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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
12 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19.45 hores del dia 12 de novembre 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 i Jordi Graner 
Casasayas com a regidors d’aquest Ajuntament, assistits tots ells per la 
Secretària acctal. Sra. Lídia Portí i Purtí.  
 
Excusa la seva absència el regidor Sr. Ferran Argilés i Sas. 
 
S’inicia el Ple sense la presència de la regidora Sra. Consuelo González García 
que es va incorporar a la sessió al finalitzar el punt núm.6 de l’ordre del dia, 
excusant el retard. 
 
Declarat obert l'acte públic, es van tractar els següents punts en l’ordre del dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 10 DE SETEMBRE 
DE 2014,  23 DE SETEMBRE DE 2014 I DE 29 D’OCTUBRE DE 2014 
 
Les actes s’aproven per unanimitat dels 3 membres assistents en aquest punt 
de l’ordre del dia. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
52/2014 FINS AL 66/2014. 
  
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 10 
DE SETEMBRE DE 2014 I D’1 D’OCTUBRE DE 2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
JOVENTUT EN RELACIÓ A LA VISITA DE COMPROVACIÓ I SEGUIMENT 
DEL CASAL D’ESTIU 2014  
 
L’Alcalde llegeix la carta i el Ple es dóna per assabentat. 
La carta és la següent: 
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El Sr. Jordi Graner diu que no ho entén atès que es va posar en contacte amb 
el Sr. Parera i li va dir que no es complien els punts 3.3 i 3.4 i que van rebre un 
correu electrònic amb el requeriment que es feia en relació al Casal d’Estiu 
2014. 
 
L’Alcalde respon que la carta és la que és i que l’altra, la que dieu que us van 
enviar per correu electrònic, no s’ha rebut, és a dir, o l’entitat que portava a 
terme el Casal d’Estiu no ens ha comunicat que l’ha rebut, o bé, no l’ha rebut 
però,  la carta que ha rebut l’Ajuntament, i que s’acaba de llegir, ens encoratja a 
continuar en aquesta línia.  
 
 
5.-AUTORITZACIÓ DE SIGNATURES DAVANT LES ENTITATS BANCÀRIES   
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   

“Atès que el dia 1 de setembre de 2014 la Sra. Lídia Portí i Purtí va ser 
nomenada com a Secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de 
Talamanca, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 50/2014  

Atès que aquest nomenament comporta novament modificar la delegació de 
signatures   

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament ACORDA: 

Únic.- AUTORITZAR per a la signatura, com a representants de l'Ajuntament 
davant les entitats bancàries, a l'Alcalde-President, En Josep Tarín Canales; el 
Tresorer, Sr. Francesc Sellarès i Boixader; i la Secretària-Interventora 
accidental, Sra.  Lídia Portí i Purtí.  

El règim de signatures serà mancomunada entre l’Alcalde-President, Sr. Josep 
Tarín Canales i el Tresorer, Sr. Francesc Sellarès i Boixader o bé entre aquell i 
la Interventora,  Sra. Lídia Portí i Purtí, de manera que SEMPRE haurà de 
constar la signatura del Sr. Josep Tarín Canales acompanyada d’alguna de les 
altres dues signatures (les signatures del Tresorer i Interventora acctal., seran 
per tant, entre sí, solidàries).” 

La proposta és aprovada per unanimitat dels 3 membres assistents en aquest 
punt de l’ordre del dia. 
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6.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS COL·LECTIUS DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 3 membres assistents en aquest punt de l’ordre del dia: 
 
“Vist que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha 
tramès a aquest Ajuntament els següents expedients originals dels quals es 
proposa la seva declaració de crèdits incobrables: 
 

1. Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 d’octubre de 2014, 
que conté els documents originals i l’historial individual de cadascun dels 
tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14001 de propostes 
de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat 
per principal, inferior a 100 euros i per un import total de 86,11euros. 
 

2. Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 d’octubre de 2014, 
que conté els documents originals i l’historial individual de cadascun dels 
tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14002 de propostes 
de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat 
per principal, comprés entre 100 i 500 euros, i per un import total de 
909,72 euros. 

 
3. Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 d’octubre de 2014, 

que conté els documents originals i l’historial individual de cadascun dels 
tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14003 de propostes 
de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat 
per principal, superior a 500 euros, i per un import total de 1.286,60 
euros. 
 

4. Expedient individual de crèdits incobrables, en concepte de fallit per 
referència, de data 16 d’octubre de 2014, que conté el llistat dels 
expedients amb l’historial de tràmits de cadascun d’ells, on hi consta el 
número de factura i data de l’aprovació de l’expedient original, amb la 
corresponent relació núm.14004 de propostes de fallits per referència 
dels deutors dels expedients esmentats, per un import total de 2.630,18 
euros. 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 61 i posteriors del Reglament 
General de Recaptació, i l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió 
Tributària, caldrà que per l’òrgan competent de l’Ajuntament, si s’escau, 
s’aprovi la declaració de crèdits incobrables dels valors esmentats, per la seva 
consegüent baixa en els comptes. 
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En ús de les atribucions legalment conferides proposo al Ple Municipal 
l´adopció dels següents  
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 
d’octubre de 2014, que conté els documents originals i l’historial individual de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14001 de 
propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal, inferior a 100 euros i per un import total de 86,11euros. 
 
 
SEGON.- APROVAR l’expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 
d’octubre de 2014, que conté els documents originals i l’historial individual de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14002 de 
propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal, comprés entre 100 i 500 euros, i per un import total de 909,72 euros. 
 
TERCER.- APROVAR l’expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 16 
d’octubre de 2014, que conté els documents originals i l’historial individual de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb la corresponent relació núm. 14003 de 
propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions), de la totalitat de deutors 
inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal, superior a 500 euros, i per un import total de 1.286,60 euros. 
 
QUART.- APROVAR l’expedient individual de crèdits incobrables, en concepte 
de fallit per referència, de data 16 d’octubre de 2014, que conté el llistat dels 
expedients amb l’historial de tràmits de cadascun d’ells, on hi consta el número 
de factura i data de l’aprovació de l’expedient original, amb la corresponent 
relació núm.14004 de propostes de fallits per referència dels deutors dels 
expedients esmentats, per un import total de 2.630,18 euros. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona”  
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7.- APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
EN DATA 1 DE GENER DE 2014 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Atès l’ofici tramès en data 25/03/2014 (RGE 124, 27/03/2013), en el qual 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de 
població a 1 de gener de 2014, segons la informació especificada en l’Apartat II 
de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total de 140 habitants. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat IX de la Resolució esmentada en relació amb 
la resolució de les discrepàncies existents sobre les xifres de població fixades 
per l’INE i per aquest Ajuntament havent-se tramitat les corresponents 
al·legacions, perquè s’ha donat compliment al que s’indica a la Resolució de 23 
de novembre de 2005, de la Presidenta de l’INE sobre el nou procediment 
d’obtenció de xifres oficials de població, que ha estat lliurat per la Diputació, en 
nom nostre, a l’INE en temps i forma. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer-. Aprovar la Xifra Final Ajuntament (XFA), de 141 habitants, extreta de 
les xifres resultants de la gestió del Padró Municipal d’Habitants, a 01 de gener 
de 2014, segons resums de l’estat del procediment lliurats per la Diputació de 
Barcelona i que s’extracta a continuació: 
 

Estat del procediment de Xifres (2014): Generació fitxers (A) 
 
Xifra inicial Ajuntament (X.I.A.: 141        Xifra inicial INE (X.I.I.):140     Diferència Inicial (X.I.I. - X.I.A.):-1 
Homes 80 
Dones  61 
 
Xifra Final Ajuntament (X.F.A.):141        Xifra Final INE(X.F.I.):141       Diferència Final(X.F.I. - X.F.A.):0 
Homes 80                                               Homes 80                                               
Dones 61                                                Dones 61  
 
Diferència amb la Inicial: 0 
(X.F.I. - X.F.A.) 
 
Núm. de registres al·legats:1 
 
Segon: NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística als 
efectes conseqüents.” 
 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada amb 4 vots a favor, atès que s’ha 
incorporat la Sra. Consuelo González Garcia. 
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8.- ADHESIÓ AL SERVEI DE RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA 
ELECTRÒNICA (SERVEI e.FACT)  
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el 
desenvolupament de l’activitat i l’exercici de competències de les 
Administracions Públiques es fonamenta en l’article 45 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix 
als ciutadans el dret a relacionar-se amb les Administracions Públiques 
utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels drets previstos en l’article 35 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per  efectuar pagaments i 
realitzar transaccions, entre d’altres actuacions, davant l’Administració. 

 
Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la 
Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit al seu article 235 estableix que 
es podran preveure condicions específiques per la seva expedició. 

 
Al seu torn, el segon apartat de la Disposició addicional dinovena de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic es preveu la 
possibilitat d’utilitzar factures electròniques en la contractació del sector públic. 

 
La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la 
informació,  complementa aquest procediment amb la garantia del dret d’una 
comunicació electrònica dels ciutadans amb les Administracions Públiques, 
d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als Serveis Públics. 

 
L’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de 
l’impost sobre el valor afegit, preveu la possibilitat de remetre les factures o 
documents substitutius per mitjans electrònics, sempre que el destinatari hagi 
donat el seu consentiment de forma expressa i els mitjans electrònics utilitzats 
en la transmissió garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat del seu 
contingut. En el mateix sentit es pronuncia l’article 2 de l’Ordre EHA/962/2007, 
de 10 d’abril, per la que es despleguen determinades disposicions sobre 
facturació telemàtica i conservació electrònica de factures. 

 
En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, 
de 3 d’agost, d’ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, 
determina que, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir 
l’acceptació de factures electròniques i n’han de promoure l’extensió entre llurs 
proveïdors. 
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L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 
electrònica de Catalunya van signar un conveni per a la promoció i el 
desenvolupament de projectes i serveis d’administració electrònica en les 
administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des d’aleshores.  

 
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del 
Servei de facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni 
específic amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la prestació 
de serveis de factura electrònica als Ens i Organismes locals que tenen subscrit 
el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió 
Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb 
l’opció de connexió en xarxa. 

 
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió 
d’Assistència en la Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en 
l’exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la 
província en diversos àmbits. 

 
L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la 
Diputació de Barcelona del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar 
l’omissió observada a la clàusula dotzena “Declaració de fitxer automatitzat” del 
conveni-tipus referit. 

 
L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van 
detallar al Protocol que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha 
estat objecte d’actualització per part de la Diputació de Barcelona a fi i efecte 
d’oferir i regular el servei de suport a la recepció de factures per mitjans 
electrònics provinents de qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local. 

 
Aquesta Corporació, dins el  context actual de les noves tecnologies de la 
informació i les comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb 
tramitació electrònica i d’aquesta manera facilitar una Administració més 
propera i accessible.  

 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament de Talamanca s’adhereix al referit servei de 
recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les condicions 
establertes al Protocol del Conveni de l’assumpció de l’ASGEL i al Conveni 
específic entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona a dalt esmentat vigent en cada moment.  

 
D’acord amb els articles  21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i 53.1. a) i b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
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En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent 

 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei 
e.FACT)  del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió 
Econòmica Local que ofereix la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents 
substitutius per mitjans electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, 
de 28 de novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen les 
obligacions de facturació.” 
 
La Resolució queda aprovada amb el vot favorable dels 4 membres assistents. 

 
9-. APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DEL TRAM 
DESTINAT A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS 
DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2013 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 4 membres assistents: 
 
 
“Atesa la Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, publicada al DOGC núm. 
6622, ha estat aprovada la distribució per municipis del Tram supramunicipal de 
Catalunya, any 2013, de la participació en els ingressos de la Generalitat, 
integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya i a Talamanca li 
correspon una dotació de 1411,33 euros. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- Aprovar la distribució de 1411,33 euros que correspon a aquest 
Ajuntament com a participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya de 
la següent forma: 
 
- El 100% per a dotació del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls 

del Montcau 
 
Segon.- Efectuar el pagament i trasladar el present acord a les entitats 
afectades.” 
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10-. APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DEL TRAM 
DESTINAT A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS 
DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2014 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 4 membres assistents: 
 
“Atesa la Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, publicada al DOGC núm. 
6634, ha estat aprovada la distribució per municipis del Tram supramunicipal de 
Catalunya, any 2014, de la participació en els ingressos de la Generalitat, 
integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya i a Talamanca li 
correspon una dotació de 1444,44 euros. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- Aprovar la distribució de 1444,44 euros que correspon a aquest 
Ajuntament com a participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya de 
la següent forma: 
 
- El 100% per a dotació del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls 

del Montcau 
 
Segon.- Efectuar el pagament i traslladar el present acord a les entitats 
afectades.” 
 
 
11-. ADHESIÓ A LA CONCRECIÓ PER A L’EXERCICI 2014 DEL CONVENI 
MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE  EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 
COMARCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-2015  
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès que el Consell Comarcal del Bages, en sessió plenària de data 22 de 
setembre de 2014 va aprovar la concreció per al 2014 del “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 cal 
procedir a aprovar-ne la seva adhesió.  
 
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 
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S’ A C O R D A : 
 
PRIMER. – APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca a la concreció 
per al 2014 del “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” 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA 
“REHABILITACIÓ ENTORN ERMITA DE SANTA MAGDALENA”. 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“VISTA la memòria valorada que inclou les obres de rehabilitació de l’entorn de 
l’ermita de santa Magdalena, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 53.140,21 euros, IVA inclòs. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de 
l´article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Proposo al Ple l´adopció dels següents  

 
A C O R D S: 

 
PRIMER.–APROVAR INICIALMENT la memòria valorada que inclou les obres 
de rehabilitació de l’entorn de l’ermita de santa Magdalena, redactada pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte de 
53.140,21euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació de la memòria valorada 
esmentada per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
publicació d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el 
supòsit que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
 

La proposta se sotmet a votació i és aprovada amb 4 vots a favor. 
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13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA 
“MILLORA I ARRANJAMENT D’ACCÉS A L’ERMITA DE SANTA 
MAGDALENA”. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“VISTA la memòria valorada que inclou les obres de millora i arranjament del 
camí d’accés a l’ermita de santa Magdalena, redactada pels serveis tècnics 
municipals, amb un pressupost d’execució per contracte de 15.296,40 euros, 
IVA inclòs. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de 
l´article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Proposo al Ple l´adopció dels següents  

 
A C O R D S: 

 
PRIMER.–APROVAR INICIALMENT la memòria valorada que inclou les obres 
de millora i arranjament del camí d’accés a l’ermita de santa Magdalena, 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 15.296,40 euros, IVA inclòs. 
 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació de la memòria valorada 
esmentada per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
publicació d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el 
supòsit que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA 
“ORDENACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CARRERER I NOMENCLÀTOR DE 
TALAMANCA –NUCLI ANTIC DE TALAMANCA”. 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 4 membres assistents: 
 
VISTA la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 13.000,00 euros, IVA inclòs, que inclou 
les actuacions que s’han de dur a terme en el nucli antic de Talamanca per a la 
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renovació i modificació de les plaques dels carrers, així com la numeració dels 
edificis d’acord amb el carrerer aprovat en data 13 de juliol de 2002. 
  
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de 
l´article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Proposo al Ple l´adopció dels següents  

 
A C O R D S: 

 
PRIMER.–APROVAR INICIALMENT la memòria valorada redactada pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte de 
13.000,00 euros, IVA inclòs, que inclou les actuacions que s’han de dur a terme 
en el nucli antic de Talamanca per a la renovació i modificació de les plaques 
dels carrers, així com la numeració dels edificis d’acord amb el carrerer aprovat 
en data 13 de juliol de 2002. 
 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació de la memòria valorada 
esmentada per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
publicació d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el 
supòsit que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
 

El Sr. Jordi Graner pregunta si es farà alguna mena de procés participatiu per 
triar les plaques dels carrers i el Sr. Josep Tarín li respon que la placa ha de 
portar l’escut del municipi i el nom del carrer però que sí que es farà per triar 
alguna cosa com el color o el tipus de placa.  
 
15.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2014 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
 
Havent estat aprovat amb caràcter definitiu el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Talamanca per a l’exercici 2014,en data 30 d’agost de 2014. 
 
Vista la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 17 
d’octubre de 2013, d’autorització de canvi de destí de la subvenció PUOSC 
2011/275 Cal Moliner a tres noves actuacions, dues de les quals no tenen 
consignació pressupostària per poder portar a terme la seva execució. 
 



                                                                                 Pàg.14 
                                                                                                      

Plaça Església, núm. 1 – 08278 Talamanca     Telèfon: 938270036     Fax: 938270042     talamanca@diba.cat     www.talamanca.cat     CIF P0827700F 

 

Vist també que s’ha produït un canvi de naturalesa i també de funcions 
atribuïdes al personal de l’ajuntament, la qual cosa implica una variació en les 
aplicacions on s’ imputa la despesa.  
 
Per això que s’ha exposat anteriorment, es fa necessària la tramitació d’un 
expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdits extraordinaris  i 
transferències de crèdit. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins a l’article 18) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de 
pressupost com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els 
crèdits ampliables o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
Atesos els corresponents informes d’Intervenció on s’informa favorablement de 
la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries, i vistos els annexos 
que formen part de l’expedient 
 
Es proposa al Ple les modificacions següents: 
 
PRIMER-. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 
2/2014 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014. L’estructura de 
crèdit és la següent: 
 
Nous Ingressos 
 
Aplicació 

 
Descripció 

 
Inicial 

 
Augment 

 
Definitiu 
 

 
Ens 
finançador 

 
Descripció 

 
750 

 
Transferències 
de capital 
Generalitat de 
Catalunya 
 

 
94.940,34  

 
31.700,00 

 
126.641,34  

 
Generalitat 

de 
Catalunya 

 
Canvi de destí 
PUOSC 2011/275 

TOTAL   31.700,00    
 
 
Baixes de crèdit per anul·lació 
Programa Econòmic Descripció Inicial Disminució Definitiu 

011 31000 Interessos 25.000,00 3.000,00 22.000,00 
929 27000 Fons de 

contingències 
5.000,00 1.987,29 3.012,71 

920 22604 Jurídics 20.500,00 8.470,00 12.030,00 
 

920 
 

1300 
Retribucions 
bàsiques 
personal laboral 

 
70.750,00 

 
6.874,00 

 
63.876,00 

Total    20.331,29  
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Transferències de crèdit negatives 
 
Programa Econòmic Descripció Inicial Disminució Definitiu 

 
920 

 
1300 

Retribucions 
bàsiques 
personal laboral 

 
63.876,00 

 
2.070,00 

 
61.806,00 

Total    2.070,00  
 
 
 
Despeses finançades amb els nous ingressos, baixes per anul·lació i 
transferències de crèdits negatives detallades anteriorment 
 
Programa Econòmic Descripció Inicial Augment Definitiu 

 
336 

 
68201 

Restauració 
Sarcòfag de 
Berenguer de 
Talamanca 

 
0,00 

 
23.687,29 

 
23.687,29 

 
155 

 
61901 

Nomenclàtor de 
Talamanca 

 
0,00 

 
13.000,00 

 
13.000,00 

 
920 

 
12003 

Retribucions 
bàsiques 
personal 
funcionari C1 

 
0,00 

 
4350,00 

 
4350,00 

 
920 

 
12006 

Triennis 
personal 
funcionari 

 
0,00 

 
474,00 

 
474,00 

 
920 

 
12100 

Complement de 
destí personal 
funcionari 

 
0,00 

 
3.060,00 

 
3060,00 

 
920 

 
12101 

Complement 
específic 
personal 
funcionari 

 
0,00 

 
7.460,00 

 
7.460,00 

920 16000 Seguretat Social 25.900,00 2070,00 27.970,00 
Total    54.101,29  

 
- Crèdits extraordinaris (noves partides pressupostàries) per import de 

52031,20 euros que es financen amb nous ingressos procedents de 
subvencions per un import de 31.700, euros, i baixes per anul·lació de crèdit 
per un import total de 20.331,29 euros 

- Transferència de crèdit positiva finançada per transferència de crèdit 
negativa, per un import total de 2.070,00 €. 

 
SEGON-. PUBLICAR el present acord en el BOPB, per un termini de 15 dies 
hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, 
el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a favor i 1 abstenció 
del Sr. Jordi Graner.  
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16-.APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-
ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EN EL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER CONTRACTAR 
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DE L’ERMITA DE 
SANTA MAGDALENA 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“ANTECEDENTS: 
 
1-. L’obra “Reconstrucció ermita Santa Magdalena” és una actuació inclosa 
dins  el programa “Viure al Poble”, finançat en un 50% per els fons FEDER eix 
4, i que té per objectiu afavorir el desenvolupament d'iniciatives emprenedores 
en municipis de fins a 2.000 habitants. El projecte de l’Ajuntament de 
Talamanca, anomenat “Porta d’accés a la batalla de Talamanca, 1714”  va 
ser seleccionat en la convocatòria del 2010, per un valor total 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. 
 
2-. S’ha iniciat l’expedient per contractar l’obra esmentada en l’encapçalament 
 
3-. La forma d’adjudicació d’aquest contracte d’obres, serà el procediment 
negociat amb publicitat d’acord amb l’article 155.d) de la LCSP, en el qual 
l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament escollit pel Ple d’aquest 
Ajuntament, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les 
condicions del contracte amb un o alguns d’ells, d’acord amb l’article 153.1 de 
la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.  
 
4-. Examinada la documentació que s’acompanya i de conformitat amb 
l’establert en l’article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat amb 
publicitat per a l’execució de les obres de reconstrucció de l’ermita Santa 
Magdalena. 
SEGON.- Aprovar els Plecs de clàusules econòmico-administratives i jurídiques 
que regiran la contractació del procediment negociat amb publicitat per a 
l’execució de l’actuació “Reconstrucció ermita de Santa Magdalena”. 
TERCER.- Designar la Mesa de Contractació, que estarà formada per l’Alcalde 
Sr. Josep Tarín Canales, com a President; la tècnica municipal, la Sra. Dolors 
Perramon Fàbregas; els regidors Sr. Francesc Sellarès Boixader i Sr. Ferran 
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Argilés Sas; i la Secretària de la Corporació, la Sra. Lídia Portí Purtí, que 
actuarà com a secretària de la Mesa. 
 
QUART-. Aprovar la despesa del contracte:  
El preu del contracte es fixa en la quantitat de 76.350,00 euros. Aquest preu 
cert anterior queda desglossat en un preu estimat de 63.099,17 euros i en 
l’Impost sobre el Valor Afegit de 13.250,83 euros. Aquest s’haurà de millorar a 
la baixa. 
 
El preu s’abonarà amb càrrec a la partida 336 62200 del vigent Pressupost 
Ordinari Municipal; existint crèdit suficient que permet finançar el contracte. 
 
CINQUÈ-. Simultàniament, anunciar l’obertura del termini de presentació de 
proposicions pel termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
publicació del corresponent anunci de licitació en el Perfil del Contractant i en el 
BOPB.” 
 
 
17.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA PER A L’EXERCICI 2015 I 
SEGÜENTS 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
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tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
a) Modificació dels elements de determinació obligatòria i que difereixen del 
text model de les ordenances Fiscals aprovat per la Diputació: 
 
O.F. núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de 
l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l'ocupació que ho justifiquin. 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. 
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Article 8è. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen general serà el 2,4 per 100, amb una quota 
mínima de 75 euros.  
 
El tipus de gravamen per legalització d’obres serà el 4 per cent. 
 
Es dipositarà una fiança del 90 euros per metre lineal de façana, si ho 
consideren necessari els serveis tècnics de l’ajuntament. La 
devolució de fiança queda subjecta a la comprovació i/o valoració de 
possibles desperfectes. 
 

O.F. núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de 
gravamen a la base imposable: 
 
a) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti 
d'obres menors 
b) El 0,5 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti 
d'obres majors 
c) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior. I la quota 
tributària mai serà inferior a 300 euros. 
d) El 0,2 per cent, en les parcel·lacions. I la quota tributària mai serà 
inferior a 300 euros. 
e) El 0,5 per cent, en les demolicions urbanes 
f) 5 euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior. I la 
quota tributària mai serà inferior a 50 euros. 
 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la 
concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 
50 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre 
que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
3. La quota tributària serà 0,00 € si s’aplica la quota mínima en 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

O.F. núm. 22 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic   
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran 
obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir 
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als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. L’Ajuntament de Talamanca pot  resoldre la modificació, reducció o 
fins i tot l’exempció de la taxa si es considera d’especial interès per al 
municipi. 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les 
tarifes contingudes als apartats següents: 
 
Ocupació de la via o espai públic amb parades o casetes de venda 
ambulant: 5,00 €/dia 
 
Ocupacions de la via o espai públic amb motiu de rodatge o de 
sessió fotogràfica de caràcter no publicitari: 30 €/dia o fracció diària. 
Aquesta taxa s’adaptarà en funció de l’espai a ocupar; en aquest cas 
s’agafa com a referència l’ocupació d’un carrer, fracció de carrer o 
plaça. Si la reserva d’espai és superior, la taxa s’adaptarà 
proporcionalment.  
Ocupacions de la via o espai públic amb motiu de rodatge de caràcter 
publicitari: 150 €/dia o fracció diària. 
Ocupacions de la via o espai públic amb motiu de sessió fotogràfica 
de caràcter publicitari: 100 €/dia o fracció diària. 
En el cas de rodatges i/o sessions fotogràfiques és  imprescindible 
l’entrega d’un dipòsit de 300 € per tal de fer front a possibles 
despeses causades en el mobiliari urbà o altres elements. 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin 
procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat 
pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
 

 
b) Modificació de l’articulat per a adaptar-ho a la normativa vigent, 
adherint-se al text model de les ordenances Fiscals aprovat per la 
Diputació: 
 
 
O.F.núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
O.F.núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
O.F.núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
O.F.núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
O.F.núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
O.F.núm. 6 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
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O.F. núm.7 Reguladora de la Taxa per la connexió a la xarxa d’abastament 
d’aigua 

O.F.núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
O.F.núm. 9 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
O.F. núm.10 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

coducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
O.F.núm. 11 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
O.F.núm. 12 Reguladora de la Taxa per tinença de gossos 
O.F.núm. 14 Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 

a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
d’interès general. 

O.F.núm. 15 Reguladora de la Taxa per l’obertura de sondatges o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres 

O.F.núm. 16 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

O.F. núm 17 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

O.F. núm.18 Reguladora de la Taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals 
O.F .núm.19 Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria 
O.F. núm.20 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

O.F. núm.21 Ordenança general reguladora de contribucions especials 
O.F. núm.22 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic   

 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
O.F.núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
O.F.núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
O.F.núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
O.F.núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
O.F.núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
O.F.núm. 6 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
O.F. núm.7 Reguladora de la Taxa per la connexió a la xarxa d’abastament 

d’aigua 
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O.F.núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
O.F.núm. 9 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
O.F. núm.10 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

coducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
O.F.núm. 11 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
O.F.núm. 12 Reguladora de la Taxa per tinença de gossos 
O.F.núm. 14 Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 

a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
d’interès general. 

O.F.núm. 15 Reguladora de la Taxa per l’obertura de sondatges o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres 

O.F.núm. 16 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

O.F. núm 17 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

O.F. núm.18 Reguladora de la Taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals 
O.F .núm.19 Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria 
O.F. núm.20 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

O.F. núm.21 Ordenança general reguladora de contribucions especials 
O.F. núm.22 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic   

 
 
 
Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
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O.F.núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
O.F.núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
O.F.núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
O.F.núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
O.F.núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
O.F.núm. 6 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
O.F. núm.7 Reguladora de la Taxa per la connexió a la xarxa d’abastament 

d’aigua 
O.F.núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
O.F.núm. 9 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
O.F. núm.10 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

coducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
O.F.núm. 11 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
O.F.núm. 12 Reguladora de la Taxa per tinença de gossos 
O.F.núm. 14 Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 

a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
d’interès general. 

O.F.núm. 15 Reguladora de la Taxa per l’obertura de sondatges o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres 

O.F.núm. 16 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

O.F. núm 17 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

O.F. núm.18 Reguladora de la Taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals 
O.F .núm.19 Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria 
O.F. núm.20 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

O.F. núm.21 Ordenança general reguladora de contribucions especials 
O.F. núm.22 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic   

 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
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interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.” 
 
La Secretària procedeix a explicar que de forma posterior a la tramesa de la 
documentació del Ple s’ha detectat que no estaven recollides en les 
Ordenances Fiscals les pròrrogues dels permisos d’obres, per tant, es proposa  
la modificació de l’acord de manera que quedin recollides.  
 
Si no hi ha cap inconvenient per part del Ple, es modificaria el redactat de 
l’article 8è de l’O.F. núm. 5,  i també el redactat de l’O.F. núm. 8  de l’apartat a), 
quedant de la següent manera: 
 
 
O.F. núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 
Article 8è. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen general serà el 2,4 per 100, amb una quota 
mínima de 75 euros.  
 
El tipus de gravamen per legalització d’obres serà el 4 per cent. 
 
En el supòsit que es produeixi la caducitat de la llicència d’obres 
concedida, bé perquè no s’ha sol·licitat la seva pròrroga dins del 
termini legalment establert, bé perquè ha transcorregut el termini 
concedit en la pròrroga sense haver iniciat o finalitzat les obres, 
l’interessat haurà de sol·licitar una nova llicència a la qual 
s’acompanyarà pressupost i tant per cent de l’obra que manca per 
executar i respecte al qual es practicarà una nova liquidació aplicant 
el tipus de gravamen general del 2,4 per cent, amb una quota mínima 
de 75 euros. 
 
Es dipositarà una fiança del 90 euros per metre lineal de façana, si ho 
consideren necessari els serveis tècnics de l’ajuntament. La 
devolució de fiança queda subjecta a la comprovació i/o valoració de 
possibles desperfectes. 
 

O.F. núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència 
urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents 
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tipus de gravamen a la base imposable: 
 
a) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti 
d'obres menors 
b) El 0,5 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti 
d'obres majors 
c) El 0,5 per cent, en les parcel·lacions. I la quota tributària mai serà 
inferior a 300 euros. 
d) El 0,5 per cent, en les demolicions urbanes. I la quota tributària 
mai serà inferior a 300 euros. 
e) 5 euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior. I la 
quota tributària mai serà inferior a 50 euros. 
 
2. En cas de sol·licitud de pròrroga sobre llicències urbanístiques es 
liquidarà el 10% de l’ICIO liquidat en l’atorgament de la llicència 
d’obres que es prorroga. I la quota mai serà inferior a 75 euros quan 
es tracti d’obres majors ni de 10 euros quan es tracti d’obres menors. 
 
En el supòsit que es produeixi la caducitat de la llicència d’obres 
concedida, bé perquè no s’ha sol·licitat la seva pròrroga dins del 
termini legalment establert, bé perquè ha transcorregut el termini 
concedit en la pròrroga sense haver iniciat o finalitzat les obres, 
l’interessat haurà de sol·licitar una nova llicència a la qual 
s’acompanyarà pressupost i tant per cent de l’obra que manca per 
executar i respecte al qual es practicarà una nova liquidació aplicant 
el tipus de gravamen del 0,2 per cent quan es tracti d’obres menors i, 
del 0,5 per cent quan es tracti d’obres majors. 
 
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la 
concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 
50 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre 
que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
4. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació 
prèvia i comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti 
d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles 
contingudes en l’apartat 1 un percentatge de reducció del 20 per 
cent. I la quota mai serà inferior a 300 euros. 
 
Es modifica l'article 7è, el qual restarà redactat tal com s'indica a 
continuació: 
 
Article 7. Beneficis fiscals 
 
1. Estan exemptes de liquidació de la taxa les llicències urbanístiques 
a les quals se’ls aplica la quota mínima en l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
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2. Exceptuant allò descrit en el punt anterior, no es concedirà cap 
exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
3. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a 
l’empara d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a 
satisfer per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres quan 
així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost. 
 
 

 
Els membres assistents manifesten acord per incorporar aquests canvis en el 
text de l’acord. 
 
L’Alcalde explica que enguany es mantenen els impostos i taxes de l’any 
anterior i que aquestes modificacions el que fan és que quedin més ben 
regulades les Ordenances Fiscals vigents però en cap cas suposa un 
increment d’impostos o de taxes. 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
 
18.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
19.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Josep Tarín, procedeix a respondre les preguntes que ha presentat per 
escrit el Sr. Jordi Graner: 
 
1)-. Veïns del carrer del Serrat demanen si es possible fer alguna actuació, des 
d’aquest Ajuntament, perquè sigui retirat un vehicle tot terreny que des de fa molt 
temps està aparcat al principi del carrer, gairebé davant la primera casa. 
 
L’alcalde explica que des del mes de maig s’estan fent gestions per fer retirar el 
vehicle del carrer del Serrat però que estava precintat judicialment, es va haver 
d’esbrinar quin jutjat tenia aquest cotxe precintat demanant informació als mossos 
d’esquadra, després els mossos ens van informar que es procedia a desprecintar-
lo. Hem hagut d’esperar un termini prudencial de temps a veure si el propietari el 
retirava i ara estem esperant que ens facin arribar l’acta de vehicle abandonat que 
hem sol·licitat i és necessària per iniciar l’expedient de retirada del vehicle. 
 
Per tant, no és que hi hagi hagut despreocupació sinó que hi ha hagut aquests 
dos problemes. 
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2)-. En relació a l’ampliació del centre hípic: 
 
2.1)-. Com és que el nostre Consistori no té una normativa a aplicar per la 
circulació de cavalls per els carrers del poble? 
 
            L’Alcalde respon que aquesta pregunta ja s’ha contestat altres vegades i 
que no hem pogut trobar cap municipi amb aquesta normativa. S’ha demanat 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona per poder elaborar aquesta 
normativa. 
 
2.2)-. Quina és la pretensió del nostre consistori en col·laborar tan intensament en 
la posta en marxa del Centre? 
 
             El Sr. Tarín respon que la col·laboració ve de l’anterior legistatura amb el 
programa europeu Equustur del qual en participava el Consorci per a la Promoció 
dels Municipis de les Valls del Montcau, després ha continuat amb l’Equitrobada i 
els equipaments que es liciten són per dinamitzar econòmica i socialment el 
municipi i crear llocs de treball per a les persones que hi viuen. 
 
2.3)-. L’entitat “Associació d’Amics pel Desenvolupament de Talamanca” és una 
entitat que en els seus estatuts hi figura la finalitat “sense ànim de lucre”? 
  
          L’Alcalde diu que li consta que sí 
 
2.4)-. De totes les entitats del nostre municipi, les quals treballen de forma molt 
seriosa pel poble, coneixem els seus membres, la seva junta, quan fan 
assemblees, etc., ens pot dir el nom dels membres de la Junta d’aquesta 
Associació d’Amics  pel Desenvolupament de Talamanca, que estem segurs ha 
estat triada curosament per dur a terme aquesta forta inversió? (190.000€) 
 
           L’Alcalde diu que pel que fa a la primera part de la pregunta no és 
competència de la Corporació i que pel que fa a la segona part que la inversió 
correspon a un projecte que és el Viure al Poble explicat per activa i per passiva 
en múltiples ocasions i que està penjat a la web de l’Ajuntament, que es fa en 
terrenys municipals i per dinamitzar social i econòmicament el municipi. 
 
           El Sr. Jordi Graner diu que l’Ajuntament ha de tenir els estatuts de l’entitat 
perquè té una relació contractual amb l’entitat i per tant aquests estatuts han de 
ser-hi. 
 
           El Sr. Josep Tarín argumenta que l’Ajuntament no es qui per exhibir els 
estatuts de cap entitat, que si es volen consultar hi ha un registre públic. 
L’Ajuntament no pot donar aquesta informació. 
 
 
L’alcalde dóna per acabat l’apartat de “Precs i Preguntes” però el Sr. Jordi Graner 
li diu que té instàncies presentades al registre d’entrades per respondre i pregunta 
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al Sr. Alcalde si li pot donar resposta a totes elles en aquest moment. L’alcalde 
diu que sí. 
 
A continuació el Sr. Jordi Graner diu que va entrar una instància preguntant el 
perquè hi ha persones que han trigat més de dos mesos a poder-se empadronar. 
El Sr. Josep Tarín contesta que totes les persones s’han anat empadronant dins 
del termini de 90 dies i d’acord amb la feina del personal de l’ajuntament, que el 
greu seria no empadronar-los. 
 
Tot seguit el Sr. Graner pregunta pel permís d’obres del Sr. Mario Moreno i 
l’Alcalde diu que ja va sol·licitar la pròrroga i ha estat aleshores quan ens hem 
adonat que les OOFF no contenien la regulació de les pròrrogues dels permisos 
d’obres. En aquest moment l’arquitecta està fent l’informe per atorgar-la. 
 
La següent pregunta és referent al detall de totes les ajudes, préstecs i 
subvencions per fer front al pagament del primer Mur-escullera, és a dir el que va 
portar a terme l’empresa ICMAN i el Sr. Jordi Graner manifesta que encara no se 
li ha facilitat aquesta informació. L’Alcalde respon  que tota aquesta informació és 
pública i pot venir a consultar els llibres comptables quan vulgui. 
 
Per últim, el Sr. Jordi Graner fa referència a la instància on demana informació 
relativa a la solució que cal donar al tema del contracte del servei de neteja i 
manteniment. El Sr. Josep Tarín intervé dient que la tècnica de l’ajuntment està 
comptant les hores i treballs que cal realitzar. 
 
   
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:30 
hores, que  certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 


