web: www.latallada.cat
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URBANISME

aèries, enderroc i desplaçament del transformador i
canvi de paviment. Tot plegat comportarà un gran canvi

POUM

en aquesta zona.

Ara sí que podem dir que tenim el POUM acabat. Ha
costat el seu temps però tot arriba. Tal com vàrem que-

A continuació, es rehabilitarà la zona de l’església de

dar, farem una reunió el dia 28 d’octubre a les 7:30

Marenyà amb una intervenció per subjectar les terres

del vespre a l’Empordanet per explicar-ne tots els

del voltant de l’absis i assegurar les tombes medievals

detalls. És molt important que totes les persones co-

així com, el soterrament de la línia aèria. També està

neixem de primera mà en quina situació es troba el

previst enderrocar l’antic dipòsit d’aigua però aquesta

nostre terreny o propietat.

actuació encara no està del tot resolta.

Obres
En aquest moment, d’obres públiques no en tenim cap
de començada però sí de prevista: el sanejament de la
part nord a Tor.
Gràcies a la subvenció de l’Obra Social “la Caixa”, la
col·laboració del Bisbat, els departaments de Cultura
i Patrimoni i Paisatge de la Generalitat i l’Ajuntament,
s’està duent a terme una obra important de rehabilitació a l’església de Marenyà i de les seves pintures.
Aquest edifici estava en un estat degradat, arribant a ser
perillós el seu accés. Les parets i la volta presentaven
serioses esquerdes, el teulat deixava passar l’aigua de
pluja creant focus d’humitat que esborraven les pintures romàniques del seu interior. Sortosament que s’ha
pogut actuar a temps per a conservar una dels edificis
més antics i emblemàtics del municipi.
Aquest mes de setembre hem acabat la redacció dels
projectes “ Viure al poble” per poder-los començar a
desenvolupar al 2012. Si no fos per aquest projecte subvencionat per a la Unió Europea, segurament ben poca
cosa podríem fer.
Es preveu començar les obres del projecte “Viure al
poble” el primer trimestre del 2012.
Es començarà per la rehabilitació del casc antic de la
Tallada, adequació de serveis, soterrament de les línies
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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La tercera actuació es farà a Canet amb un espai de

Pel que fa a altres actuacions realitzades en aquest

natura proper a l’ illa del riu. També es marcarà una

mateix termini, s’han documentat 23 actuacions a

ruta per conèixer els refugis que són testimonis del

trànsit, 3 a medi ambient, 21 en seguretat ciutadana

camp d’aviació de la Guerra Civil. Es senyalitzarà cada

i 8 en dispositius de seguretat. Com podeu compro-

refugi amb panells explicatius per tal de ser visitats.

var la presència i l’actuació del mossos és evident.
Seguint les seves indicacions, aviseu-los o aviseu

La quarta actuació consta de l’adequació d’un espai a

l’Ajuntament de qualsevol incidència que us passi o

l’Empordanet com a centre de turisme on s’hi trobarà

veieu. Si no ho creieu convenient, no cal cursar una

tota la informació sobre les rutes culturals del municipi.

denúncia tan sols un avís informatiu i ells podran ac-

Part d’aquesta actuació es basa en senyalitzar amb pa-

tuar, augmentant així el nivell de seguretat del nostre

nells informatius cada punt d’interès i les rutes a seguir,

municipi.

així com la creació d’una àmplia pàgina web. Dins aquest
centre s’hi trobarà informació, tríptics,fitxes didàctiques

Atèsa la quantitat de persones accidentades en el punt

de cada àrea cultural que permetran al visitant trobar

de la cruïlla a la carretera que va a l’Escala (terme mu-

tota la informació necessària.

nicipal de la Tallada) a causa d’una mala senyalització
d’aquest encreuament, des de l’Ajuntament hem fet

Amb aquestes quatre intervencions pensem aconseguir

arribar a la direcció general de Trànsit i de Carreteres

un nova activitat municipal que pot donar peu a generar

la nostra preocupació. Hem demanat una millor se-

noves fonts d’ingressos i activar l’economia de persones

nyalització i el canvi oportú per evitar accidents.

que hi puguin estar implicades, obrint una casa rural, activant un lloguer de bicicletes, oferint serveis tipus “dor-

Un altre dels punts negres és el tram de la carretera

mir i esmorzar” (a l’estil dels “bed and breakfast” tant

vella fins a Verges, és estreta i amb profundes cune-

populars a molts països europeus, especialment a Gran

tes. Molt sovint hi ha accidents que es podrien evitar

Bretanya), creant un petit càmping rural, un restaurant o

amb un desplaçament de les cunetes, deixant un tram

bar o d’altres activitats relacionades amb el turisme.

de seguretat. Per tant, també hem inclòs aquesta de-

SERVEIS AGRARIS I RURALS

manda.
Serveis Socials

Tal com es va fent, aquest octubre toca desbrossar ca-

Recordeu que teniu a la vostra disposició el servei

mins i recs de desguàs. Es farà un repàs general per tots

que ofereix la Creu Roja per a desplaçaments sanita-

els camins i recs. S’agraeix que es comuniqui a l’Ajunta-

ris, d’acompanyament de visites o visites a malalts in-

ment la necessitat d’alguna actuació en concret que ens

gressats i que des de l’agost s’ha ampliat a Palafrugell

pot passar per alt.

i a Torroella de Montgrí.

SERVEIS SOCIALS I SEGURETAT

L’Ajuntament manté un contacte permanent amb la
Mónica Ortega (dels Serveis Socials de Torroella de

Es manté una relació de col·laboració amb els Mossos d’Es-

Montgrí) per tal d’estar al cas de les necessitats soci-

quadra per tal d’assegurar la vigilància en el nostre muni-

als de la gent del municipi. Actualment, estem en fase

cipi. De gener a juliol de 2011 els mossos han intervingut

de renegociar aquest servei per tal de millorar-lo i

en 5 delictes i faltes.

adaptar-lo a les noves demandes.
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ECONOMIA I FINANCES

esperar que l’Ajuntament ho faci. Hem de pensar que ho
paguem entre tots i tot el que podem estalviar ho tenim

Tal com hem anat exposant, l’economia del nostre

per altres coses necessàries. Hem passat uns anys de

Ajuntament no passa pels millors moments. Les

gran bonança que ens ha acostumat a disposar de molts

subvencions de Governació i de la Diputació, fonts d’ingrés

serveis que crèiem imprescindibles.

municipal importants, han sofert importants retallades
en algun cas i en altres s’han retirat completament.

De moment podem dir que no tenim endarreriments

Les àrees més afectades són cultura en la qual ens han

de factures per pagar, és a dir, estem al dia complint amb

rebaixat un 80%, la partida manteniment de camins un

la llei de morositat pagant dins termini establert.

70% i la d’ obres menors un 50%. També cal esmentar
que algunes subvencions que ni tant sols s’han convocat.

El projecte més gran és el que hem explicat anterior-

El 2010 vam demanar 35 subvencions i el 2011 només se

ment, el de “Viure al poble” que suporta un alt pressu-

n’han pogut sol·licitar 12. Aquesta situació ens obliga a

post finançat en un 50% per part de la Unió Europea, un

mesurar molt bé les actuacions a realitzar. Esperem que

5% per governació, un 40% pel Pla d’Obres i Serveis i un

es comprengui i s’acceptin els ajustos que anem fent i

5% per l’Ajuntament. Tot això ens obliga a actuar amb

que entre tots col·laborem a mantenir el poble ordenat,

molta responsabilitat procurant no desviar-nos de l’ob-

evitant desperfectes incívics o ajudant a arreglar-los.

jectiu de la subvenció: Millorar el poble per a activar-ne

Hi ha coses que podem fer nosaltres mateixos sense

l’activitat econòmica.
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CO M UNICAT

D E

CIU

El Grup Municipal de Convergència Democràtica de Cata-

nosaltres mateixos és també perquè sabem que la capacitat

lunya fem una exposició per la reflexió de les inversions del

de resistir crisis de tota mena i superar-les forma part de la

projecte “Viure al Poble” que l’alcaldia posa en marxa de cara

nostra història col·lectiva.

al 2012, amb un pressupost total de 811.194,54 €.

Patim el fruit d’una pèssima gestió. Conscients i segurs de les
fortaleses de la nostra nació, no volem dissimular tampoc el

Partides
• Rehabilitació del casc antic de La Tallada.......................................................... 657.593,39 €

moment actual de crisi que patim. En primer lloc i perquè és la

• Restauració de l’entorn de l’esglèsia de Marenyà............................................47.330,63 €

més urgent, la crisi econòmica i les conseqüències socials que té,

• Millora del sanejament de Tor.................................................................................36.125,96 €

especialment l’atur i l’amenaça de l’estat del benestar, fruit d’una

• Senyalització de la Ruta de Canet i construcció del mirador d’ocells......20.474,16 €

pèssima gestió pressupostària i financera. En segon lloc i d’una

• Creació de l’oficina de turisme i centre d’interpretació del municipi......50.241,36 €

importància cabdal, la crisi sobre la problemàtica i mal resolta
relació entre Catalunya i Espanya, i sobretot per la manca de dis-

Des de Convergència creiem que tot el que sigui millorar ens

posar dels instruments necessaris per exercir l’autogovern.

beneficia com a ciutadans del nostre poble i en aquestes in-

Posar seny. En aquests moments de crisi el Govern de CiU

versions hi trobem projectes molt encertats per millorar la

té el coratge de fer una gestió seriosa del dia a dia, per en-

“façana” dels nostres pobles, algunes actuacions més neces-

dreçar l’administració i avançar cap a una solució al proble-

sàries que altres.

ma financer que arrossega el nostre país. No hi ha voluntat

La nostra reflexió és, però, si aquestes són les prioritats de

d’acabar amb l’estat del benestar, ni de postposar grans

debó de cada familia que contribuieix amb els seus impostos

infraestructures, ni de fer retallades perquè sí.

a gestionar el benestar propi.

Les xifres parlen. El Govern de la Generalitat acaba de fer

• Tenim ben resolt el tema sanitari?

pública l’auditoria que deixa clar que la Intervenció General

• Per què no podem disposar d’un metge de família?

de l’Estat fixa un dèficit heredat del 2010 de 8.352 mil·lions

• Els serveis de comunicació i transport estan ben resolts per

d’euros, un 4,2% del PIB català. En menys d’un any hem passat

la gent jove?

del 3,1 admés pel tripartir i beneït pel PSOE a un 4,2% i això

• Només cal rehabilitar el casc antic de la Tallada, deixant per
arreglar carrers i voreres de tots els pobles?

només és la conseqüència d’una deixadesa del executiu Zapatero negant l’evidència de la crisi econòmica i financera de
l’Estat, en lloc de sanejar els comptes i reconèixer la situació. I

Des de Convergència ho faríem diferent!

també és la conseqüència de la complicitat del govern tripartit
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amb la seva nefasta gestió económica. Dos governs amics que
s’han tapat les vergonyes i que havien d’haver aplicat mesures

Al llarg de la història contemporània de Catalunya i sempre

econòmiques com a mínim fa dos anys i així ens hauria estal-

que la democràcia ha estat possible, el catalanisme ha estat

viat el desgast que patim.

motor de canvi, progrés i modernitat. No ha estat una histò-

Crida a la reflexió. Ara des de CiU fem una crida a la reflexió

ria fàcil, però sota el lideratge del catalanisme s’ha defensat la

perquè ens cal un grup parlamentari fort a Madrid per tal

identitat de la nació catalana i el seu autogovern, alhora que

de defensar els interessos nacionals de Catalunya, des d’una

s’han assolit els nivells més alts de progrés econòmic, social

òptica genuïnament catalana, no sucursalista i sense marques

i cultural. Catalunya, amb el catalanisme al capdavant, ha de-

blanques, per defensar els nostres interessos, la nostra eco-

mostrat la seva capacitat de superar amb èxit l’adversitat i

nomia, la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra terra, la

les dificultats. I si avui els catalans podem tenir confiança en

nostra identitat i el futur dels nostres fills.
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Podeu reservar els vostres tiquets pel dinar fins el dimecres 12 d’octubre
a l’Ajuntament, l’Empordanet o a Queviures Dolors.
Organitza:
Ajuntament de La Tallada d’Empordà
Amb la col.laboració de:
Generalitat de Catalunya,
Departament d’agricultura, alimentació i Acció Rural

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

Edita:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
Carrer Les Torres, 1-5
17134 - La Tallada d’Empordà
(Baix Empordà)

Amb el suport de:

