
 
ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 16 DE JULIOL 
DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19,55  hores del dia 16  de juliol 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, la Sra. Consuelo González Garcia i  Jordi 
Graner Casasayas, assistits tots ells pel Secretari delegat sr. Jordi Gasulla Sabaté. 
 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.-APROVACIÓ ACTA DE 14 DE MAIG DE 2014 
 
L’acta és aprovada per unanimitat. 
  
2.-DONACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA NÚMS. 23/2014 FINS EL 37/2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
  
3.- DONACIÓ COMPTE JUNTA DE GOVERN DE 4 DE JUNY DE 2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4.- APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI ACCEPTACIÓ TERRENYS  A TITOL GRATUÏT 
DE LÍDIA ESTHER VENTURA CERDÀ, MARIA-ELENA VENTURA CERDÀ I HELENA 
MARISTANY CERDÀ  
 
Examinat l’informe favorable de l’Arquitecta tècnic municipal de 9 de juliol de 2014 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER..- APROVAR la minuta de conveni d’acceptació dels terrenys a títol gratuït de 
Lídia Esther Ventura Cerdà, Maria-Elena Ventura Cerdà i Helena Maristany Cerdà que es 
relaciona en annex. 
 
SEGON. – FACULTAR el Sr. Alcalde, perquè amb poder tant ampli com sigui possible 
procedeixi a la signatura  de l’esmentat conveni, així com per a la realització de les 
gestions que siguin necessàries per a l’efectivitat dels acords adoptats, i, concretament, 
per a la immatriculació dels terrenys cedits a favor de l’Ajuntament de Talamanca.  
 
TERCER. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde que llegeix literalment el següent escrit: 
 
Don Carlos Ventura Tapias, nació el 28 de Febrero de 1912 en la ciudad de Gerona. 
Llegó a Talamanca acompañado de su esposa María Cerdá, el verano del año 1.950 



andando por la montaña desde Monistrol de Calders donde estaban pasando las 
vacaciones con sus dos hijas. Los propietarios de la Fonda donde estaban hospedados les 
hablaron de un pueblo muy bonito y con historia pero que estaba en decadencia, quisieron 
conocerlo y los dos junto con los hijos de la Fonda se fueron de excursión a Talamanca. 
En aquellos años no había ni luz ni teléfono, ni agua corriente, pero cuando lo vieron 
Carlos y María quedaron maravillados y entusiasmados y se imaginaron su renacer. Con el 
dinero que llevaba encima aquel mismo día compró varias casas en ruinas con la intención 
de reconstruirlas y promocionar el pueblo entre sus amistades de Barcelona, Sabadell y 
Terrassa. En cuanto empezó a reconstruirlas generó empleo y actividad en el pueblo. El 
mismo se reconstruyo una casa para el y su familia en el carrer Nou donde pasaban los 
veranos y en donde instaló un generador con el que daba luz a dicha calle así como 
alguna otra zona y a partir de aquí el pueblo empezó a tener vida y mucha gente se instaló 
en verano comprando casas y dando actividad a la gente del pueblo, la Fonda, el Forner, 
la Tienda, etcétera. En 1956 compró el castillo el cual había sido derribado durante la 
batalla de Talamanca en el año 1714 y con lo que quedaba en pié empezó a reconstruirlo, 
empleando gente del pueblo entre ellos Ramón Sellarés que fué su mano derecha y 
hombre de confianza durante todos estos años. La reconstrucción duró más de 4 años y la 
realizó guiándose en los planos que obtuvo de los archivos de la Corona de Aragón y 
dejándose aconsejar por expertos pero siempre bajo su dirección. Cuando terminó el 
mismo con su familia lo habitó durante los veranos, cultivando las tierras de la Quintana 
plantando árboles frutales, cereales y huertos que regaba con la balsa que construyó 
canalizando el agua de la lluvia, con lo que personas del pueblo como el Tico que trabajó 
siempre a su lado cuidándose de que los campos, huertos y bosques estuvieran bien 
cuidados, con lo cual hizo que mejorara el aspecto de las tierras. Entre otras cosas 
urbanizó “El Serrat” y hizo chalets para el veraneo. Terminó los pisos inacabados de la 
carretera y los vendió con lo cual aumentó la gente que se afincó en Talamanca. 
Reconstruyó la Masia del Singla también bajo su supervisión y siempre con gente del 
pueblo. Montó una pequeña fabrica Textil en un local del Raval que funcionó por un tiempo 
y que se tuvo que cerrar por motivos ajenos a el, lo cual indica los esfuerzos hechos para 
que prosperara el pueblo y su gente. Además colaboró con sus aportaciones económicas 
en todas las celebraciones y eventos, fiesta mayor etc. y siempre que era necesario y se le 
requería. 
 
Falleció en Talamanca el día 1 de Marzo de 1983 por un sobreesfuerzo provocado al 
querer levantar una piedra en “la Quintana” donde junto a Ramón Sellarés estaban 
terminando una obra que fue la ultima que realizo. 
 
Era un enamorado de Talamanca y su familia quiso que sus restos, descansaran en su 
cementerio, cerca de lo que con mucho esfuerzo e ilusión consiguió hacer por el pueblo 
que tanto quería. 
 Después de 31 años de su fallecimiento sus herederas Lidia-Esther, María-Elena y 
Helenita han querido donar al ayuntamiento en memoria de su padre y abuelo, la finca “La 
Soleya del Prat”.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordi Graner que demana si la finca cedida es pot 
aprofitar. 
Contesta el Sr. Alcalde que ja es veurà més endavant, ara, primer s’ha d’acceptar la 
donació i després s’han de fer les escriptures. 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i 1 abstenció del Sr. 
Jordi Graner.  
 
 



 
5.- APROVACIÓ COMPATIBILITAT DE LA SRA. LÍDIA PORTÍ PURTÍ PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UN SEGON LLOC DE TREBALL AL SECTOR PÚBLIC 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“Examinat l’informe favorable de l’Ajuntament de Marganell 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S. 
 
PRIMER. – DONAR conformitat a la compatibilitat de la Sra. Lídia  Portí Purtí, personal 
laboral d’aquest Ajuntament, per al desenvolupament d’un segon lloc de treball al sector 
públic, amb règim de personal laboral, a l’Ajuntament de Marganell. 
 
SEGON. – DETERMINAR que l’exercici de les funcions a l’Ajuntament de Marganell es 
realitzaran fora de l’horari laboral que la Sra. Portí té reconegut a l’Ajuntament de 
Talamanca. 
 
TERCER.—NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la interessada i a 
l’Ajuntament de Marganell. “ 
 
6.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A 
L’ANY 2015 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
“Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – PROPOSAR que els dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 
2015 siguin: 
 
-Dijous sant 
-13 d’agost de 2015 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya” 
 
 
 
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REBUIG A LRSAL 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
ÚNIC.- ADHERIR-SE a la proposta de resolució de rebuig a LRSAL propiciada en el sí de 
l’Assemblea General de l’ACM el 19 de juny de 2014 i que consta en document annex: 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A L’ACTE PEL DRET A DECIDIR DELS 
ELECTES LOCALS DE CATALUNYA 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 



“Es proposa al Ple l’adopció dels següents  A C O R D S: 
 
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat 
popular. Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, 
d’igualtat, de justícia i de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més  
elementals que s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions 
col·lectives, definint horitzons, proposant drets i valors. 
 
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han 
tingut un paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat 
reiteradament el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a 
nació. 
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, per 
tots els racons del país, en un mosaic de 947 municipis els Ajuntaments han fet sentir la 
veu dels ciutadans i ciutadanes inequívocament compromisos amb l’autogovern. 
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la 
definició del futur del país. 
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes 
d’Estatut; també va ser així en el tombant de la Dictadura cap a la Segona República amb 
l’impuls decidit de l’Estatut de 1931‐1932 i també ho van ser després de la Dictadura 
franquista amb les eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés de 
desenvolupament de l’autonomia local i dels principis de l’autogovern recollits 
genèricament en el pacte de la transició i concretats a l’Estatut de 1979. 
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant 
decisiu.  
Les retallades successives de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica liquidació 
després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen davant d’una 
pràctica ruptura d’aquell pacte forjat entre 1977‐1979. 
Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que 
l’únic camí possible en defensa de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans i les 
catalanes és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i 
ciutadanes sobre la seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i 
Espanya. Una consulta sobre el futur, sobre el país que volem i sobre el 
país que necessitem.  
 
I per tot això afirmem: 
 
Primer.Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i 
del catalanisme polític com el camí per satisfer i donar resposta a les necessitats més 
peremptòries i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. 
 
Segon.Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta 
als ciutadans, és el punt de trobada de tota la ciutadania, en una actitud de radicalitat 
democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir amb llibertat el 
país que volem . 
 
Tercer.Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la 
consulta i a facilitar‐ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el 
Parlament de Catalunya.  
 
Quart.Enviar aquesta moció a l’Associació Catalana de Municipis”.  
 
 



 
 
9.- MOCIÓ RELATIVA A LA COL.LOCACIÓ, SI S’ESCAU, A L’ENTRADA I SORTIDA DEL 
NOSTRE MUNICIPI DEL CARTELL “MUNICIPI PER A LA INDEPENDÈNCIA” 
 
Intervé el Sr. Alcalde que està d’acord amb la moció però sempre que es condicioni a les 
necessitats pressupostàries del municipi, en tant en quan que dos cartells d’aquestes 
característiques s’enfilarien a  quasi be uns 600 euros i, en total com que són quatre 
cartells els que s’han de col.locar, podria costar aproximadament uns 1.200 euros 
 
Per part del Ple de la Corporació s’accepta l’esmena i acte seguit s’aprova per unanimitat 
el següent A C O R D: 
 
PRIMER.—INSTAR  a l’entrada i sortida del nostre municipio la col·locació dels cartells 
següents: “Municipi per a la independencia”, adhesió aprovada en el seu moment per 
aquest consistori. 
 
SEGON. – DETERMINAR que dit subministrament resta supeditat a la corresponent 
consignació pressupostària”.  
 
 
10.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
  
Intervé el Sr. Alcalde tot contestant la denúncia realitzada per part del Sr. Jordi Graner a 
diferents publicacions de la comarca relatives a la mala organització del casal d’estiu.  
Davant  dels fets denunciats, continua el Sr. Alcalde, ens veiem obligats a contestar.  
Explica que en relació a l’afirmació del sr. Graner de que  la Direcció General de Joventut, 
estava inspeccionat aquest Ajuntament i el Casal d’Estiu,  no li consta a ningú que hagi 
arribat cap requeriment  o comunicació en aquest sentit. Respecte a l’expedient 
administratiu municipal referit al casal d’estiu,  comenta l’Alcalde que no sap quin 
expedient va mirar el Sr. Graner, però quan es va fer la convocatòria pública, l’única 
l’entitat que es va presentar, va aportar els estatuts, el títol del monitor, el projecte lúdico-
educatiu així com una proposta d’assegurança. A més l’Ajuntament de Talamanca presta 
suport a l’organització del casal d’estiu mitjançant un pla d’ocupació  amb una auxiliar. 
Continua explicant el Sr. Alcalde que no li consta que hi hagi cap investigació ni 
requeriment de la Direcció General de Joventut, i l’únic que hi ha hagut és un oblit 
administratiu a l’hora de comunicar prèviament l’activitat a la Generalitat, qüestio que ja 
s’ha subsanat. 
Amb l’actuació que s’ha fet per part del Sr. Graner, explica el Sr. Alcalde, el que es fa és 
“intoxicar” els veïns amb noticies falses, tot creant una mala imatge per al nostre poble. Si 
vol fer una oposició constructiva, faci-la,  i no cal que amb actuacions amb traïdoria vostè 
publiqui mentides als mitjans de comunicació de la comarca.  
 
 
 
11.-PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Graner que sol.licita a l’Alcalde que l’agradaria respondre. 
Contesta al Sr. Tarin que no sé si pot fer-ho.  
Explica el Sr. Graner que ell va trobar unes deficiències a l’expedient i amb això vaig fer un 
escrit ja que el casal ja estava començat. 
Demana el Sr. Graner si l’Ajuntament ja ha comunicat l’obertura de l’activitat a la 
Generalitat. 



Respon el Sr. Alcalde, que tal com s’ha dit abans,  es va cometre un error administratiu i ja 
s’ha esmenat. 
Sol.licita el Sr. Graner si es pot veure el projecte lúdico-educatiu. 
Contesta l’Alcalde que ara no és el moment.  
 
En un altre ordre de coses, demana el Sr. Graner com està el tema de la normativa 
respecte a la “circulació” de cavalls. 
 
Comenta el Sr. Tarin que s’ha demanat assessorament a la Diputació de Barcelona per 
aquest tema. 
 
En tercer lloc, el Sr. Graner demana quina previsió hi ha pel tema de la reclamació del mur 
L’Alcalde sol.licita al Sr. Secretari que contesti la pregunta. 
Explica el Sr. Secretari que una vegada iniciat l’expedient i formulades les al.legacions s’ha 
de dirimir en via administrativa tot l’assumpte mitjançant el nomenament d’un instructor. 
Una vegada instruït l’expedient s’haurà de resoldre pel Ple de la Corporació  i, determinar 
de forma definitiva les responsabilitats, qüestió que, posteriorment, es podrà impugnar en 
via judicial. El tema serà llarg i seguirà el seu curs. 
 
Intervé novament el Sr. Graner per demanar si s’ha fet un contracte en relació al servei de 
neteja dels carrers 
 
Contesta el Sr. Tarin que ja es va contestar. 
 
Es demana pel Sr. Graner si s’ha constituït la comissió en relació a l’assumpte dels 
aparcaments del poble de Talamanca.  
 
El Sr. Tarin contesta que ja està en marxa. Ens vam reunir amb 2 tècniques de la Diputació 
i amb el seu assessorament començarem el debat participatiu. 
 
Pregunta el Sr. Graner per la situació del wi-fi del casal. 
Contesta el Sr. Tarin que no tenim constància de cap queixa. 
 
Finalment, demana el Sr. Graner sobre la situació dels contenidors del carrer Mura que fa 
més de dos anys que estan a la via pública. 
Contesta el regidor Ferran Argilés, que aquest senyor té un permís d’obres i té dret a tenir 
els contenidors a fora.  
Demana el Sr. Graner si el permís d’obres encara es troba vigent. 
Contesta el Sr. Alcalde que es mirarà.  
 
 
 
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,  


