
 
ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 12 DE MARÇ DE 
2014 
 
A TALAMANCA, essent les 20.05 hores del dia 12  de març 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. 
Excusa la seva absència la regidora  Consuelo González Garcia. 
 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
“1.-APROVACIÓ ACTES DEL 8 DE GENER I 19 DE FEBRER DE 2014 
Les actes són aprovades per unanimitat.  
  
2.-DONACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA NÚMS. 68/2013 FINS EL 12/2014 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
3.- DONACIÓ COMPTE JUNTA DE GOVERN DE 8 DE GENER DE 2014 
  
Punts tractats: 
 
-Aprovació de l’acta de Junta de Govern local de 4 de desembre de 2013 
-Determinació de la fitació de la delimitació entre els municipis de Talamanca i Mura subscrita 
en acta de 10 d’abril de 2013 
-Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 del “Desenrunat i consolidació de l’Ermita de Santa 
Magdalena”. 
-Acords de modificació del canvi de destí del PUOSC anualitat 2011 “Museïtzació de Cal 
Moliner” per a destinar-la a les actuacions “Habilitació del centre d’acollida hípic” i “ Projecte de 
restauració del sarcòfag de Berenguer de Talamanca”.  
-Aprovació formulació al.legacions contra la planificació inicial PUOSC 2013-2017 
-Acceptació ajut de 158.000 euros de l’actuació “Consolidació del mur-escullera de la 
travessera urbana de la carretera BV-1221 de la Diputació de Barcelona” dins el marc Xarxa de 
Governs locals 2012-2015 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I  ESTAT 
EXECUCIÓ  PRESSUPOST 4RT TRIMESTRE EXERCICI 2013 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
5.-APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ADHESIÓ 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA 
TARIFARI INTEGRAT DE L'ATM DE BARCELONA 
 



Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR la minuta de conveni de col.laboració per al finançament de l’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona.  
 
SEGON. – FACULTAR el Sr. Alcalde, perquè amb poder tan ampli com sigui possible, 
procedeixi a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
TERCER. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma al Consell Comarcal del Bages 
als efectes conseqüents. “ 
 
Aquest acord és adoptat per unanimitat dels 4 regidors assistents. 
 
 
“6.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ ORGT 2013 RESPECTE ALS 
TRIBUTS DE TALAMANCA  
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2013 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, 
liquidats per l’Ens: Talamanca 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ens 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l’article 209.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013: 
 
Rebuts: ,00 
Liquidacions: 20.022,98   
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013: 
 
Rebuts: 77.923,06 
Liquidacions: 14.322,77  
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2013 corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, liquidats per Talamanca.  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. “ 
 
Aquest acord és adoptat per unanimitat. 
 



7.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES "SIGNA UN 
VOT PER A LA INDEPENDENCIA" 
 
“Es proposa al Ple l’adopció dels següents  A C O R D S: 
 
PRIMER. – DONAR SUPORT  a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un 
vot per la independència”, que se celebrarà a tot el Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.  
 
SEGON. – FER una crida a tots els veïns i veïnes de Talamanca a participar activament en la 
campanya “Signa un vot per la independència”. 
 
TERCER.—COMUNICAR aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
QUART. – L’Ajuntament de Talamanca posa a disposició de l’Associació de Municipis per a la 
Independència els Baixos del Casal del Poble per tal que es pugui realizar la campanya “Signa 
 un vot per la independència els diez 22 i 23 de març”. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
  
8.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 
  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S. 
 
PRIMER.—INSTAR al Ministeri de Justícia la retirada de l’avantprojecte de la llei d’avortament 
ja que suposa una regressió en els drets de les dones.  
 
SEGON. – DEMANAR la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d’avui continua 
tipificada dins el Codi Penal. 
 
TERCER.—SOL.LICITAR la reducció de l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a 
mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió 
sexual.  
 
QUART. – INSTAR la implantació d’un programa específic d’acompanyament i atenció integral 
a les dones que han pres la decisió d’interrompre l’embaràs.  
 
CINQUÈ. – INSTAR als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, 
amb la major celeritat possible, de l’elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de 
Catalunya.  
 
SISÈ. – FER ARRIBAR aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No s’en presenten.  
 
  
10.-PRECS I PREGUNTES 
Intervé el Regidor Sr. Graner que sol.licita a l’Alcalde en referència els escrits que ha realitzat i 



que no s’han contestat si la empresa que realitza la neteja viària del poble disposa de 
contracte.  
  
Contesta el Sr. Alcalde que no ho sap i que ho mirarà.  
 
En segon lloc demana que si hi ha intenció d’arreglar la finestra del casal i que durant el mes 
d’agost ha entrat aigua. Caldria fer una simple reparació quan es pugui. 
 
Respon el Sr. Alcalde que aquesta qüestió ja es va respondre a la reunió del Casal i ja es va 
mirar. Es tracta exclusivament d’una feina de manteniment doncs és inevitable que es taponi. 
 
Seguidament, el Sr. Graner demana com està la reclamació relativa al mur-escullera de la BV-
1221 
 
Respon l’Alcalde que el Secretari de la Corporació té ja les instruccions donades per a iniciar 
l’expedient i tant haviat com ho tingui s’aprovarà i es realitzaran les notificacions oportunes.  
 
Per altra banda, el Sr. Graner demana si per part del govern municipal s’ha fet alguna cosa 
sobre la regulació del pas de cavalls dins el poble.  
 
Respon l’Alcalde que s’hauria de buscar regulacions d’altres municipis. Pel que fa al poble de 
Talamanca, tenim una normativa de gossos i gats que s’hauria d’adaptar. 
 
Pren la paraula el Regidor Sr. Sellarès que comenta que s’hauria de fer una campanya i un 
cens i obligar a tots els titulars que censin els seus gossos i gats de manera que també recullin 
els excrements sota la seva responsabilitat.  
 
El Sr. Graner demana sobre el canvi de destí del PUOSC de Cal Moliner referent a l’anualitat 
2011 i que es destina al centre hípic 
 
Contesta el Sr. Alcalde que si bé inicialment es va intentar realitzar aquesta obra, no vam 
arribar amb un acord amb el propietari i tota vegada que la subvenció del PUOSC estava 
concedida es va procedir a canviar el destí per realitzar l’obra del sarcòfag i el centre eqüestre.  
 
Finalment, el Sr. Graner demana si el centre eqüestre és públic o privat.  
 
Aclara el Sr. Alcalde que les inversions que ara es demanen les realitzarà l’Ajuntament. Es 
tracta d’un servei amb gestió privada de titularitat pública. El més important és l’activitat 
econòmica que es realitzarà   i la creació de llocs de treball pel municipi. 
 
 
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,  


