
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL  18 DE 
SETEMBRE DE 2013 
 
A TALAMANCA, essent les 19.50 hores del dia 18 de setembre 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 i Jordi Graner i Casasayas com 
a regidors de l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari delegat Sr. Jordi Gasulla Sabaté.  
Excusa la seva absència la regidora Consuelo González Garcia.  
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓNS PLENÀRIES DE 10 DE JULIOL I 1 
D’AGOST  DE  2013 
  
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA NÚMS 28/2013 al 41/2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA JUNTA DE GOVERN DE 26 DE JUNY DE 2013  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ESTAT EXECUCIÓ 
 PRESSUPOST 1ER SEMESTRE  2013 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, 
MURA I TALAMANCA DE DELEGACIÓ O ENCOMANDA DE LA GESTIÓ DE L’OBRA QUE 
ES DENOMINARÀ  “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE ROCAFORT A MURA” 
 
“Atès que per acord de Ple del Consell Comarcal en data 27 de maig de 2013 es va aprovar la 
minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments del Pont de Vilomara 
i Rocafort, Mura i Talamanca de delegació o encomanda de la gestió de l’obra que es 
denominarà “Arranjament del camí de Rocafort a Mura”, que té el caràcter d’obra d’abast 
supramunicipal i interès comarcal. 
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2013 l’Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort ha aprovat la minuta del conveni esmentat. 
Atès que per acord de Ple de data 25 de juny de 2013 l’Ajuntament de Mura ha aprovat la 
minuta del conveni esmentat. 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca va comunicar al Consell Comarcal que per motius 
pressupostaris no aprovaria la minuta del conveni esmentat. 
Atès que els Ajuntaments del Pont de Vilomara i Rocafort i de Mura volen dur a terme 
l’execució del tram de l’obra esmentada que transcorre pel seus termes municipals considerant 



la possibilitat, que també ha estat acceptada per l’Ajuntament de Talamanca, d’incloure com a 
separata del projecte que es redactarà un tram de camí que transcorre pel municipi de 
Talamanca. Aquesta separata s’incorporarà en el plec de clàusules administratives particulars 
de la licitació del projecte d’obra com a possible millora a realitzar pel licitador, sense que en 
cap cas suposi un increment de preu de la licitació. 
Atès que cal procedir a la modificació del conveni, especialment la clàusula que conté el cost 
de l’actuació i el finançament destinat per cada corporació al pagament de l’obra objecte del 
conveni. 
Atès que per a la sol·licitud del canvi de destí del PUOSC que és la subvenció que finança 
l’obra esmentada es requereix disposar dels ajuntaments dels certificats de disponibilitat 
pressupostària i de terrenys que afectin a l’execució del projecte. 
Vist l’art. 25. c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, els municipis. 
Vist l’art. 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius podrà ser 
encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o diferent Administració, i l’article 15.4 de 
la mateixa norma estableix que quan aquest encàrrec es realitzi entre òrgans i entitats de 
diferents Administracions es formalitzarà mitjançant la signatura del corresponent Conveni entre 
elles. 
 
S’ACORDA 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 
els Ajuntaments del Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i Talamanca de delegació o encomanda 
de la gestió de l’obra que es denominarà  “Arranjament del camí de Rocafort a Mura”, d’acord 
amb la refosa que s’annexiona al present acord. 
SEGON.- Trametre el present acord als Ajuntaments del Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i 
Talamanca per la seva aprovació.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor i cap en contra  
 
Pregunta el regidor Sr. Graner el perquè de l’aprovació del present conveni 
Contesta el Sr. Alcalde que aquest conveni pretén arranjar el camí de Mura que afecta a un 
trosset dins el terme municipal de Talamanca. En principi el Consell Comarcal volien que 
participéssim en el pagament, però  no teníem partida pressupostària, per la qual cosa, al final 
s’ha previst que la licitació d’obra inclogui la part de Talamanca sense cost pel municipi  amb la 
inclusió d’aquesta part  com a  millora tècnica de la licitació. 
 
6.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN 
SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A LA COMARCA 
DEL BAGES 
 
“El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament de  la Catalunya 
Central  la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions 
de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, elaborat per la CTIC del 
Bages (comissió tècnica interdepartamental de coordinació d’actuacions  adreçades als infants i 
als adolescents del Bages). 
La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la protecció 
dels infants i adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua transitòriament com a 
comissió tècnica de la futura Taula Local d’Infància, a l’espera de l’aprovació del decret que  
regularà la constitució de les Taules Territorials d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 



El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i  l’Adolescència i amb subjecció a l’’art. 83 de la llei 14/2010 que disposa l’obligació de 
promoure l’establiment de protocols que assegurin una actuació integral  dels diferents serveis 
implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents. 
El treball d’elaboració del protocol per part dels  professionals que integren la CTIC del Bages 
s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el coneixement del  Consell 
d’Alcaldes.   
L’objectiu  principal del Protocol és el de  garantir, en les millors condicions possibles, la 
protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin eventualment a la comarca, 
de tot tipus de maltractament, establint mecanismes específics de coordinació, cooperació i 
complementació de tots els serveis implicats.  
En aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a fi de formalitzar 
 la cooperació  entre totes les entitats implicades i l’habilitació dels respectius  professionals   
per actuar d’acord  amb els  termes que estableix el protocol, dins del marc legal que sigui 
vigent en cada moment.  
 
Per tot el què s’ha exposat, el Ple de la Corporació  
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament 
a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i habilitar a tots els professionals de 
l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació en el treball en xarxa que regula. 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots els 
acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i  l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER.-  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió tècnica 
que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages. “ 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Es presenten dues propostes per al seu debat i votació, amb prèvia consideració de la seva 
urgència. 
 
Es vota, doncs  la urgència de  les dues  propostes següents  que és aprovada per unanimitat: 
 
-APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014 DEL 
MUNICIPI DE TALAMANCA.  
 
“Atès que els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol.licitat que l’Ajuntament fixi les dues festes locals corresponents al proper any 
2014 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, adoptar els següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – PROPOSAR com a Festes locals del municipi de Talamanca per al proper any 
2014 , el 17 d’abril  (Dijous Sant)  i el 13 d’agost de 2014.  
 
SEGON. – NOTIFICAR aquests acords als Serveis Territorials de Barcelona del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 



La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
-ACCEPTACIÓ OFERIMENT SRS. PERE ALASTRUEY, JOSEP FERRER I JORDI COLELL 
DE CESSIÓ GRATUÏTA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TALAMANCA. 
 
“Atès que en data de Registre d’Entrades de 27 d’agost de 2013 amb núm. 343 el Sr. Toni 
Surdé ha comunicat a aquest Ajuntament que els Srs. Pere Alastruey i el Sr. Josep Ferrer 
tenen la voluntat de donar tot una sèrie de llibres per a la biblioteca municipal de Talamanca 
així com el Sr. Jordi Colell ha donat el llibre “Sol i amb la meva obra” de part de TALECTURA, 
per tal que siguin acceptats per part d’aquest Ajuntament i incorporar-los al fons de la biblioteca 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER. – ACCEPTAR  l’oferiment  dels Srs. Pere Alastruey, Josep Ferrer i Jordi Colell de 
cessió gratuïta dels llibres que s’incorporen en l’annex dels presents acords.  
 
 
SEGON. – INCORPORAR els llibres que es relacionen en l’apartat anterior al fons de la 
Biblioteca Municipal de Talamanca. 
 
TERCER. – EXPRESSAR l’agraïment d’aquest consistori als Srs. Pere Alastruey, Josep Ferrer i 
Jordi Colell per la cessió gratuïta realitzada.    
 
QUART. – NOTIFICAR els presents acords al Sr. Toni Surdé als efectes adients.”   
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i un minut, 
que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


