
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELE BRADA EL 9 DE GENER 
DE 2013 
 
A TALAMANCA, essent les 20.04 hores del dia 9 de gener 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 les actes de les sessions plenàrie s de 14 de novembre i 5 de desembre 
de 2012 
 
Les actes són aprovades per unanimitat. 
  
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núms. 33/1 2 a 39/12 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia números 33/12 a 39/12, tots ells de l’any 2012: 
 
DECRET 33/2012, DE 2 DE NOVEMBRE DE 2012: APROVACIÓ FACTURES OCTUBRE

DECRET 34/2012, DE 12 DE NOVEMBRE DE 2012: AUTORITZACIÓ LA NAVARCLINA

DECRET 35/2012,  DE 12 DE NOVEMBRE DE 2012: INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

DECRET 36/2012,  DE 19 DE NOVEMBRE DE 2012: CONVOCATÒRIA AODL 2012-2013

DECRET 37/2012,  DE 10 DE DESEMBRE DE 2012: ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ

DECRET 38/2012, DE 14 DE DESEMBRE DE 2012: APROVACIÓ FACTURES NOVEMBRE

DECRET 39/2012,  DE 19 DE DESEMBRE DE 2012: PRÒRROGA COMPRA AGREGADA LOCALRET  
 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
3.- Donar compte de les Juntes de Govern de 7 de no vembre i 5 de desembre de 2012 
 
El Ple es dóna per assabentat: 
 
Junta de Govern de 7 de novembre de 2012: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 3 d’octubre de 2012 
 
 



Junta de Govern de 5 de desembre de 2012 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de novembre  de 2012 
 
2.- Donar conformitat a la modificació contractual entre el Consorci Català per al 
Desenvolupament Local i Unión Fenosa Comercial consistent en la modificació del termini 
d’execució de l’Acord Marc per al subministrament d’electricitat destinat als ens locals de 
Catalunya per al període des de l’1 de gener al 31 de març de 2013 
 
3.- Aprovació de la pròrroga del conveni-marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca-serveis socials bàsics 
2012 
 
4.- Aprovació estat de comptes 30 de setembre de 2012 i canon concessió SOREA,S.A. 
 
5.- Aprovació sol.licitud concertació Xarxa de Governs locals 2012-2015 Diputació de 
Barcelona  
 
Tota vegada que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 31 de maig de 
2012 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que és l’instrument preferent 
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, 
així com el seu Protocol General  
 
En compliment de l’esmentat protocol, l’Ajuntament de Talamanca va procedir a adherir-se al 
mateix, constatació que es fa efectiva mitjançant la resolució del Diputat delegat per a la 
cooperació local de data 28 de setembre de 2012  
 
Atès que fins el 30 de setembre de 2012, els Ajuntaments de la província poden sol.licitar fins 
a un màxim de 5 necessitats en diferents àmbits pel període 2012-2015 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern 
 
S’ A P R O V A: 
 
PRIMER. – APROVAR la sol.licitud de l’Ajuntament de Talamanca a la Xarxa de Governs 
locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona consistent en les següents necessitats amb la 
corresponent prioritat: 
 
Títol: consolidació del mur-escullera de la travessera urbana de la carretera BV-1221 
Any previst d’inici: 2012 
Prioritat 1 
Aportació sol.licitada: 83.000 EUROS 
 
Títol: connexió de la xarxa residual en baixa, des de Cal Vila fins la Rectoria (sector Plaça 
Església) 
Any previst d´inici: 2013 
Prioritat 2 
Aportació sol.licitada: 56.000 EUROS 
 
Títol: Rehabilitació de l’ermita de Santa Magdalena 
Any previst d´inici: 2014 
Prioritat 3 
Aportació sol.licitada: 46.350 EUROS 



 
 
 
Títol: Centre d´Interpretació de Santa Magdalena 
Any previst d´inici: 2015 
Prioritat 4 
Aportació sol.licitada: 85.768 EUROS 
 
 
SEGON.- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en exercici del seu càrrec, formaliltzi la sol.licitud 
d’acord amb els guarismes aprovats en l’acord dispositiu primer mitjançant el Registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona abans del 30 de desembre de 2012. “ 
 
6.- Aprovar la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i l’Associació d’Amics per al 
Desenvolupament de Talamanca en relació al manteniment i neteja de la franja de protecció 
contra incendis 
 
7. Iniciar expedient redacció projecte d’obra ordinària rehabilitació mur carretera BV-1221 
 
 
4.- Nomenament representant de l’Ajuntament de Tala manca a l’Associació de 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central  
 
El Secretari dóna lectura  a la quarta proposta de l’ordre del dia que copiada a la lletra diu:  
 
“Atesa la dissolució del Consorci de les Valls del Montcau que  era l’organisme que 
representava el municipi de Talamanca i el de Mura a l’Associació de Desenvolupament Rural 
de la Catalunya Central  
 
Atès que ambdós municipis estan inclosos dins l’àrea d’aplicació del fons Leader de la Unió 
Europea 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple en virtut de l’article 38 c) del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre  en relació al nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col.legiats 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – NOMENAR a l’Alcalde, Sr. Josep Tarin Canales, com a representant de 
l’Ajuntament de Talamanca a l’Associació de Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.  
 
SEGON. – TRASLLADAR els esmentats acords en deguda forma a l’Associació de 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i a l’Ajuntament de Mura”. 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i una abstenció del Sr. Jordi 
Graner i Casasayas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- Moció del rebuig a l’Avantprojecte de  Llei Org ànica de Millora de la Qualitat de 
l’Educació  
 
 
“El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte 
que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que 
ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i 
polític a Catalunya.  
 
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat 
integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un 
sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la 
diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de 
referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, 
respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en 
perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.  
 
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de 
l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de 
la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat 
d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.  
 
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en 
defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la 
qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el 
nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana es 
converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la convocatòria 
d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania 
per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de 
la ciutadania de Catalunya.   
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Talamanca a la reforma de la llei 
d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta 
contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot 
l’alumnat.  
 
SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema 
d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i 
que té un extens consens social i polític a Catalunya.  
 
TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i 
declarar-lo persona non-grata al municipi de Talamanca, i demanar la retirada immediata de 
l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.   
 
QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 



ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer 
una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del 
teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte i a somescola.cat” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
      
6- Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten 
 
7- Precs i preguntes  
 
Es formula la següent pregunta presentada pel Sr. Jordi Graner Casasayas, Regidor d’Units 
pel Canvi-Talamanca A.M. amb data de Registre d’Entrades de 10 de desembre de 2012 que 
es reprodueix literalment: 
 
“Fa uns mesos vàrem observar l’enfosament de la vorera en el punt de la carretera a l’indret 
de la Rectoria. Una obra de recent construcció no és gaire corrent que es deteriori tant.  
Aquesta obra, com va ser finançada i quina empresa la va fer? 
Suposem que estan treballant per una solució; en quin moment està la negociació pel seu 
arranjament? 
Com sempre agrair per endavant la seva informació en el transcurs del proper Ple i així podré 
informar a la gent que pregunta i no té cap altra manera d’assabentar-se de les coses”. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que el mur ja fa uns cinc o sis anys que està fet i arrel del seu estat 
actual s’ha iniciat tot un expedient. Així en primer lloc es va encarregar un sondeig, el qual va 
constatar que el material emprat a l’obra no era l’adequat i, és per això, que s´ha obert un 
expedient informatiu. 
A part d’això, aquest Ajuntament està treballant per a solucionar el problema. En 
conseqüència, s´ha demanat una subvenció de 83.000 euros a la Diputació de Barcelona per 
al seu arranjament. Així mateix hem parlat amb el diputat responsable de carreteres  que ens 
addicionarà 35.000 euros més. 
 
Pregunta el Sr. Graner quan es podran començar les obres d’arranjament 
 
Respon l’Alcalde que han de començar com més aviat, tant bon punt ens siguin atorgades les 
subvencions i poguem procedir a la seva  contractació. 
 
Pregunta el Sr. Graner qui va fer l’obra ? 
 
Respon l’Alcalde que l’obra es va adjudicar a l’empresa ICMAN, SL. I afegeix que s’hauran 
d’iniciar accions legals contra el contractista  de l’obra 
 
Finalment, el Sr. Graner formula un prec a l’Alcalde que miri d’intentar de començar els plens 
a l’hora.  
 
 
 



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


