
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELE BRADA EL 12 DE 
SETEMBRE  DE 2012 
 
A TALAMANCA, essent les 19.58 hores del dia 12  de setembre  de 2012, es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarin Canales i l'assistència 
dels senyors Francesc Sellarès i Boixader, Ferran Argilés i Sas, i Jordi Graner i Casasayas 
com a regidors de l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari delegat Sr. Jordi Gasulla 
Sabaté.  
 
Absents: Consuelo González García. 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària d’11 de juliol de 2012 
 
L’acta és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor i cap en contra.  
  
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia números 18 a 24, tots ells de l’any 2012. 
 
Decret núm. 18/12  de 9  de juliol de 2012: Ordre execució subsidiària neteja de parcel.la 
Decret núm. 19/12 de 16 de juliol de 2012: Nomenament d’alcalde accidental 
Decret núm.  20/12 d’1 d’agost de 2012: Liquidació del  pressupost de 2011 
Decret núm. 21/12, d’1 d’agost de 2012: Aprovació de factures 
Decret núm. 22/12, de 6 d’agost de 2012: Autorització reportatge fotogràfic carretera 
Decret núm. 23/12, de 7 d’agost de 2012: Autorització actuació Miquelets de Catalunya 
Decret núm. 24/12,de 31 d’agost de 2012: Aprovació de factures 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
3.- Donació de compte de l’informe de la Intervenci ó sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària (Article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre) 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
4.- DONAR COMPTE D’ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
Junta de Govern de 4 de juliol de 2012: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions de 2 de maig i 20 de juny de 2012. 
 
2.- Ratificació signatura del conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i Associació d’Amics pel 
desenvolupament de Talamanca per a la realització de les activitats del Casal d’Estiu 2012 al 



Poble de Talamanca subscrit en data 2 de juliol de 2012 per a l’atorgament d’una subvenció 
directa de 1.200 euros.  
 
 
Junta de Govern d’1 d’agost de 2012:  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de juliol de 2012. 
2.- Donació de compte del Decret núm. 20/2012, d’aprovació de la liquidació del pressupost 
2011. 
3.- Donació de compte  de l’esborrany de conveni de col.laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Talamanca i la Diputació de Barcelona per a la regulació de la líniea de 
préstec pont atorgada en relació amb el programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional i Ocupació de Catalunya per als Fons Estructurals 
2007-2013.  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
5.- Aprovació de la proposta de les festes locals p er a l’any 2013 del municipi de 
Talamanca.  
 
“Atès que els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol.licitat que l’Ajuntament fixi les dues festes locals corresponents al proper any 
2013 
 
Atès que les esmentades festes no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s´indiquen en l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, adoptar els següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – PROPOSAR com a Festes locals del municipi de Talamanca per al proper any 
2013  el 28 de març (Dijous Sant)  i el 13 d’agost de 2013.  
 
SEGON. – NOTIFICAR aquests acords als Serveis Territorials de Barcelona del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6.- Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària pròpia. 
 
“Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 
Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la 
Carta Europea d’Autonomia Local.  
Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, 
autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals. 
Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de Catalunya 
així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a diferents principis 
com el d’asimetria i diferenciació.  
Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos en 
territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana dels ajuntaments 
catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra administració. 



Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi hagi un 
nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis recursos 
fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de finançament 
ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.  
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert econòmic, 
que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar els nostres 
recursos fiscals.  
SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que 
permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal hi ha 
de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs suportats 
a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis recursos locals.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat 
 
7- Assumptes sobrevinguts 
 
No s’en presenten 
 
8- Precs i preguntes  
 
El senyor Josep Tarin Canales, alcalde, informa als assistents que el  8 de novembre es 
posarà en marxa el servei de biblioteca, en principi serà tots els dimarts i dijous i que estarà 
enfocat especialment als escolars del poble. Aquest servei es posa en marxa gràcies i de  
forma totalment voluntària i desinteressada   de l’Antoni Surdé, l’ Àngels Lloveras, el Pedro 
Maria Ruiz i la Lluïsa Tierz.  
Així mateix estem mirant amb l’Ajuntament de Mura de poder accedir al sistema de Bibliobus 
de la Diputació de Barcelona si bé està molt difícil, ja que exigeixen un mínim de 300 habitants 
i hi ha cua davant.  
 
Sol.licita el Sr. Jordi Graner, si aquest servei serà entre setmana només pels estudiants 
 
Contesta l’Alcalde que, en principi, sí, tot i que si hi ha demanda es pot obrir més dies inclòs el 
dissabte, i sempre d’acord amb la disponibilitat dels voluntaris. 
 
S’incorpora al Ple la Regidora Consuelo González García, que aclara que qualsevol persona 
que ho necessiti podrà fer servir la biblioteca. 
 
En relació a l’escrit presentat pel Sr. Jordi Graner amb data de 30 d’agost de 2012 
(R.Entrades núm. 414), que pregunta  quina autoritat va consentir la festa que es va 
organitzar el passat dia 10 dins el Nou Casal, l’Alcalde contesta que el permís el va donar 
l’Ajuntament, perquè ens ho van demanar i vam creure que era adequat fer-ho, i, per la 
notícia que tenim, atès que era el primer dia de la festa major,  no va molestar en cap cas als 
veïns. 
Recorda el Sr. Tarin que la Coral el va fer servir per un altre acte, i en cas d’extraordinària 
necessitat s’ha deixat fer servir. 
 



El Sr. Graner aclara que la pregunta ve relacionada pel simple fet que si hagués passat 
alguna cosa amb alguna persona, si el lloc té les condicions per a posar-se en marxa. 
 
Intervé la Regidora, Sra. González, que aclara que no hi ha cap tipus de diferència entra la 
“Cigronada” de la Coral i aquest acte i que el local reuneix les mateixes condicions per un cas 
i per l’altre. 
 
 
En referència a la instància de data de 30 d’agost  de 2012 presentada pel Sr. Jordi Graner, i 
també, en relació a la notícia que varen fer publicar des d’Units pel Canvi al diari Regió7 el dia 
4 de setembre sobre la neteja de carrers del poble de Talamanca,  hem de respondre’ls el 
següent: 
 
“Des de l'equip de govern que presideixo com Alcalde, equip format per CiU, PSC i SI, dir que 
les afirmacions fetes per el sr. Jordi Graner en nom de la coalició electoral d'Units pel Canvi i 
refrendades per les entitats Talamanca Activa i Associació de Propietaris de Talamanca, són 
del tots falses, inexactes i no s'ajusten a la realitat. 
 
No hi ha cap manca de dedicació en el servei de manteniment i neteja del poble de 
Talamanca, només cal venir qualsevol dia de l'any i donar un vol pel nostre poble i es podrà 
comprovar el bonic que és i com el tenim de net i endreçat. 
Desconeixem a quina situació es refereix el sr. Graner quan diu que ha arribat a "uns límits 
insostenibles", perquè, si com diu, es refereix a la neteja del carrers, això no tan sols es fals i 
no s'ajusta a la realitat, sinó que pot arribar a crear alarma social entre les persones que no 
coneixen el nostre poble i volen coneixe'l. 
El poble, com he dit, té un bon estat de neteja i manteniment durant tots els dies de l'any,  
altre cosa ha estat la situació excepcional que hem patit tots els municipis del país, com ha 
estat les altes temperatures de la tercera setmana d'agost, on els arbres per defensar-se de la 
calor van perdre moltes fulles que lògicament van omplir els nostres carrers, però que el 
personal de manteniment ja va tenir cura de recollir-les. 
No entenem com unes persones que volen fer oposició i que diuen estimar-se 
el poble, amb aquesta actitud tan deslleial amb el seu propi poble, l'únic que aconsegueixen 
es perjudicar de forma greu la imatge del nostre estimat poble, actitud, doncs, que reclamem 
sigui rectificada per bé de tot els veïns i veïnes de Talamanca.  
 
Aprofitem l'avinentesa per convidar a tothom que vingui a visitar Talamanca 
i gaudeixi dels nostres carrers, del castell i del seu entorn.”  
 
Replica el Sr. Graner que li sembla molt bé el que s´ha dit però no es contesten les preguntes. 
Els carrers nets a Talamanca no ho estan, i d’aquí alguns mesos a ençà no s’ha treballat amb 
la neteja del poble. 
 
L’Alcalde contesta que no s´ha arribat en cap cas a límits insostenibles, com diuen en la seva 
nota, i que la neteja de carrers és correcte, només cal escoltar els comentaris de la gent que 
visita el poble. 
 
S’incorpora al debat el Regidor Ferran Argilés que explica que durant el mes d’agost hi ha 
activat un Pla Alfa que no permet desbrossar però sí que es va poder fer durant el mes de 
juliol. També explica que s’han netejat les obres de la carretera , i pel que fa als carrers de la 
Quintana s´ha passat la màquina  2 cops, quan abans s´havia fet un. Tots sabem que el mes 
d’agost el nivell de feina augmenta, i si no s´ha pogut desbrossar durant el mes d’agost és 
perquè estava prohibit com a prevenció. 
 



Replica el Sr. Graner que explica que si ha entrat aquest escrit és perquè algú li ha dit, i per 
tant sorgeix a iniciativa per vàries persones. 
 
Replica la Sra. González que en cap cas s´ha arribat a límits insostenibles tal com apunta 
l’escrit del Sr. Graner i que no hi ha brutícia o situacions d’antihigiene o salubritat com dóna a 
entendre la seva nota. 
 
El Sr. Graner, diu que hi ha coses que sí com són els contenidors. 
 
El Sr. Argilés explica que és impossible netejar-ho tot, i en relació als contenidors la 
competència és d’una altra empresa. 
 
El Sr. Graner insisteix que no s´ha contestat el seu escrit. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde apunta que amb aquests escrits l’únic que s’aconsegueix  és  
desprestigiar i destruir  la bona imatge del poble. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i vint-i-
cinc minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


