
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 8 DE GENER DE 
2014 
 
A TALAMANCA, essent les 20.05 hores del dia 8  de gener de 2014  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.  
 
Excusen la seva absència la regidora Consuelo González García  
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2013  
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Graner per dir que en relació a l’acta no s’apunta tot el que es diu, i 
que abans de fer-la es podria passar un esborrany per mirar-la.  
 
 
Es sotmet a votació l’acta que és aprovada per unanimitat. 
 
  
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA NÚMS  58/2013 FINS EL 67/2013 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE NOVEMBRE DE 
2013 I 4 DE DESEMBRE DE 2013 
 
Punts tractats: 
 
ACTA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2013. 
 
-Aprovació actes de 26 de juny de 2013 i 16 d’octubre de 2013 
 
ACTA DE 4 DE DESEMBRE DE 2013 
 
-Ratificació sol.licitud Alcaldia de data 27 de noviembre de 2013 de canvi destinació preacords 
de caire econòmic  Xarca de Governs Locals 2012-2015 
-Aprovar la primera certificació de l’obra “Consolidació del mur-escullera de la travessa urbana 
de la carretera BV-1221” presentada per CONSTRUCTORA CALAF 
-Aprovació de la liquidació estat de comptes acumulat a 30 de setembre de 2013 d’acord amb 
la proposta presentada per SOREA, S.A. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
4.- APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER 
DE 2013 



 
“Examinada la proposta presentada per SOREA.S.A. en data 8 de maig de 2013 amb estudi 
adjunt per a la determinació de la retribució, del qual resulten les següents quantitats a aplicar 
amb efectes de l’1 de gener de 2013: 
 
Retribució de la gestió: 0,8374 eur/m3 
Retribució de la inversió: 0,3267 eur/m3 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta tècnic municipal amb data 8 d’octubre de 2013 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER.—APROVAR l’actualització de la retribució amb efectes 1 de gener de 2013 de 
SOREA.S.A.. resultant les quantitats següents: 
 
 Retribució de la gestió: 0,8374 eur/m3 
Retribució de la inversió per a 1 de gener de 2013: 0,3267 eur/m3 
 
SEGON. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a SOREA, S.A. “ 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a favor i una abstenció del Sr. Jordi 
Graner. 
 
 
5.- RATIFICACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA I ON 
WIFI BAGES PER A LA COL.LABORACIÓ EN LA DISPONIBILITAT DE SERVEIS D’ACCÉS 
A INTERNET 
 
Es proposa al Ple la ratificació dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – RATIFICAR  la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i On Wifi 
Bages per a la col.laboració en la disponibilitat de serveis d’accés a internet de data 27 de 
novembre de 2013, que s’adjunta com a annex.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
6.- RATIFICACIÓ SIGNATURA CONVENI REGULADOR DE L’AUTORITZACIÓ 
D’INSTAL.LACIÓ D’UNA BÚSTIA AL CASAL DEL POBLE A FAVOR DE L’ENTITAT 
COMERCIAL ELÈCTRICA FORNELLS, S.A.U. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“PRIMER. – RATIFICAR la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i 
COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. de l’autorització d’instal.lació d’una bústia al 
Casal del Poble a favor de COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. signat en data 22 de 
novembre de 2013 que copiat a la lletra diu: 
 
“En Josep Tarin Canales, com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Talamanca, amb domicili 
a efectes d’aquest conveni a la Plaça de l’Església núm. 1 de TALAMANCA. 
 
En Pere Sagué i Turón, amb domicili al carrer Mas Pla, número 1 de Fornells de la Selva, amb 
DNI 40.290.700-J 
 



Ambdós 
 
ACTUEN 
 
En Josep Tarin Canales, en representació de l’Ajuntament de Talamanca, en virtut del 
nomenament efectuat pel Ple Municipal d’11 de juny de 2011. 
 
El Sr. Pere Sagué Turón, com a persona física designada per COMELGRUP GIRONA S.L.U., 
amb NIF B17612565, administradora de la de la companyia mercantil COMERCIAL 
ELECTRICA FORNELLS, S.A.U., amb NIF A17091950, amb domicili a 17458-Fornells de la 
Selva (Girona), constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura pública davant ......el 
dia......... i inscrita al Registre Mercantil ....., en el volum...., foli..............., fulla 
número...................i té assignat el número....................... 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
1.- Que l´Ajuntament de Talamanca és propietari en ple domini  del Casal del Poble.  
 
 
2.- Que l´immoble esmentat és propietat de l´Ajuntament de Talamanca i figura a l´Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions  
 
3.- Que l´entitat COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. té per objecte l´activitat de 
venda i distribució de material elèctric, activitat per la qual necessita un domicili a Talamanca i a 
aquest efecte ha demanat a l´Ajuntament poder instal.lar a l´esmentat edifici  una bústia a on 
poder rebre la correspondència.   
 
4.- Que l’entitat COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. té previst a partir de l’1 de gener 
de 2014 de disposar en propietat entre 80 i 120 vehicles, per a l’exercici de la seva activitat. 
Per la qual cosa ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient i especialment per 
atorgar el present contracte, convenen la signatura del present document d´acord amb els 
següents  
 
P A C T E S: 
 
PRIMER. – El present conveni  té per objecte regula l’autorització a l’entitat COMERCIAL 
ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. d’instal.lació d’una bústia al Casal del Poble per a la recollida 
de la correspondència relativa a la seva activitat 
 
SEGON. – L’Ajuntament de Talamanca AUTORITZA  a COMERCIAL ELECTRICA 
FORNELLS, S.A.U. a instal.lar al Casal del Poble, una bústia de correus, per a ús particular de 
l’entitat mercantil, i conseqüentment, AUTORITZA  també a què l’entitat designi l’adreça del 
carrer Raval núm. 4-A com a centre destinatari de la correspondència de l’entitat. 
 
TERCER. – L’entitat mercantil COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. es compromet a 
tramitar la corresponent Alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en aquest municipi  abans 
del 20 de desembre de 2013 a l’adreça autoritzada, amb l’epígraf que correspongui d’acord 
amb la normativa reguladora, i contribuir per aquest impost metre estigui exercint l’activitat de 
magatzem de venda i distribució de material elèctric a Talamanca. Així mateix procedirà a 
realitzar els tràmits oportuns de comunicació prèvia d’inici de l’activitat.  
 



QUART. – La mercantil COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. atenent l’objecte que 
constitueix la seva activitat, s’OBLIGA a matricular bona part dels vehicles de la seva propietat, 
designant l’adreça del carrer Raval núm. 4-A de Talamanca, als efectes del pagament de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a favor de l’Ajuntament de Talamanca. 
 
CINQUÈ. – L’Ajuntament de  Talamanca indicarà oportunament, el lloc exacte a on l’entitat 
COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. podrà instal.lar la bústia de correus, essent a 
càrrec d’aquesta darrera totes les despeses que aquesta instal.lació ocasioni.  
A tal efecte, l’entitat COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, S.A.U. autoritza a l’AJUNTAMENT 
DE TALAMANCA per tal que reculli i recepcioni tota la documentació relativa a  les notificacions 
i resta de comunicacions de l’activitat a exercir en la bústia de correus instal.lada a tal efecte. 
 
SISÈ.— L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA es compromet a aprovar abans del 31 de 
desembre de 2013, una modificació  de l’Ordenança fiscal núm. 2 per a l’any 2014, que regula 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d’acord amb el quadre de tarifes mínim annex 
que s’adjunta.  
 
SETÈ. – CONDICIÓ SUSPENSIVA.—El present conveni haurà de sotmetre’s a l’aprovació del 
Ple de l’Ajuntament, per a la seva plena eficàcia, en la propera sessió que es celebri a comptar 
des de la data de la seva signatura.  
 
VUITÈ. – El present conveni quedarà resolt i restarà sense cap valor ni efecte en el cas que 
abans del 20 de desembre de 2013 la raó social COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS, 
S.A.U. no hagi verificat davant l’Ajuntament de Talamanca l’alta a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques en els termes expressats en l’acord dispositiu tercer. 
 
NOVÈ.—Aquest conveni tindrà una durada inicial de dos anys, a partir de la data de signatura 
del mateix.  
 
DESÈ. – Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa per la qual cosa, qualsevol qüestió 
que pugui sorgir de la interpretació del present conveni, ambdues parts es sotmeten als jutjats i 
tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de Barcelona. “ 
 
 
7.- APROVACIÓ  COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 AJUNTAMENT DE TALAMANCA 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a 
favor i 1 abstenció: 
 
“Havent estat el compte general de l’exercici 2012 format per l’Alcaldia i havent-se reunit la 
Comissió Especial de Comptes, i exposat al públic durant el termini de 23 dies hàbils  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R DS: 
 
PRIMER. – APROVAR el Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a 
l’exercici 2012. 
 
SEGON. – TRAMETRE a través de la plataforma eacat el Compte General a la Sindicatura de 
Comptes als efectes conseqüents. “ 
 
8.- APROVACIÓ PADRÓ MUNICIPAL A EFECTES 1 DE GENER DE 2013 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 



 
“PRIMER. – APROVAR la xifra oficial del padró municipal del poble de Talamanca  de 147 
habitants a 1 de gener de 2013. 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes 
conseqüents.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9.- ADHESIÓ AL 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 I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-2015  
 
“Atès que el Consell Comarcal del Bages, en sessió plenària de data 25 de novembre de 2013 
va aprovar el “Conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament 
dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015” 
 
És per aquest motiu i d’acord amb el punt vuitè del present conveni,  que procedeix aprovar-ne 
la seva adhesió que estendrà els seus efectes fins el  31 de desembre de 2015, amb efectes 
econòmics des de l’1 de gener de 2013  
 
Atès el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en virtut dels 
quals les administracions poden signar convenis de cooperació, que tenen caràcter voluntari i 
base negocial 
 
 S’ A C O R D A : 
 
PRIMER. – APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca al “Conveni marc de 
col.laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i 
polítiques d’Igualtat, 2013-2015” amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2013.  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
10.- APROVACIÓ ACTE DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I TALAMANCA.  
 
El Secretari procedeix a donar lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“En data 28 de novembre de 2013 es van reunir les comissions de delimitació municipals de 
Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort 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 28 de novembre 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 
Pont Vilomara i Rocafort i Talamanca subscrita en data 28 de novembre 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 i a l’Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort.” 
 
11.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC-FINANCER AJUNTAMENT DE TALAMANCA 
PREVISIONS EXERCICIS 2013-2018 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR el Pla econòmic-financer de l’Ajuntament de Talamanca previsions 
2013-2018 per a assolir el compliment dels equilibris econòmics i financers adequats, i el 
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i endeutament arrel 
de la Llei Orgànica 2/2012, detall del qual figura a l’annex d’aquesta proposta, així com el 
document PR10 a efectes de consideració dels mateixos per part de la Direcció General de 
Política Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
 
SEGON. – SOL.LICITAR l’autorització a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya  per a la concertació per a l’exercici 2014 de dos operacions de 
préstec a llarg termini consistents en: 
 
-Un préstec pont de 212.907 euros a la Diputació de Barcelona. 
-Un préstec per import de 175.000 euros a 10 anys sense interessos a la Diputació de 
Barcelona 
 
TERCER. – TRAMETRE còpia del Pla econòmic-financer i el document PR10 i annexes a la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya d’acord  amb els  
annexos de l’Ordre de ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde que explica que el Pla ecònomic-financer que es sotmet a votació 
ha estat elaborat pels serveis econòmics de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de 
regularitzar la situació. En aquest sentit es preveu la formalització de 2 préstecs, un de préstec 
pont per a finançar les obres realitzades del FEDER i l’altra per a finançar operacions antigues 
que s’havien finançat amb romanent.  
 
Es sotmet la proposta a votació que és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a favor i 1 
abstenció del Sr. Jordi Graner.  
 
 
 
12.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A L’ACORD PER LA CONSULTA PER 
DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA  
 



Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
“Reunit  en sessió ordinària el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques(ACM), en relació al procés de consulta popular iniciat des del Parlament de 
Catalunya, com a màxim òrgan de la sobirania popular del nostre poble, formula les següents  
 
MANIFESTACIONS: 
Primer.-  El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al poble de 
Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que li permeti decidir, 
d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,  
Segon.- El Comitè Executiu de l’ACM dona suport a la data del 9 de novembre de 2014 i a la 
pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en cas de 
resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit de l’acord del 
President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret a decidir. 
Igualment, es dona suport a la iniciativa impulsada des del Parlament  que insta, d’acord amb la 
legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, 
convocar i celebrar un referèndum consultiu", que es vol convocar i la convocatòria de la qual 
anirà a càrrec del Govern.  
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’ACM s’impulsaran 
accions de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar el procés de 
sobirania mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el 
suport del món local català donant tot el suport a la celebració d’aquest referèndum. 
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans 
requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació 
popular. 
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al Govern 
espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al Congreso de Diputados.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
13.-MOCIÓ DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA CELEBRACIÓ D’UNA 
CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania 
 de Talamanca,  vol manifestar: 
 
1.- La seva satisfacció per l’acord entre la majora de les forces polítiques al Parlament, que farà 
possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliura i 
democràtica, el seu futur col.lectiu.  
 
2.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del 
poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 
 
3.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest 
acte democràtic, decidint el seu destí” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
14.- MOCIÓ PER A LA  MILLORA DE LA  MOBILITAT DE LA CARRETERA C-55  



 
Des  del poble de Talamanca considerem que en els últims anys, les comunicacions per 
carretera de Manresa i el Bages han millorat considerablement amb Osona, l’Anoia, el 
Berguedà, el Pirineu, les comarques de Ponent i el Garraf com a conseqüència del 
desdoblament de l’Eix Transversal, l’Eix del Llobregat i la formació de l’Eix Diagonal. 
Actualment, un dels grans reptes a la comarca és millorar les relacions amb la conurbació de 
Barcelona, tant per carretera com per ferrocarril. 
Amb aquest objectiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en data 13 de Setembre 
de 2013 va presentar a Manresa, un pla que inclou una desena d’actuacions de millora a la 
xarxa viària i als serveis ferroviaris i d’autobús interurbà, amb una inversió prevista d’uns 20 
Milions d’Euros.  
Aquest programa té com a principals eixos: 

- Millorar la mobilitat interna per mitjà de les carreteres C-55 i C-58, tot prioritzant la 
seguretat viària  

- Dotar l’autopista C-16 dels elements de gestió i d’infraestructura que permetin 
potenciar-ne l’ús com a via d’alta capacitat de connexió amb Barcelona. 

- Millorar els serveis de transport públic entre Manresa i Barcelona, en tren i en autobús  
 
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS: 
Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que prioritzi les actuacions de 
millora de la seguretat a les principals carreteres del Bages, amb una especial atenció a aquells 
punts que registrin una major accidentalitat. En aquest sentit, es redactin nous projectes de 
millora a la C-55 i a la C-58, molt utilitzades en els moviments locals, que continuaran en la línia 
de  les obres, recentment finalitzades, a la C-55 al seu pas per Manresa i per Castellbell i el 
Vilar.   
Segon.- Que els projectes constructius concretin tècnicament les actuacions i les obres 
corresponents i s’executin en els exercicis 2014 i 2015. Que aquestes actuacions afectaran al 
ferm, la senyalització (vertical, horitzontal i d’orientació), la redistribució de carrils, la revisió de 
trams d’avançament i de carrils addicionals o la formació de rotondes. S’adequaran els 
sistemes de contenció de vehicles i s’estudiarà la implementació de separadors entre els sentits 
de la circulació on sigui tècnicament  possible.  
Tercer.- Demanar al govern que, d’acord amb els criteris de sostenibilitat i racionalitat,  s’avanci 
decididament en el canvi de model i funcionalitat viària ja anunciat d’acord amb el qual cal 
aprofitar les infraestructures existents, abans de realitzar-ne de noves. Per a aquest nou model, 
segons el qual la C16 cal que sigui la via de caràcter territorial i la C55 la via de connexió amb 
caràcter més local, cal avançar-hi fermament, prenent les decisions necessàries per tal que hi 
hagi un traspàs efectiu de vehicles de la C55 a la C16, d’acord amb les prestacions de 
cadascuna de les dues vies. 
Quart.- Que d’acord amb això, entre les actuacions a realitzar considerem imprescindible 
l’ampliació de la calçada entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix (ronda de Manresa) per tal 
de formar una secció de dos carrils per sentit, amb una mitjana de formigó de separació així 
com la definició d’un nou enllaç a nivell a la C55 a l’alçada de Bufalvent – Cal Grabat. 
Cinquè.- Que es redactin els projectes i s’executin les obres per a millorar les connexions de 
l’autopista amb la capital del Bages, entre elles les corresponents a millorar i potenciar l’actual 
enllaç de Viladordis entre la ciutat i la C55 amb la C16 i viceversa, redefinint l’enllaç de 
Viladordis amb la C55, executant un accés des de la Rotonda Prat de la Riba i els enllaços nord 
de la C16 a aquesta sortida. 
Sisè.- Reclamar l'alliberament parcial del peatge a l'autopista C-16 pels ciutadans i ciutadanes 
residents al Bages, ja que la considerem com a la millor fórmula per avançar en el procés de 
reduir el trànsit de la carretera C-55 i augmentar-ne la seguretat, o en tot cas, aplicar una nova 
política tarifària per incrementar el trànsit a la C-16.  
Setè.- Reclamar al Govern de l’Estat Espanyol que finalitzi les obres d’enllaç de la B40 a  
l’alçada de Viladecavalls amb la A2, atesa la importància d’aquesta infraestructura per la 



definició d’aquesta nou model de funcionalitat viària.  
Vuitè.- Reclamar que la Generalitat dugui a terme allò anunciat pel Departament en el sentit 
d’implantar serveis de trens  semidirectes, a partir del gener, que han de permetre reduir el 
temps de trajecte entre la capital del Bages i Barcelona uns 15 minuts, de manera que el 
recorregut quedarà en 1 hora. 
Novè.- Que la Generalitat exigeixi al Govern de l’Estat i a ADIF les inversions necessàries en el 
tram de Rodalies Manresa-Barcelona per tal de rebaixar la durada del trajecte, 
independentment de la mesura anterior. 
Desè.- Que s’executin en els dos propers exercicis les actuacions previstes per a la millora de la 
xarxa de Rodalies de Catalunya, acordat recentment amb el Ministeri de Foment i que tracta 
sobre la millora de l'accessibilitat i modernització de l’estació de Manresa. 
Onzè.- Que es traslladin aquests acords al  Departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya, i al Ministerio de Fomento.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
 
15.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
16.- PRECS I PREGUNTES  
 
Intervé el Sr. Graner que afirma que hi ha diverses preguntes per escrit però que es van 
contestant. 
 
Demana pel punt TIC, si ja està connectat. 
 
Respon l’Alcalde afirmativament que hi ha connexió  
 
Demana també el Sr. Graner el perquè ha faltat la il.luminació de nadal d’enguany ja que ha 
rebut diversos comentaris. 
 
Comenta el Sr. Alcalde que davant la política de restricció de despeses d’aquest últim exercici 
de l’Ajuntament vam decidir no fer-ho perquè s’havia de fer pujar una grua  que valia uns  1.200 
euros. De cara l’any que ve mirarem de canviar el sistema.  
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i trenta-
cinc minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


