
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 8 DE MAIG DE 
2013 
 
A TALAMANCA, essent les 19.49 hores del dia 8 de maig  de  2013, 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, Consuelo González García i Jordi Graner i 
Casasayas com a regidors de l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari delegat Sr. Jordi 
Gasulla Sabaté.  
 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.- APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 27 DE MARÇ DE  2013 
 
S’aprova per unanimitat 
  
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Donació de compte dels Decrets núms. 6/13 a 17/2013: 
 
 
              
DECRET 6/2013, de 6 de març de 2013: Atorgament de llicència de 1a ocupació 
    
DECRET 7/2013, de 6 de març 2013: Aprovació de 
factures   
    
DECRET 8/2013,  de 22 de febrer de 2013: Sol·licitud d'ajut per a situacions 
d'emergència - Mur Quintana 
    
DECRET 9/2013,  de 22 de febrer de 2013: Aprovació de sol·licituds d'ajut PUOSC 
2013-2016 
    
DECRET 10/2013,  de 25 de març de 2013: Autorització de pas pel terme Ral·li Motos 
Històriques de Terrassa 
    
DECRET 11/2013, de 25 de març de 2013: Autorització de pas pel terme del XII 
Nocturna Clàssic Ral·li 
    
DECRET 12/2013,  de 2 d'abril de 2013: Incident nul·litat Telefónica Móviles 
    
DECRET 13/2013,  de 3 d'abril de 2013: Delegació de suplent a la Comissió 
municipal delimitació de terme 
    
DECRET 14/2013, de 3 d'abril 2013: Aprovació de 
factures   



    
DECRET 15/2013, de 3 d'abril 2013: Aprovació gratificació Lídia Portí 
    
DECRET 16/2013, de 29 d'abril 2013: Devolució de fiança obres Call del Padró 
    
DECRET 17/2013, de 30 d'abril 2013: Aprovació de 
factures   

 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONAR COMPTE D’ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE  FEBRER i 
6 DE MARÇ DE 2013 
 
 
Junta de Govern de 28 de febrer de 2013 
 
1.- Aprovació tramitació d’emergència de les actuacions d’obra consistents en el desmuntatge i 
posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de la BV-1221 a Talamanca segons . 
2013 i constatar la realització de les mateixes per part de la raó social CONSTRUCTORA DE 
CALAF, SAU 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
Junta de Govern de 6 de març de 2013 
 
1.-Aprovació de les actes de juntes de govern local de 6 de febrer i 28 de febrer de 2013 
2.- Renovació adhesió de l’Ajuntament de Talamanca al sistema de contractació centralitzada 
pel subministrament d’energia elèctrica al Consorci Català pel Desenvolupament Local  
adjudicat a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.   
 
El Ple es dóna per assabentat  
 
 
4.- Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mura i 
Talamanca. 
 
En data 10 d’abril de 2013 es van reunir les comissions de delimitació municipals de Talamanca 
i Mura amb representants de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base de la documentació 
tramesa per la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), 
les representacions municipals, així com els tècnics de la Generalitat de Catalunya han 
reconegut la línia de terme. 
 
Tota vegada que en la mateixa data de 10 d’abril de 2013 es va estendre la corresponent acta 
amb la conformitat de les comissions dels dos ajuntaments i, que d’acord amb l’article 31.1 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple municipal  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 



PRIMER .—APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Mura i Talamanca subscrita en data 10 d’abril de 2013 amb la conformitat de les comissions 
dels dos Ajuntaments.  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la Direcció General 
d’Administració Local als efectes conseqüents.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat, amb 5 vots a favor i cap en contra.  
 
5.- Moció de rebuig a l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual 
 
El Secretari procedeix a donar lectura a la següent proposta: 
 
“El  15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 
l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local 
(LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.  
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el 
dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte 
suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització 
territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa 
també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial 
i tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de 
Barcelona. 
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, 
contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra l’equilibri 
territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i 
els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot generar ciutadans 
de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals 
diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i 
significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les 
nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, 
en particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa 
pública global i representen només el 4’1% del deute públic. 
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que 
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del deute públic 
mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i 
serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. És 
evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l’Administració Local no és la 
solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de 
l’Estat és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de 
la seva pesada estructura. 
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que s’ajusti a la 
realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la 
ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una 
llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i 
s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania. La proposta del 
govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat 
els seus drets a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal 
podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. 
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus 



representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis.  Cal 
garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local 
que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals. 
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de diferent 
signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i 
suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi 
és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i indispensable per tal de 
donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya 
en el seu article 84. Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que 
coneix més bé la realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i 
la que més ràpidament respon als requeriments de la  ciutadania amb més eficiència i eficàcia. 
Els municipis són una peça bàsica pel  desenvolupament socioeconòmic del país, per la 
qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la 
transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva 
comunitat i que són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La 
majoria dels electes locals compaginen la seva activitat professional amb la dedicació als seus 
veïns sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels 
petits municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament 
de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves 
viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. 
Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè 
malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat. 
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments 
a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei del ciutadà, o de 
fer dependre els interventors de l’administració central de l’estat, expressa els objectius de 
recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat.  
 
Per tot això, L’AJUNTAMENT de TALAMANCA  reunit en ple, ACORDA: 
 
Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 
Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.  
Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del 
nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim local, que 
tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament 
de serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes. 
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no 
només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per prioritzar 
polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un 
consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. 
Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és hora de 
promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però també d'un marc 
de finançament just i suficient, i fer‐ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat 
municipal i amb visió de futur. 
Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i 
explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de Catalunya, la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat 
 



6.- Moció per demanar la supressió de la Delegació i Subdelegacions del Govern 
Espanyol a Catalunya  
 
El Secretari procedeix a donar lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“MOCIÓ PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ i SUBDELEGACIONS DEL 
GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA  
 
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha 
produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S’han 
mantingut, però, institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la delegació del govern 
espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que 
representen, únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre territori.  
 
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per 
coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització política del procés de 
sobirania del poble català, en aquests sentit únicament.  
 
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, està 
judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en 
representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la democràcia.  
 
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i també 
en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element clau, com a 
columna vertebral de tota la convivència.  
 
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els nostres 
símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i imposant els 
símbols espanyols que el poble català no se sent com a propis.  
 
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular expressada 
pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per damunt de qualsevol 
legalitat imposada.  
 
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la declaració dels 
municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana 
dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics, 
tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant representativa. Això 
suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill de la 
convivència ciutadana, avui en pau.  
 
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya 
impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents  
 
ACORDS  
 
1. Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com la de les 
subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i 
buides de competències.  
2. Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació del govern 
espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats pels 



Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d’interès general.  
3. Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura 
i els seus símbols.  
4. Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu i a 
l’Associació de Municipis per la Independència”  
 
 
7.-  Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya 
 
El Secretari procedeix a donar lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
 
“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització 
de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions 
com a la gestió ordinària.  
 
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar donant 
servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu 
obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens 
ha estat conferida.   
 
Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres  depèn el 
futur dels nostres pobles i ciutats. El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi 
econòmica global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja 
que el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses 
són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no 
es veu la llum.  
 
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General celebrada a 
Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de 
Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la 
sobirania fiscal per part de tot es els membres de l’Associació.  
 
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que els 
municipis catalans prenguin els següents  
 
ACORDS: 
 

1. Manifestar la voluntat del municipi de Talamanca d’exercir la seva sobirania fiscal. 
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la 

Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 

 
 
Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència” 
 
 
 
8.- Assumptes sobrevinguts 
 



Per part de l’Alcaldia es presenten les següents propostes en tràmit d’urgència, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Una vegada aprovada la urgència, es procedeix a donar lectura a les següents propostes: 
 

1) Nomenament del Sr. Josep Tarin Canales com a representant a l’Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
 

“Que el Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau va acordar la seva 
dissolució. Aquest Consorci formava part de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central entitat que gestiona el programa leader al nostre territori, amb la qual cosa 
actualment els Ajuntaments de Mura i Talamanca, han deixat de tenir representació a 
l’Associació. 
Vista la proposta de modificació d’Estatuts de l’Associació, en el sentit que els municipis de 
Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer nomenin un representant que 
a la vegada serà vicepresident 
S’A C O R D A: 
 
PRIMER. – DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de Ple de data 9 de gener de 2013  
 
SEGON. – NOMENAR com a representant dels Municipis de Mura, Talamanca, Gaià, 
Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central el Sr. Josep Tarin Canales. “ 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 

2) Adhesió al sistema de contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicació (Veu i móvil) 

 
“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis 
de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), 
aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar 
l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
 
II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació 
(veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc 
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens 
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un 
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.  
 
III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP) 
que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via 



telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació 
centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui 
membre del dit Consorci. 
 
IV. Vist l'interès de l’Ajuntament de Talamanca d’adherir-se al citat conveni en relació als 
lots 1 i lot 2 (serveis de comunicacions de veu fixa i mòbil) i que aquest és membre del 
Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 3.000 euros corresponent a 
720 euros de serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa (LOT 1) i 2.280 euros de 
serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (LOT 2)  
 
 
V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 
a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals 
per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès 
comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector 
públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme 
sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
 
En virtut de tot això, S ‘A C O R D A : 

 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de  l’Ajuntament de Talamanca al conveni de col·laboració 
subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu i telefonia mòbil, 
còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les 
obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la 
notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Talamanca, 
puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i 
consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les 
claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de 
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
 
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
 
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest AJUNTAMENT té previst destinar 



per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 3.000 EUROS,  IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen :  

§ LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA  (720 
EUROS) 

§ LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES (2.280 
EUROS) 

 
QUART.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, i 
telefonia mòbil d’aquest Ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 
CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressa el Sr. Josep Tarin Canales, Alcalde, perquè en 
representació de  l’Ajuntament de Talamanca per a la realització de quants tràmits i 
l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels presents acords.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
9.- Precs i preguntes  
 
No s’en presenten.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i nou 
minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


