
ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 30 de 
JULIOL DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 20.06 hores del dia 30 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 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 els regidor Sr. Ferran Argilés i Sas i Consuelo González Garcia. 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2014, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL 2014 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Primer. - Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Talamanca corresponent a 
l'exercici 2014, les bases d’execució així com la plantilla que personal que consten en 
document annex. 

Segon.- Posar-lo de manifest al públic, a la Secretaria d'aquest Ajuntament, per espai de 
quinze dies hàbils, des de l'endemà al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple tal com disposa l'article 169.1 del Real Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

L' esmentat expedient es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició 
al públic no s'hagués presentat cap al.legació ni reclamació, llevat de la preceptiva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
L' esmentat expedient es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició 
al públic no s'hagués presentat abans de la seva aprovació definitiva. “ 

Intervé el regidor Sr. Jordi Graner que demana si la plantilla d’aquest any és la mateixa que 
l’any anterior 

Aclareix el Sr. Secretari que no hi ha cap variació. 

Intervé el Sr. Alcalde que explica que el pressupost que s’ha confeccionat és ajustat als 
ingressos que hi ha.  

La proposta és aprovada per majoria simple, amb dos vots a favor i una abstenció del Sr. 
Jordi Graner i Casasayas. 

I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i catorze  
minuts, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


