
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL  10 DE JULIOL 
DE 2013 
 
A TALAMANCA, essent les 19.55 hores del dia 10 de juliol  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 8 DE MAIG DE  2013 
 
S’aprova per unanimitat.  
  
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Donació de compte dels Decrets núms. 18/2013 al 27/2013, de 30 de juny de 2013 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
3.- DONAR COMPTE D’ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 D’ABRIL , 29  DE 
MAIG DE 2013 i 5 DE JUNY DE 2013 

 
 
Junta de Govern de 17 d’abril de 2013  
 
1.- Aprovació del conveni que té com a objectiu definir la relació de col.laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca, per dur a terme la redacció del Pla 
d’Actuació Municipal per nevades del municipi. 
2.- Acceptació addenda a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del programa de 
teleassistència-Any 2013 i 2014”. 
3.- Ratificació signatura de l’acta del conveni de cooperació i col.laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca per a la realització de serveis d’informació al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac de data 17 de gener de 2013.  
 
Junta de Govern de 29 de maig de 2013 
 
1.- Aprovació bases específiques reguladores de la subvenció per a l’organització del Casal 
d’Estiu del Poble de Talamanca Estiu 2013 
2.- Aprovació minuta conveni de col.laboració per a l’autorització a EKIPOLIS, SL per a la 
realització dels treballs de recollida, transport i entrega al gestor final dels residus tèxtil i d’oli 
domèstic usat, dipositats en els contenidors instal.lats a la via pública 
3.- Aprovació adhesió adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del subministrament 
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU 
4.- Ratificació al.legacions contra la certificació de l’operació “Porta d’accés a la Batalla de 



Talamanca 1714”  (G0033003) Viure al Poble 
5.- Extinció contracte de serveis empresa GESTCOST, SL 
 
 
Junta de Govern de 5 de juny de 2013 
 
1.- Aprovació de les actes de 17 d’abril i 29 de maig de 2013 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
 
4.- ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
 
L’Alcalde abans de la lectura del present acord donat que tant el punt quatre com el punt 
cinquè de l’ordre del dia fan referència al Pacte Nacional pel Dret a Decidir proposa la retirada 
d’ambdós punts i l’aprovació d’una moció conjunta instada per l’Associació de Municipis per a la 
Independència.  
 
Per unanimitat dels regidors, amb cinc vots a favor i cap en contra s’aprova la retirada dels 
punts quatre i cinc de l’ordre del dia i substituir-los per una única moció conjunta que és 
aprovada per unanimitat i que es reprodueix seguidament:  
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de 
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col.lectiva.  
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en 
el sí de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat 
de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives 
del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i la de l’11 de 
setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”, la resolució del Parlament de 
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de 
Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col.lectiu mitjançant una 
consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el passat 23 de gener de 2013 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, 
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarentena de 
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.  
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica 
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el 
que donarà legitimitar al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble 
recollida en tots els tractats internacionals.  
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els 



regidors de l’Ajuntament de Talamanca proposen al Ple municipal els següents 
 
A C O R D S:  
 
PRIMER. – ADHERIR-SE al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat. 
 
SEGON. – PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
també a aquest provés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya.  
 
TERCER. – ENVIAR aquesta moció a la Generalitat de  Catalunya, al Parlament de Catalunya i 
a l’Associació de Municipis per a la Independència.” 
 
5.- ASSUMPTE SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten.  
 
6- PRECS I PREGUNTES  
 
Intervé el Regidor Sr. Jordi Graner i Casasayas que pregunta a l’Alcalde en què consisteix el 
conveni de col.laboració que s´ha signat amb l’empresa EKIPOLIS, SL per a la recollida de 
residus d’oli domèstic usat.  
 
Respon l’Alcalde, Sr. Josep Tarín,  que es va oferir l’empresa EKIPOLIS, SL al consistori per fer 
aquesta tasca que fins ara no disposàvem que inclou la col.locació de contenidors tant de 
residus tèxtil com d’oli domèstic usat al municipi sense cap cost per l’Ajuntament.  
 
Intervé el Regidor Sr. Ferran Argilés que explica que la freqüència de les recollides d’aquests 
contenidors nous és d´una vegada cada tres setmanes. 
 
Pregunta el Sr. Graner si aquesta empresa és coneguda 
 
Respon el Sr. Alcalde que EKIPOLIS, SL s´ha presentat a la comarca i venen recomanats pel 
Consorci per a la Gestió de Residus  
 
En un altre ordre de coses, pregunta el Sr. Graner quan estarà llesta la documentació que va 
sol.licitar en relació a l’expedient del mur de la Quintana 
 
L’Alcalde dóna la paraula al secretari de la corporació, Sr. Gasulla que explica que la 
documentació s’està acabant de preparar i tant aviat com estigui apunt se’ls avisarà perquè la 
puguin a venir a consultar.  
 
Finalment i abans d’aixecar la sessió, el secretari de la Corporació comunica als presents que 
tal com consta en l’acord de periodicitat de sessions aprovat el seu dia la propera sessió 
ordinària pertocaria el proper dimecres 11 de setembre de 2013 ja que no s’estableix cap 
excepció pel que fa als dies festius, llevat que els assistents acordin aprovar la celebració del 
ple ordinari un altre dia del mes de setembre. 
 
Els regidors acorden per unanimitat, de 5 vots a favor i cap en contra, que la celebració del Ple 
ordinari del mes de setembre  es celebri el proper dimecres 18 de setembre de 2013. 
 
 



 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i catorze 
minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


