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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
29 D’ OCTUBRE DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19.30 hores del dia 29 d’octubre de 2014 es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Francesc Sellarès i Boixader, Consuelo González García, 
Ferran Argilés Sas i Jordi Graner Casasayas com a regidors d’aquest Ajuntament, 
assistits tots ells per  la Secretària acctal. Sra. Lídia Portí i Purtí.  
 
 
Declarat obert l'acte públic, es van tractar els següents punts en l’ordre del dia: 
 
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
CENTRE EQÜESTRE TALAMANCA. 
 
La proposta d’acord és la següent: 
 
“ANTECEDENTS: 
 
1-. Vist que la Junta de Govern Local, en data 14 de desembre de 2011, va aprovar 

inicialment el Projecte bàsic i executiu Centre Eqüestre Talamanca i el va sotmetre a 

exposició pública mitjançant edictes inserits al Butlletí Oficial de la Província en data 

15 de febrer de 2012 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 13 de febrer 

de 2012. 

 

2-. Vist que passat el termini d’informació pública sense que es presentessin 

al·legacions i, en virtut dels acords municipals anteriors, el projecte es va considerar 

aprovat definitivament segons Anunci d’aprovació definitiva publicat al Butlletí Oficial 

de la Província en data 19 d’abril de 2012 i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya en data 20 d’abril de 2012. 

 

3-. Atès que es va produir un increment d’IVA pel canvi normatiu que hi va haver, i que 

també es va incorporar alguna modificació no substancial, es va tornar a aprovar el 

projecte mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 8/2014 d’onze de febrer de 2014. 

 

4-. Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant notificació de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme a la Catalunya Central adreçada a aquest Ajuntament 

en data 30 de maig de 2014 per la plataforma EACAT, va requerir a realitzar petites 

modificacions que no afectaven substancialment ni el projecte ni el pressupost del 

mateix 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER-. APROVAR definitivament el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU CENTRE 

EQÜESTRE TALAMANCA, amb emplaçament a l’avinguda Quintana, s/n, de 

Talamanca, redactat per l’arquitecte Francesc Rabat i Oliva, amb un pressupost total 

per contracte de 195.938,25 € (IVA inclòs). 

 

SEGON-. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell 

municipal .” 

 
 
Intervé a el regidor Sr. Jordi Graner per dir que hi votarà en contra perquè no està d’acord 
amb com s’ha fet, amb la forma de fer.  
 
L’Alcalde li pregunta quina és la forma de fer i el Sr. Graner respon que no s’ha informat 
tothom, que es fa en un terreny de l’ajuntament però que ja hi ha unes edificacions 
privades. 
 
El Sr. Tarín, li respon que en dues assemblees informatives ja s’ha explicat l’execució del 
Viure al Poble i el projecte es porta a terme amb PUOSC i FEDER, amb la gestió per part 
d’una entitat. 
 
El Sr. Graner replica que ho porta una entitat però hagués pogut sortir-ne vint, d’entitats. 
 
L’Alcalde li diu que les porti aquestes entitats, però que dubta que existeixen aquestes 20 
entitats i que cap d’elles pugui o vulgui fer-se’n càrrec. 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i  
1 en contra. 
 
 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE D’OBRES I CONVOCATÒRIA DE 
CONCURS PER PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE A TALAMANCA. 
 
“ANTECEDENTS: 
 
1-. L’obra “Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca ” és una actuació inclosa 

dins l’operació de fons FEDER del programa “Viure al Poble 2010” titulada “ Porta 
d’accés a la batalla de Talamanca, 1714 ”, que té un pressupost total global de  

997.760,10 euros, dels quals  498.880,05   euros corresponen a l’Ajut FEDER eix 4, i  

49.888,01 euros de la subvenció del Departament de Governació i Relacions 

institucionals. 
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2-. S’ha iniciat l’expedient per contractar l’obra esmentada a l’encapçalament. 

 

3-. Vist que s’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de 

crèdit per al pagament del contracte com a despesa plurianual. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER-. APROVAR l’expedient de contractació i aprovar inicialment el plec de 

clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant 

procediment obert, de l’obra de construcció d’un centre eqüestre. 

 

SEGON-. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules 

administratives particulars, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es 

puguin presentar reclamacions. 

 

TERCER-.  Simultàniament convocar concurs, per procediment obert, el qual 

s’anunciarà en el termini d’exposició del plec de clàusules, en el BOPB i DOGC, si bé 

la licitació quedarà ajornada el temps que resulti necessari si es formulen reclamacions 

contra els Plecs de condicions. 

 

QUART-. Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a 

terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests 

acords.” 

 

La proposta se sotmet a votació i és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i  
1 vot en contra del regidor Sr. Jordi Graner Casasayas 
 
3.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “RECONSTRUCCIÓ 
ERMITA DE SANTA MAGDALENA”. 
 
 
“Atès l’article 12 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis, Decret 179/95. 
 
Un cop estudiat i revisat el projecte presentat, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER-. APROVAR inicialment el PROJECTE “RECONSTRUCCIÓ ERMITA DE 

SANTA MAGDALENA”, amb emplaçament a la carretera BV-1221, km. 28,5, 

Talamanca, redactat per l’arquitecte Josep Mª Roca Marsinyach, amb un pressupost 

total per contracte de 76.350,00 € (IVA inclòs). 

 

SEGON-. Sotmetre a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant edicte 

en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de presentació 

d’al·legacions.” 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels cinc membres assistents. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 19:45 hores, 
que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  
 


