
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELE BRADA l’11 DE JULIOL 
DE 2012 
 
A TALAMANCA, essent les 19.45 hores del dia 11  de juliol  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 de 9 de maig 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 12 a 17, tots ells de l’any 2012. 
 
Decret núm. 12/12  de 16 de maig: Aprovació certificació de l’obra de l’església 
Decret núm. 13/12 de 19 de juny: Liquidació de drets d’enterrament 
Decret núm. 14/12 de 20 de juny: Permís realització reportatge fotogràfic SEAT 
Decret núm. 15/12, de 21 de juny: Permís rally 2.000 viratges 
Decret núm. 16/12, de 3 de juliol: Aprovació sol.licitud ajut franges protecció 
Decret núm. 17/12, de 3 de juliol: Aprovació de factures  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern local 
 
Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 
data 2 de maig de 2012: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- Aprovació de la relació de factures.  
 
3.- Donar compte de decrets d’alcaldia i d’assumptes diversos. 
 
4.- Aprovació de l’estat de comptes amb SOREA acumulat fins al quart trimestre de 2011. 
 
5.- Aprovació del conveni de col·laboració per a la participació al Pla d’Informació i 
Vigilància contra els incendis forestals. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 



Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local en la sessió 
extraordinària de 20 de juny de 2012: 
 
 
1.- Nomenament secretari-interventor de l’Ajuntament de Talamanca 
2.- Aprovació de l’estat de comptes amb SOREA acumulat fins el primer trimestre de 2012 
3.- Aprovació minuta de conveni  de cessió d’instal.lacions de baixa tensió ubicades a la 
carretera BV-1221, de Talamanca a Navarcles, quilòmetre 29 al terme municipal de 
Talamanca i traspàs projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d’ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA, SL 
4.-Aprovació minuta de conveni regulador de les condicions de la llicència d’ús privatiu per a 
la cessió temporal d’un sarcòfag de l’època medieval antigament ubicat a l’arcosoli de 
Berenguer de Talamanca, dins l’església de Santa Maria, subscrit entre els Ajuntaments de 
Manresa i Talamanca i la Parròquia de Talamanca. 
5.- Donar recolzament al manifest dels alcalde en suport de la Caravana del Bages per a la 
Independència celebrada el 27 de maig de 2012 
6..- Acceptació subvenció de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona de 500 euros pel desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants. 
7.- Adhesió al Protocol del Circuit d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 
8.- Donar de baixa factura Arquitectura Jofre .E.C.de  1.160 euros. 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
4.- Aprovació rectificació d’esmenes de l’Ordenança  reguladora dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Ajuntament de Talamanca  
 
 
El Secretari dóna lectura a la primera proposta sotmesa a aprovació que literalment diu: 
 
“PRIMER. – RECTIFICAR l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal gestionats per l’Ajuntament de Talamanca aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en data 4 de maig de 2011 en el sentit de corregir l’errada material  següent: 
“/…/ 
 
“Annex 5.- Creació del fitxer REGISTRE DE BÉNS I ACTIVITATS 
/…/ 
Mesures de seguretat:  
-Nivell de seguretat adoptat: Mitjà” 
 
SEGON. – PUBLICAR l’esmentada rectificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona als efectes conseqüents, així com inserir una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
TERCER. – NOTIFICAR els presents acords a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.” 
 
Aquest acord és adoptat per unanimitat amb 4 vots a favor i cap en contra. 
 
5.- Aprovació de la xifra oficial del padró municip al a 1 de gener de 2012 
 
El Secretari dóna lectura al punt núm. 5 de l’ordre del dia: 



“PRIMER. – APROVAR la xifra oficial del padró municipal del poble de Talamanca  de 157 
habitants a 1 de gener de 2012. 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes 
conseqüents.” 
Aquest acord és aprovat per unanimitat, amb 4 vots a favor i cap en contra.  
 
 
 
6.- Adhesió de l’Ajuntament de Talamanca al Protoco l General del Pla “Xarxa de 
Governs locals 2012-2015” 
 
El Secretari procedeix a donar lectura de la següent proposta: 
 
“PRIMER. – ADHERIR-SE l’Ajuntament de Talamanca al Protocol General del Pla “Xarxa 
de Governs locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva 
sessió de 31 de maig de 2012. 
 
SEGON. – FACULTAR el Sr. Alcalde, perquè en exercici del seu càrrec, procedeixi a 
aprovar i a presentar a través del registre electrònic de la Diputació de Barcelona les 
sol.licituds de concertació al Protocol General “Xarxa de Governs locals 2012-2015”. 
 
TERCER .—NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats” 
 
Aquest acord és aprovat per unanimitat amb 4 vots a favor i cap en contra.  
 
7.- Modificació autorització signatures legitimades  als  bancs i caixes de l’Ajuntament  
  
“ÚNIC.- AUTORITZAR per a la signatura, com a representants de l'Ajuntament davant les 
entitats bancàries i d’estalvi, a l'Alcalde-President, En Josep Tarín Canales; el Tresorer, Sr. 
Francesc Sellarès i Boixader; i el Secretari-Interventor habilitat, Sr.  Jordi Gasulla Sabaté.  
 
El règim de signatures serà mancomunada entre l’Alcalde-President, Sr. Josep Tarín 
Canales i el Tresorer, Sr. Francesc Sellarès i Boixader o bé entre aquell i l´Interventor,  Sr. 
Jordi Gasulla Sabaté, de manera que SEMPRE haurà de constar la signatura del Sr. Josep 
Tarín Canales acompanyada d’alguna de les altres dues signatures (les signatures del 
Tresorer i Interventor, seran per tant, entre sí, solidàries.” 
 
Aquest acord és aprovat per unanimitat amb 4 vots a favor i cap en contra.  
 
8.- Aprovació de la Declaració de Vic pel compromís  local  en suport a Rio+20: cap al 
bon govern ambiental i l’economia verda 
 
“ PRIMER. – APROVAR la Declaració de Vic pel compromís local en suport a Rio+20: cap al 
bon govern ambiental i l’economia verda. 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords a l’Area de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona” 
 
Aquest acord és aprovat per unanimitat amb 4 vots a favor i cap en contra.  
 



9.- Aprovació inici expedient de delimitació i nome nament membres  de la comissió 
municipal de delimitació de l’Ajuntament de Talaman ca per a l’elaboració del Mapa 
municipal. 
 
“PRIMER.- Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en l’expedient de delimitació de termes les persones següents: 
 

- El senyor Josep Tarín i Canales, Alcalde-President de la corporació, i com a suplent 
el Sr. Francesc Sellarès Boixader 

- El senyor Francesc Sellarès Boixader, Tinent d’Alcalde de la corporació i, com a 
suplent la Sra. Consuelo González García  

- El senyor Ferran Argilés Sas, Tinent d’Alcalde de la corporació i, com a suplent, la 
Sra. Consuelo González García 

- La senyora Dolors Perramon Fàbregas, tècnica de la corporació, i com a suplent, la 
senyora Anna Camps Tulleuda. 

- El senyor Jordi Gasulla Sabaté, secretari del de la corporació, i com a suplent, el sr. 
Eugeni Estopà Calvet, tècnic de la corporació.   

 
Segon.- Notificar aquests acords al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.i als municipis que confronten amb l’Ajuntament 
de Talamanca.” 
 
 
.Aquest acord és aprovat per unanimitat amb 4 vots a favor i cap en contra.  
 
10.- Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten.  
 
 
11.- Precs i preguntes 
 
El senyor Josep Tarin Canales, alcalde, respon a diversos escrits entrats al Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament. 
 
En relació a la instància presentada per la Núria Canyellas, el Sr. Alcalde respon que el proper 
dissabte a les 5 de la tarda es convoquen a tots els propietaris que ho vulguin per tractar el 
tema dels horts 
 
En relació a la petició de. Sr. Jordi Graner Casasayas de retirada d´uns plàstics cremats, 
informe l’Alcalde que aquests ja fa dies que han estan recollits, nets i endreçats.  
 
En relació a la petició del Sr. Jordi Graner Casasayas del 18 de juny de 2012 (Registre 
d’Entrades núm. 311/2012) sobre la recollida d’animals abandonats, intervé el Regidor Sr. 
Francesc Sellarès, que explica la problemàtica existent atenent els mitjans de l’Ajuntament de 
Talamanca. En el moment que tenim l’alarma d’un gos abandonat, s´ha de trucar a la 
protectora, després agafar-los i finalment,  esbrinar si porten xip o no porten xip. Si en té es 
localitza el propietari, i si no s´han de mantenir i pagar-ne les despeses de la seva captura, i 
allotjament a la gossera comarcal.  
 
Afegeix l’Alcalde que és una potestat de l’Ajuntament amb col.laboració amb la protectora 
d’animals, amb un cost excessiu atenent la situació econòmica de les corporacions locals 
 



En relació a la petició del Sr. Jordi Graner Casasayas  amb data de Registre d’Entrades de 9 
de juliol de 2012 (núm. 349/12) sobre els comptes aprovats de l’exercici 2010, aclareix el 
Secretari que el procediment d’aprovació i remissió dels comptes es troba taxat per Llei, i una 
vegada reunida la Comissió Especial de Comptes, s´ha de sotmetre els mateixos a informació 
pública  i després aprovar-los pel Ple Municipal. Una vegada els comptes han estat aprovats 
s´han de remetre a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització.  
 
En relació a la petició del Sr. Jordi Graner Casasayas amb data de Registre d’Entrades de 9 
de juliol de 2012 (núm. 349/12)  sobre la neteja de carrers, intervé el Regidor Ferran Argilés 
que explica que des d’aquest Ajuntament es fa un esforç per tal que les places i els carrers 
estiguin netes. Per exemple, a les places de la Quintana cada 15 dies passa la màquina, però 
tot i així continuen havent-hi excrements de gossos.  Crec que és una responsabilitat de 
tothom. Per part de l’Ajuntament, evidentment, que és una competencia municipal, però cal 
que els propietaris dels animals recullin també els excrements dels seus animals. Entre tots 
som massa permisius i hi ha una manca de civisme per part d’alguns propietaris. 
 
Assenteix el Sr. Graner i considera que s ´hauria de fer complir la normativa municipal. 
 
Intervé el Sr. Alcalde que la normativa es troba penjada a la pàgina web i es troba a l’abast de 
tothom.  
 
Replica el Sr. Graner que tota vegada que existeix una normativa, cal explicar-la a la gent i 
repartir-la.  
 
El Sr. Alcalde respon que aquest Ajuntament té els mitjans que tenim, i que malgrat disposar 
d’una normativa municipal, el més important és que tots els veïns han de col.laborar i per 
sobre de tot hi ha la urbanitat de les persones. Els propietaris  s’han de conscienciar que han 
de recollir els excrements dels seus animals, si bé apunta que si cal fer una campanya 
informativa  per millorar aquesta consciencia s´estudiarà. 
 
A continuació, i canviant de tema l’Alcalde exposa al plenari que aquest Ajuntament no deu fer 
les coses tan malament quan l’Agència de Residus de Catalunya ha reconegut que el municipi 
de Talamanca és un dels 126 municipis de Catalunya que ha obtingut uns molt bons resultats 
en la recollida selectiva durant aquest any i ens ha estat concedit un premi.  
 
Pel que fa a la pregunta formalitzada en data 9 de juliol de 2012 pel Sr. Jordi Graner 
Casasayas sobre la Banda Ampla Rural Satèl.lit (BAR-SAT) (núm. 349/12) respon que aquest 
Ajuntament no és responsable perquè no n’és l’Administració competent sino que 
l’Administració competent és la Generalitat de Catalunya que va treure el seu dia a concurs la 
banda ampla rural en aquells municipis que no disposaven de fibra òptica, essent l’empresa 
IBERBANDA, S.A. l’adjudicatària. Continua l’Alcalde tot explicant que es van adquirir per part 
de l’Ajuntament uns repetidors de senyal per facilitar a  aquelles persones que no volien 
concertar el servei ofert per IBERBANDA, S.A. un programari lliure. A partir d´aquí, s´han fet 
vàries gestions i, de moment no hi ha forma que vingui la fibra òptica.  
 
S’incorpora en aquest moment, la regidora Consuelo González. 
 
 
En relació a la petició del Sr. Graner sobre el nomenament del Jutge de Pau de Talamanca, 
respon el Sr. Alcalde que tampoc és una competència municipal. Que els tràmits que s´havien 
de fer en seu municipal ja estan ultimats i només manca la presa de possessió del nou jutge 
que dependrà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 



El Sr. Jordi Graner fa constar que hi havia una altra pregunta per a contestar referent a la 
biblioteca i el punt TIC.  
Respon l’Alcalde que, en tot cas, es contestarà en el proper Ple.  
 
Finalment, el Sr. Alcalde informa als assistents que s´ha pogut recuperar el campanar de 
l’església i tornen a tocar els quarts i les hores, i això ha estat possible per l’actuació inversora 
de l’Ajuntament en virtut del conveni signat amb el Bisbat. 
 
Pren la paraula el Sr. Graner que felicita a l’Ajuntament, al Paco i l’Aleix la finalització de les 
obres de la Sínia. Aporta una fotografia i exposa que l’obra ha quedat molt maca.  
 
 
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,  


