
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELE BRADA EL 27 DE MARÇ 
DE 2013 
 
A TALAMANCA, essent les 19.45 hores del dia 27 de març 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 i Jordi Graner i Casasayas com a regidors de 
l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari delegat Sr. Jordi Gasulla Sabaté.  
Absents: Srs. Ferran Argilés i Sas i 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 GENER DE  2013 
 
S’aprova per unanimitat 
  
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Donació de compte dels Decrets núms. 40/12 a 5/13: 
 
DECRET 40/2012 Acceptació ajut teleassistència 
DECRET 41/2012 Modificació de crèdit 2/2012 
DECRET 42/2012 Aprovació de factures 
DECRET 1/2013   Condonació pagament renda Club Esportiu Talamanca 
DECRET 2/2013  Aprovar retenció requeriment ARQUITOP-3, SL Agència Tributària 
DECRET 3/2013 Autorització al Club Esportiu Talamanca competició esportiva 
DECRET 4/2013 Aprovació de factures 
DECRET 5/2013 Ordre de desallotjament habitatge la Quintana i inici obres d’emergència 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONAR COMPTE D’ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE  GENER i 6 
DE FEBRER DE 2013 
 
Junta de Govern de 2 de gener de 2013 
 
1.- Aprovació de l’acta de 5 de desembre de 2012 
 
Junta de Govern de 6 de febrer de 2013 
 
1.- Aprovació de l’acta de 2 de gener de 2013 
2.- Concórrer a la convocatòria del DARP aprovant sol.licitud relativa a la realització del 
projecte “Centre d’Interpretació de Santa Magdalena”.  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4.- Aprovació acta de les operacions de delimitació  entre els termes municipals de Sant 
Fruitós de Bages i Talamanca. 



El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat, amb 3 vots a 
favor i cap en contra: 
 
“En data 6 de febrer de 2013 es van reunir les comissions de delimitació municipals de 
Talamanca i Sant Fruitós de Bages 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. 
 
Les comissions municipals de delimitació van acceptar les coordenades UTM teòriques 
corresponents a les fites F1 i F2 i que són les següents: 
 
Fita 1: se situa al punt d’intersecció entre els eixos del riu Llobregat i de la riera de Sant 
Esteve. Aquesta fita és també comuna al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són X: 406598,7 i Y: 4619629,5. 
 
Fita 2: se situa a l’eix del riu Llobregat, a la zona de la Fàbrica de Sant Benet de Bages. La 
línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix l’eix del riu Llobregat, en el 
qual es troben totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Navarcles. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 408723,7 i Y: 462815,3. 
 
Tota vegada que en la mateixa data de 6 de febrer 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 
Sant Fruitós de Bages i Talamanca subscrita en data 6 de febrer de 2013 amb la conformitat 
de les comissions dels dos Ajuntaments, la qual determina el reconeixement de les fites 
següents:  
 
Fita 1: se situa al punt d’intersecció entre els eixos del riu Llobregat i de la riera de Sant 
Esteve. Aquesta fita és també comuna al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són X: 406598,7 i Y: 4619629,5. 
 
Fita 2: se situa a l’eix del riu Llobregat, a la zona de la Fàbrica de Sant Benet de Bages. La 
línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix l’eix del riu Llobregat, en el 
qual es troben totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Navarcles. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 408723,7 i Y: 462815,3. 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la Direcció General 
d’Administració Local als efectes conseqüents”  
 
5.- Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria exercici 2012 realitzada per 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Dipu tació de Barcelona.  
 
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme Autònom de la Gestió 



Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2012 i corresponent a les liquidacions 
d’ingrés per rebut i liquidacions d´ingrés directe, així com a certificacions  de descobert de 
tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament de Talamanca 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ens 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012: 
 
Liquidacions: 1.834,69 euros 
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012: 
 
Rebuts:  64.106,93 euros 
Liquidacions: 7.167,47 euros 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s´ha practicat correctament. 
 
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  el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme 
Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2012. 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a l’Organisme Autònom de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.- Moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya  (CIU I ERC-AM) 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
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. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les 
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els 
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia 
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda 



de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el 
Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai 
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del 
reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat 
una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en 
la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la 
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el 
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial 
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de 
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de 
Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb 
el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou 
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya 
aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les pri-
meres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. 
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat 
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble 
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, 
culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació 
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya 
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta 
voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera 
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya 
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret 
a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur 



polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de 
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que 
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental 
del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 
conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, 
social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble 
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar 
els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i 
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que 
garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Per tot això, es  proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar suport i  manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca  a la Declaració 
de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya 
el 23 de gener de 2013.  
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
La moció és aprovada per unanimitat. 
 



7.- Donar suport a la moció “Els municipis catalans , compromesos amb la declaració 
de sobirania” de l’Associació de Municipis per a la  Independència 
 
“Es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Donar suport a la moció “Els municipis catalans, compromesos amb la declaració de 
sobirania” aprovada per l’Associació de Municipis per a la Independència en el sí de la seva 
Assemblea General celebrada a Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon . Notificar els presents acords en deguda forma a l’Associació de Municipis per a la 
I’Independència.” 
 
S’aprova per unanimitat amb 3 vots a favor i cap en contra. 
 
8.- Aprovació moció sobre l’exercici de la sobirani a fiscal 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“Catalunya  pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja la 
retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, 
perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix 
Catalunya amb especial virulència. 
  
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat 
amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una 
gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
  
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, 
fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a 
la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les 
mitjanes europees. 
  
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una 
solució definitiva. 
  
Així doncs, per assolir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal i corregir aquest tracte 
discriminatori és peremptori que la nostra institució més representativa, la Generalitat de 
Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que es paguen a Catalunya, de 
manera que les Institucions i els ciutadans i les ciutadanes del nostre país els liquidin a 
l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que 
actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que patim a resultes de la situació econòmica, podem i hem de contribuir a 
posar fi a aquest  espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, des 
d’aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem 
a l’Agència Tributària espanyola. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 



Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya que 
estableixin un protocol d’actuació que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’esmentada Agència, 
duent a terme, els canvis normatius necessaris.  
 
Segon.- Exercir tot seguit la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 
l'Ajuntament de Talamanca, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor 
Afegit, quan sigui possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc d'efectuar-los a 
l'Agència Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara. 
  
Tercer.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells 
ciutadans o empreses de Talamanca que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell 
particular. 
  
Quart.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, i a les entitats municipalistes 
de Catalunya (FMC i ACM).” 
 
9.- Assumptes sobrevinguts 
 
Es presenten 3 assumptes sobrevinguts que amb caràcter previ a la seva lectura i votació 
n’és aprovada la seva urgència per unanimitat, amb 3 vots a favor i cap en contra. 
 
Seguidament, es procedeix a donar lectura a la primera proposta sobrevinguda: 
 
9.1 Rebutjar petició emissió certificat individual de reconeixement d’obligacions de 
14.748,85 euros  del Consell Comarcal del Bages. 
 
“Atès que d’acord amb l’annex 3 de l’Addenda al conveni de cooperació interadministrativa i 
de delegació al Consell Comarcal del Bages de la gestió integrada de la xarxa d’abastament 
d’aigua en alta Bages-Llobregat, aprovat pel Ple el 6 de setembre de 2006, s’han girat les 
liquidacions efectuades en sengles dates de 9 de febrer de 2010 a  l’Ajuntament de 
Talamanca  per import de 14.748,85 EUR (Núm 58/08-A i 58/08-B) en concepte d’aportació al 
projecte desglossat esmentat. 
Atès que per part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages en reiterades 
reunions ha manifestat que en referència al projecte de portada d’aigües a Talamanca i Mura 
quedava totalment i absolutament despenjat i fora de la connexió amb el projecte de portada 
d’aigües a Sallent, Artés, Avinyó i Calders i que per tant, l’extensió a Talamanca i Mura no es 
portaria a terme, i tot això, segons manifestacions dels propis representants del Consell 
Comarcal del Bages per motius de manca de finançament 
Atès que davant d’això l’Ajuntament de Talamanca va manifestar que si això era així no es 
podia fer càrrec de cap cost que se’ls hi fos repercutit per les fases ja iniciades i executades 
en el projecte de Sallent, Artés, Avinyó i Calders, manifestació i proposta que va ser 
acceptada tant pel Consell Comarcal del Bages com pels Ajuntaments de Sallent, Artés, 
Avinyó i Calders per motiu de lògica i sentit comú, és a dir, si Talamanca no podia beneficiar-
se de l’actuació, era just, equitatiu i lògic que no li fos repercutit cap cost respecte a les fases 
inicials ja executades  
Que, tanmateix, mitjançant escrit del Consell Comarcal del Bages amb núm. 106/2013 de 
Registre d’Entrades, de 20 de març de 2013 s´ha sol.licitat l’expedició del certificat individual 
de reconeixement de l’obligació pendent de pagament per import de 14.748,85 euros als 
efectes del Reial Decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i 
d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 



número 47 de 23 de febrer de 2013 
Estant totalment en desacord aquest Ajuntament en el reconeixement de l’esmentada 
obligació d’acord amb els fets exposats 
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. – REBUTJAR la petició d’emissió de certificat individual de reconeixement de 
l’obligació de 14.748,85 euros corresponent a les liquidacions núms.58/08-A i 58/08-B  d’acord 
amb els arguments esgrimits en la part expositiva de la present resolució. 
SEGON. – DONAR DE BAIXA de la comptabilitat del pressupost de despeses l’ADO núm. 
219 per import de 1.070,08 EUR i l’ADO núm. 220 per import de 13.678,77 euros 
corresponent a les liquidacions núms. 58/08-A i 58/08-B del Consell Comarcal del Bages.  
TERCER.— SOL.LICITAR  al Consell Comarcal del Bages l’abonament de les liquidacions 
practicades en data 9 de febrer de 2010 (núms.58/08-A i 58/08-B)  per import de 14.748,85 
EUR. als efectes  alliberatoris de la despesa. 
QUART. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma al Consell Comarcal del Bages” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
9.2 Proposta sobre l’exercici de la sobirania fisca l  
 
“Atès que l’Assemblea de Municipis per a  la Independència va acordar, en la trobada del dia 
15 de febrer de 2013, que els diversos municipis adherits apostin per la sobirania fiscal, en el 
sentit que ingressin els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca forma part de l’Assemblea de Municipis per a la 
Independència. 
 
El Ple Municipal A C OR D A : 
 

1. L’Ajuntament de Talamanca aposta per la sobirania fiscal, i per tal d’exercir-la insta a 
l’Assemblea de Municipis per a la Independència a consensuar un calendari d’actuació 
conjunta que aglutini el màxim nombre de municipis, per fer efectiu l’ingrés dels 
impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària catalana, en lloc de 
fer-ho a l’Agència espanyola. 

2. L’Ajuntament de Talamanca insta al Govern a treballar, coordinadament amb les 
associacions municipalistes del país, per la creació de la Hisenda pròpia. 

3. Notificar aquests acords a la Conselleria d’Economia i Coneixement, a l’Agència 
Tributària de Catalunya i a l’Associació de Municipis per a la Independència.” 

 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9.3 Donació de compte actuacions d’emergència i apr ovació inicial projecte d’obra 
ordinària “Projecte executiu desmuntatge i posterio r reconstrucció del mur d’escullera 
del pk 24.8 de la BV-1221 a Talamanca” 
  
“ Durant el mes de juny de 2011 es varen detectar les primeres patologies a l’esmentat 
paviment arran de la sobrecàrrega deguda a la  situació d’un vehicle per a tasques de 
manteniment en la zona afectada, fet que va causar una primera esquerda en el mateix que 
es va considerar de caràcter superficial. 
Arran de l’esfondrament amb data 27.06.12 de gran part del paviment de la coronació del mur 



de contenció situat entre el sector residencial de La Quintana i la carretera BV1221 en un dels 
punts d’accés al nucli, es procedeix a una primera inspecció constatant l’existència d’una 
esquerda en el sentit longitudinal del paviment, en un tram d’uns 50 m de longitud total, amb 
un esfondrament que permet observar la pèrdua de material existent en el trasdós del mur, el 
qual deixa la solera del paviment sense suport. 
 
Amb data 30.06.12 es convoca a l’arquitecte director de l’obra el Sr. Josep Ma Vives per a una 
nova inspecció conjunta, on es decideix l’obertura de cates per determinar les causes de 
l’esfondrament i convocar a un representant de l’empresa ICMAN SL, l’adjudicatària  de l’obra 
del mur i al Sr Vives, per a la inspecció conjunta de les mateixes. Al mateix temps s’ordena el 
tancament provisional de la zona afectada per tal de garantir la seguretat dels vianants. 
 
Amb data 4.07.12 es realitza l’obertura de dues cates en els punts situats a la vertical dels 
embornals en presència de la direcció d’obra i el constructor, juntament amb un representant 
de la Diputació i dos representants de l’empresa Arquigest atesa la seva experiència en 
l’execució d’obres similars. Previ a l’obertura de les cates, el paviment presenta una esquerda 
en el seu sentit longitudinal, paral·lel al mur amb una inclinació pronunciada del pla del 
paviment desplaçat arran del trencament, havent format dues vessants. S’observa que els 
extrems del paviment s’han desplaçat del la vorada tant segons una esquerda longitudinal, 
com verticalment amb un desplaçament de fins a 15cm en alguns punts. en l’entrega amb la 
coronació del mur, presenta una esquerda al llarg de tot el tram sense desplaçament vertical. 
L’obertura realitzada fins a la cota de connexió de la xarxa d’aigües pluvials als embornals 
mostra  en primer lloc un trencament de la connexió de la derivació cap a la xarxa, a banda 
d’una deficient connexió de la derivació amb l’embornal i en segon lloc l’assentament sofert 
pel reblert que en el tram descobert es situa uns 50 cm per sota de la cota de la solera. 
A banda de l’assentament, s’observa una baixa qualitat del material del trasdós atès que 
predominen les terres i altre material no seleccionat en lloc de graves d’acord amb les 
característiques del mur d’escollera, que en tractar-se d’un element permeable requereix un 
trasdós amb material granular. 
Pel que fa al mur, tot i la gran quantitat de vegetació present, s’observa, segons criteri 
compartit per tots els presents, que la coronació del mateix aparentment no ha sofert cap 
moviment, a banda de mantenir la verticalitat inicial. 
 
Vista la urgència, atesa l’envergadura de l’element i considerant la presencia d’habitatges 
propers, es proposa la contractació d’un estudi geotècnic amb l’objectiu de valorar la idoneïtat 
del material de reblert del mur, analitzant tant la qualitat del mateix com el nivell de 
compactació actual, així com valorar els possibles desplaçaments del mateix per tal de valorar 
possibles defectes en l’execució de l’obra així com l’existència de vicis ocults. 
Al mateix temps es proposa una reparació amb caràcter provisional d’urgència de les 
connexions dels embornals amb la xarxa de sanejament.  
 
Amb data 8.07.12 s’inicien els sondejos en els punts requerits per a l’elaboració de l’estudi 
geotècnic, iniciant-se amb data 9.07.12 la reparació provisional de les derivacions dels 
embornals a la xarxa,amb l’objectiu de garantir la correcta funcionalitat de la mateixa, evitant 
noves aportacions d’aigües pluvials al trasdós del mur. 
L’Estudi geotècnic de 25.07.12 constata la presència de material no adequat per la reblert, 
amb un resum d’acord amb el següent; 

� Els materials que conformen el reblert del mur, es considera que pel seu 
contingut granulomètric no es poden considerar ni  sòls seleccionats ni  sòls 
adequats a partir de la classificació de materials proposada en el PG3. 

� Es detecta un grau elevat d’humitat en totes les mostres extretes tot hi que no 
s’ha detectat un nivell freàtic estable en els sondejos realitzats. La topografia 
original del terreny pot fer que aquest nivell freàtic sigui estable en cotes inferiors.  



� No es detecten en una primera observació moviments importants al mur de 
rocalla que limita el sector. 

� El mateix estudi considera que l’assentament possiblement es produís en part 
a continuació de la seva estesa, agreujant la presència d’aigua l’assentament 
inicial. 

D’acord a amb la inspecció realitzada i en base a l’Estudi geotècnic es va emetre amb data 
27.07.12 un informe tècnic amb les següents consideracions; 

� El material emprat per al reblert del mur no era l’adequat d’acord amb la 
granulometria obtinguda. 

� El reblert del mur no va ésser degudament compactat, ocasionant un 
assentament excessiu, fet que desplaçà la xarxa de sanejament de la seva vertical 
provocant el trencament de les derivacions dels embornals. 

� L’entrada d’aigua arran del trencament de les connexions de la xarxa d’aigües 
pluvials agreuja l’estat inicial accelerant el procés, motiu pel qual la solera de suport 
del paviment resta sense base de recolzament, treballant en voladís, fet que 
provoca el seu trencament davant primer d’una sobrecàrrega i finalment de forma 
espontània. 

� Vist l’anàlisi del geotècnic i les seves conclusions, es considera que 
aparentment l’estabilitat del mur es manté, tot i proposar una reparació de la zona 
afectada i un control de l’estabilitat de l’element d’acord amb les mesures indicades 
a l’Estudi. 

� Vist l’abast i la magnitud de la reparació, i d’acord amb el criteri definit en 
l’estudi geotècnic es considera que cal  la demolició de tot el paviment, sanejar el 
trasdós de tota la zona afectada, compactar de nou i pavimentar. 

� D’acord amb les consideracions fetes, es considera adient iniciar el 
procediment administratiu corresponent per a la reclamació per defectes d’execució 
de l’obra, en tant que es considera que constitueixen vicis ocults que no es podien 
detectar en el moment de recepció de la mateixa. 

Durant el mes de novembre de 2012 s’inicia la redacció del projecte de reparació de 
l’esfondrament del mur, considerant les mancances envers la documentació tècnica del 
Projecte executiu del mateix el qual no aporta en cap cas dades tècniques respecte de la 
solució adoptada i arran de l’anàlisi tècnic realitzat, es valora la solució tècnica a adoptar 
atesa la complexitat de l’obra, la qual es planteja no tant sols com una reparació superficial, 
atès que aquesta es considera no ofereix garanties suficients per a la consolidació de la 
reparació ni per a garantir l’estabilitat del conjunt. 
Paral·lelament es porten a terme les gestions necessàries per a obtenir finançament per a 
l’execució de l’obra atès que el termini de garantia de la mateixa ha finalitzat i correspon a 
l’administració local l’execució de la reparació, entenent que en tractar-se d’unes patologies 
greus motivades per vicis ocults de l’obra, caldrà iniciar la via contenciosa per a la 
corresponent reclamació. 
 
Amb data 31.01.13 s’emet informe tècnic d’acord amb les inspeccions realitzades amb dates 
30.01.13 i 31.12.2013 a partir de les quals s’observa l’agreujament evident de l’estat de 
l’element, a partir de les quals,  atesa l’envergadura de l’element, vista la urgència i 
considerant la presencia d’habitatges propers i amb l’objectiu de garantir la seguretat tant dels 
seus ocupants com dels vianants, previ a la tramitació del corresponent projecte de reparació, 
es proposa el següent amb caràcter urgent aprovat mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 
5/2013: 

� Desallotjar urgentment amb data 31.01.13 els ocupants de l’habitatge afectat 
situat al número 13 de l’Avinguda de la Quintana atès que el mur presenta un risc 
greu de col·lapse que en cas de produir-se afectaria directament a l’immoble. 

� Iniciar amb data 1.02.13, previ a la tramitació del Projecte de reparació de 
l’esfondrament, les actuacions d’emergència adreçades a evitar nous esfondrament 



i garantir l’estabilitat de l’estructura, mitjançant la conducció de les aigües pluvials 
en superfície per tal d’evitar noves aportacions de les mateixes en el trasdós del 
mur, la retirada i enderroc de tots aquells elements susceptibles de patir nous 
esfondraments juntament amb la protecció adient, cobrint amb lones o plàstics 
estancs de la superfície afectada, amb l’objectiu d’evitar l’aportació d’aigua de pluja, 
i control topogràfic del mur per tal de disposar de dades respecte de possibles 
moviments. 

� Al mateix temps caldrà executar el tancament de tot el perímetre afectat amb 
l’objectiu d’evitar tant la circulació de vianants com de vehicles, metre s’executin les 
obres de reparació urgent i no es pugui garantir per complert l’estabilitat de la zona 
afectada per l’esfondrament.  

Un cop realitzades aquestes actuacions prèvies, caldrà determinar tècnicament en funció del 
seu estat, si la resta de l’obra presenta perill de col·lapse 
 
Amb data 4.02.2013 s’emet un nou informe dels serveis tècnics municipals on es constata, 
arran de les actuacions d’emergència executades d’acord amb l’informe de data 31.01.13, la 
situació de col·lapse del mur, la consideració de que l’estructura no és reparable atès que els 
danys impliquen la seva reconstrucció, portant implícita la declaració de ruïna imminent tal i 
com s’exposa en l’esmentat informe on es conclou el següent; 

� El mur presenta un estat de col·lapse greu que pot provocar un esfondrament 
espontani, situació que porta implícita la consideració d’actuació d’emergència la 
relativa a la seva reconstrucció. 

� Mantenir el desallotjament realitzat de forma urgent amb data 1.02.13 els 
ocupants de l’habitatge afectat situat al número 13 de l’Avinguda de la Quintana fins 
a la finalització dels treballs de reparació del mur. 

� Es considera implícita la declaració de ruïna imminent de l’obra pel motius 
anteriorment exposats. 

� Es considera que l’obra presenta vicis ocults i defectes d’execució imputables 
al contractista, subjecte altre criteri millor fonamentat. 

� Iniciar de forma urgent la contractació de Projecte i obra segons el 
Procediment d’emergència, d’acord amb els motius exposats. 

 
Arrel d’aquestes consideracions tècniques, mitjançant acord de Junta de Govern local de data 
28 de febrer de 2013 es ratifica l’execució d’emergència de les actuacions per part de la raó 
social Constructora de Calaf SAU així com es nomenen el director facultatiu i coordinador de 
seguretat i salut Sr. Ricard Planas Vilardaga i es procedeix a la retenció de crèdit i lliurament 
de fons a justificar per l’import estimat de 237.000 euros  d’acord amb l’article 113 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic 
 
Paral.lelament, s’encarrega la redacció  del projecte d’obra ordinària al facultatiu Sr. J.Oriol 
Martí i Falguera que és informat favorablement per l’Arquitecta assessora Anna Camps i 
Tulleuda en el sentit següent: 
 
“El Projecte tècnic aportat té per objecte la definició i valoració dels treballs necessària per al desmuntatge i 
posterior reconstrucció d’un nou mur d’escullera que garanteixi el de tot el tram afectat 
El treballs descrits en el projecte consisteixen en les següents actuacions; 

� Desmuntatge de l’escullera, incloent la retirada de tots els elements superficials existents 
� Excavació de terres del trasdós del mur existent 
� Construcció d’un nou mur d’escullera 

Pel que fa a les actuacions descrites en el document tècnic, cal considerar que totes les contemplades 
constitueixen actuacions d’emergència, imprescindibles per a garantir la funcionalitat del nou element estructural, 
ajustant-se en el seu conjunt,  en allò previst pel que fa a la tramitació de la contractació de projecte i obra de  la 
reconstrucció del mur per l’article 113 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, TRLCSP, envers la tramitació d’emergència. 
Vista la documentació aportada, es considera que el contingut tècnic del document integra les especificacions 



tècniques necessàries per a la seva aprovació. 
Respecte de les determinacions del projecte cal considerar el següent; 

� L’annex A09 d’expropiacions preveu una ocupació temporal d’una franja de 5m afectant a dues 
parcel·les, sense fer constar els propietaris de les finques afectades. En el mateix annex es justifica, 
atesa l’emergència en la redacció del projecte, la manca respecte de la valoració de bens i drets 
afectats per l’actuació, si bé cal considerar que cal incloure mitjançant un nou annex, si s’escau, 
l’esmentada valoració en el document. 

La documentació gràfica del mateix annex, defineix la franja d’ocupació temporal, sense identificar els límits de les 
finques afectades. 
 
D’acord amb les consideracions fetes, 
 
CONCLUSIONS 
 
D’acord amb l’exposat, s’informa favorablement el projecte per a la seva aprovació inicial amb les següents 
prescripcions; 

� El pressupost del projecte ha d’incorporar la valoració del sòl afectat per les ocupacions 
temporals de l’obra, juntament amb la identificació dels propietaris i de la franja de finca afectada fent 
constar els límits de les mateixes i la seva superfície.” 

 
 
Vist que l’obra de referència no està inclosa en el pressupost de la Corporació. 
 
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb el procediment per a 
la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries. 
Atès que la competència correspon al Ple de conformitat amb l’establert en l’article 38 del 
Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en relació amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. —DONAR-SE per ASSABENTAT el Ple Municipal de la situació de ruïna imminent 
del mur d’escullera de la BV-1221 de la urbanització la Quintana determinada en sengles 
informes tècnics (31 de gener i 4 de febrer) emesos per l’Arquitecta assessora de 
l’Ajuntament Anna Camps Tulleuda aprovats per Resolucions de l’Alcaldia núm. 5 i 8/2013.   
 
Segon. – En conseqüència, RATIFICAR la tramitació d ’emergència de les actuacions 
consistents en el desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de la 
BV-1221 a Talamanca segons acord de la Junta de Govern de 28 de febrer de 2013 en la 
seva condició d’òrgan de contractació I CONSTATAR la realització de les mateixes per part 
de la raó social CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, en compliment de l’article 113 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
   
Tercer . Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries anomenat anomenat “Projecte 
executiu desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de la BV-1221 
a Talamanca” format pel facultatiu Sr. J.Oriol Martí i Falguera per un import de 236.284,64 
EUROS (IVA inclòs) d’acord amb les  prescripcions fixades pels serveis tècnics municipals.  
 
Quart.-  Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a les dependències 
municipals en horaris d’oficina de dilluns a divendres i fer les al.legacions que estimin 
oportunes.  



 
Cinquè . Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte d’obres 
ordinàries, es consideraran definitivament aprovats sense necessitatde nou acord. 
 
Sisè . Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al DOGC 
 
10.- Precs i preguntes  
 
No se’n presenten 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i quinze 
minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


