
 
ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 14 DE MAIG DE 
2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19,53  hores del dia 14  de maig 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, Jordi Graner Casasayas, assistits tots ells 
pel Secretari delegat sr. Jordi Gasulla Sabaté. 
Falta la regidora  Consuelo González Garcia. 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.-APROVACIÓ ACTES DEL 12 DE MARÇ I 30 D’ABRIL DE 2014 
Les actes són aprovades per unanimitat.  
  
2.-DONACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA NÚMS. 13/2014 FINS  EL 22/2014 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE JUNTES DE GOVERN DE 19 DE FEBRER I 5 DE MARÇ DE 2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
  
4.- DONACIÓ COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI (2015-2017) 
 
El Ple es dóna per assabentat  
 
5.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ESTAT 
EXECUCIÓ PRESSUPOST 1ER TRIMESTRE EXERCICI 2014  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
6.- APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA PER A L’EDICIÓ DEL CÒMIC 
BAGES 1714 AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ 
 
El Ple aprova per unanimitat els següents acords que copiat a la lletra diuen: 
 
 
“PRIMER. – APROVAR la minuta de conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Talamanca per a l’edició del còmic Bages 1714 amb motiu de la 
commemoració del tricentenari de la Guerra de Successió. 
 
SEGON..- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en exercici del seu càrrec procedeixi a la signatura 
del conveni esmentat. 
 
TERCER. – CONSIGNAR la quantitat de 150 euros a l’aplicació pressupostària corresponent 



del pressupost de despeses de l’exercici 2014.” 
 
7.- APROVACIÓ INICI EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS CONTRA 
INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL I JOSEP MARIA VIVES I JORBA EN 
RELACIÓ A L’ACTUACIÓ “CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS A LA POBLACIÓ DES DEL 
CAMÍ DE LA QUINTANA I DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA  
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta: 
 
“PRIMER. – INICIAR expedient administratiu per a determinar l’abast i la responsabilitat de les 
deficiències existents en l’obra l’actuació  “Condicionament de l’accés a la població des del 
camí de la Quintana i del carrer de l’Església” per vicis ocults  per haver-se declarat ruïnosa 
l’obra per acord de Junta de Govern de 28 de febrer de 2013 ratificada pel Ple Municipal en 
data 27 de març de 2013 que ha comportat la restitució del mur annex a la BV-1221 dins el 
terme municipal de Talamanca per un import segons projecte de restitució de 236.284,64 
EUROS (IVA inclòs), sens perjudici de la seva liquidació definitiva, l’execució de la qual va 
correspondre a INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL i essent contractista de la 
redacció del projecte d’obra i direcció facultativa de les obres, el Sr. JOSEP MARIA VIVES I 
JORBA. 
 
SEGON. – CONCEDIR als contractistes responsables de l’execució de les obres i de 
l’assistència técnica de redacció del projecte i de la direcció facultativa de les obres, tràmit 
d’audiència per un termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la 
present resolución, com a parts interessades, a fi que puguin efectuar les al.legacions 
convenients al seu dret i presentar els documents i justificacions que estiminin pertinents.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels 4 membres assistents de la 
Corporació.  
 
 
8.- ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE 
CATALUNYA 
 
 
“PRIMER. – ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, 
tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne 
actes, si s’escau. 
 
SEGON. – NOTIFICAR el present acord a la  Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. “ 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
S’incorpora seguidament la Regidora Consuelo González García 
 
9.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Es presenta per part de l’Alcaldia una moció contra l’aplicació de la Llei Wert que votada per 
unanimitat la seva urgència es procedeix a la seva lectura: 



 
“La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també com la 
Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la Sentència del Tribunal 
Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema 
educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i 
ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a 
casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui 
competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera. 
 
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per majoria 
en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que 
corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i autoritària de l'estat i no 
resol  els problemes que avui té l'educació,  
 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a l'àmbit educatiu 
del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de 
la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli. Somescola denuncia ara que la 
situació a les escoles està arribant al límit. L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per 
les contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta 
notablement la seva activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en 
general a donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del 
nostre model d'escola, que és garantia per al nostre futur nacional. 
 
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres institucions 
educatives, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió plenària 
 
ACORDA: 
 

1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i 
curricular de l'escola catalana. 

 
2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14 

de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi 
model educatiu. 

 
3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat”  

      
La proposta és aprovada per unanimitat, amb 5 vots a favor dels 5 membres que conformen la 
Corporació.  
       
11.-PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Graner que sol.licita les següents qüestions. 
 
1.- Referent al tema del contracte de neteja i manteniment del poble, crec que és necessari per 
a les parts interessades, Ajuntament i Empresa, que tinguem aquest document en regla. Per 
part de l’empresa per saber quina feina ha de fer, llocs, horaris, i per part de l’Ajuntament per 
tranquil.litat de tots els veïns.  
 
2.- Fa molt temps que espero la noticia referent a la presentación de la den úncia per al tema 
del “mur-escullera”. Crec que és necessari donar les explicacions oportunes.  
 
Contesta el Sr. Alcalde que en relació a la primera pregunta ja ha estat contestada amb 



anterioritat i, en referència a la  segona, avui s’ha aprovat en aquest Ple l’inici de l’expedient de 
responsabilitat.  
 
3.- Vaig demanar un reglament per el tema de passejar els cavalls per dintre el poble, 
urbanització, carrers, carretera. Com he dit en el meu escrit això no és en contra de ningú, sinó 
a favor de tots.  
 
Contesta el Sr. Alcalde que aquest tema s’estudiarà tal com ja s’ha dit en anteriors plens, i que  
es mirarà de buscar ordenances i reglaments d’altres llocs per comparar la situació del poble de 
Talamanca i elaborar la proposta més indicada.  
 
4.- Tornem a arribar a l’estiu i fa mes d’un any es va dir que es solucionaria el tema de 
l’aparcament a dintre el poble. De tot el que es va dir en aquella Assemblea informativa de 
l’Ajuntament no s’ha fet res.  
 
Contesta el Sr. Tarin que és un tema molt sensible i a la vegada molt debatut entre els veïns, i 
per això en sessió plenària aprovarem properament la creació d’una comissió de participació 
ciutadana que debati el tema, que tregui conclusions i en funció del que diguin es decidirá, 
procés per el qual demanarem ajut d’assessorament a la Diputació de Barcelona. 
 
Replica el Sr. Graner que ja es va decidir en Assamblea. 
 
Apunta el Sr. Alcalde que no es va decidir res, que uns van dir una cosa i els altres en van dir 
una altra. Davant d’això és millor escoltar a tothom i buscar la solució més raonable possible. El 
millor és crear una comissió en ferm per acord de ple i les solucions que proposi les haurà 
d’assumir tothom.  
 
5.- Demano una explicació àmpllia i molt concreta de tota la inversió que per part de 
l’Ajuntament o de altres organismes s’ha fet fins el dia d’avui a l’ermita de Santa Magdalena, i 
que es pensa fer en el futur.   
 
Contesta el Sr. Alcalde que el detall de les inversions te’l proporcionarà la secretaria municipal, i 
quant a les actuacions fetes fins ara informar que d’entrada s’ha realitzat el desenrunament i 
consolidació de l’estructura de l’ermita per evitar el seu enderroc ja que l’estructura estava molt 
debilitada i perilla perdre’s aquest monument i estem acabant de confeccionar el projecte tècnic 
de rehabilitació integral per la qual tenim una subvenció de la Diputació de Barcelona que 
cobreix el 100 per cent del seu cost.   
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i vint-i-cinc 
minuts, que  certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


