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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA L’11 DE MARÇ DE 2015 
 
A Talamanca, essent les 19.45 hores del dia 11 de març de 2015 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.  
 
Excusen l’assistència la regidora Sra. Consuelo González García i el Sr. Ferran 
Argilés Sas 
 
Declarat obert l'acte públic, es van tractar els següents punts en l’ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 14 DE GENER DE 2015. 
 
Es va aprovar per unanimitat dels 3 membres assistents. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
83/2014 FINS AL 15/2015. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 7 DE 
GENER DE 2015 I DE 4 DE FEBRER DE 2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS, 
APROVAT PEL CONSELL PLENARI DE DATA 1 DE DESEMBRE  DE 2014.  
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest 
Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i 
activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de 
competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de 
concurrència i lliure mercat. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini 
de sis mesos per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves 
previsions, concretament a les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada 
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llei, relatives a les causes i procediment per a l’exercici del dret de separació 
d’un consorci, els efectes d’aquest dret de separació i la liquidació del consorci. 
 
En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per 
majoria absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal 
d’adequar-los,  a la citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb 
l’expedient administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 22 de desembre de 2014, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de desembre de 2014 i al tauler 
d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no s’han presentat 
al·legacions.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts 
del Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar 
aquests Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la 
ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que 
per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació 
dels Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i 
l’article 15 de Llei 30/1990, de 26 de novembre  de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú,  es proposa 
l’adopció, que requerirà el quòrum preceptiu de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació, dels següents 

 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per 
a la gestió de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació 
dels Estatuts per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, els 
quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, 
del qual és part integrant.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus 
i encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin 
realitzar-se conjuntament i que siguin  necessaris per la seva tramitació.” 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 3 membres 
assistents. 
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5-. APROVACIÓ DE NOUS PREUS DE CONCEPTES NO TARIFARIS I DE 
LES INSTAL·LACIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS D’AIGUA DE 
TALAMANCA PER A L’ANY 2015  
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atesa la proposta econòmica presentada per SOREA, S.A., la societat 
concessionària del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca,  de 
revisió de preus de conceptes NO TARIFARIS i de les instal·lacions dels 
serveis municipals d’aigua de Talamanca (alta comptador s/bateria, escomeses 
bateria 13mm, escomeses d’obres, reconnexions del servei, etc),per a l’any 
2015. 
 
Examinada dita proposta i trobada conforme 
 
En ús de les atribucions que té legalment conferides el Ple Municipal en 
compliment de l’article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya 
 
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR l’actualització dels preus de les instal·lacions d’aigua 
potable per a l’exercici del 2015 d’acord amb la proposta presentada per 
SOREA, S.A. i que en la seva part suficient, diu: 
 
- Alta comptador 13mm s/bateria: 192,97 € 
- Escomesa en armari de façana amb comptador 13 mm: 557,07 € 
- Escomesa per obres amb comptador 13 mm: 618,74 € 
- Gestió verificació oficial de comptador: 64,77 € 
- Reconnexió del servei: 44,14 € 
 
SEGON. – FER AVINENT a SOREA. S.A. que no es poden donar d’alta les 
noves instal·lacions de comptadors sense que l’usuari hagi pagat amb caràcter 
previ la taxa municipal. 
 
TERCER. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.” 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE LA 
COMPATIBILITAT DE LA SRA. LÍDIA PORTÍ I PURTÍ PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UN SEGON LLOC DE TREBALL AL SECTOR 
PÚBLIC 
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La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“Vista la sol·licitud de compatibilitat presentada en data 8 d’agost de 2014 per 
la Sra. Lídia Portí i Purtí , funcionària de carrera (C1) de l’ajuntament de 
Talamanca, per poder treballar en règim de personal laboral (grup B), jornada 
parcial a l’ajuntament de Marganell. 
 
Vist l’informe favorable de l’Ajuntament de Marganell, emès en data 2 de febrer 
de 2015. 
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Personal al servei de les entitats locals, així com la resta així com la resta 
de legislació aplicable. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la compatibilitat de la Sra. Lídia Portí i Purtí, 
funcionària de carrera (C1) d’aquest Ajuntament, per al desenvolupament d’un 
segon lloc de treball al sector públic, en règim de personal laboral (grup B), a 
l’Ajuntament de Marganell. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la interessada i a 
l’Ajuntament de Marganell.”  
 
 
7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA 
INTERVENCIÓ EN L’ABSENTISME ESCOLAR A LA COMARCA DEL 
BAGES 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Atès que el dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del 
Consell Comarcal del Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció 
en l’absentisme escolar a la comarca del Bages”, elaborat  per una comissió 
de treball formada per serveis socials bàsics de l’ABSS de la comarca i de 
l’ABSS de l’Ajuntament de Manresa, Inspecció educativa, Equip d’atenció 
psicopedagògica i l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, i que va 
comptar amb la revisió i consens tècnic de tots els agents de la xarxa implicats 
en la intervenció en matèria d’absentisme escolar (centres educatius, Fiscalia 
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de l’àrea de Manresa-Igualada, SEAIA Bages-Berguedà, ABP-Mossos 
Esquadra, representants polítics de les regidories de serveis socials i 
d’ensenyament de Manresa i comarca). 
 
Atès el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
en la infància i adolescència respecte l’encàrrec a les administracions públiques 
sobre la detecció dels casos de no-escolarització, absentisme i abando escolar 
així com l’adopció de les mesures necessàries per fer-hi front, mitjançant 
l’elaboració dels protocols corresponents. 
 
Atès el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització 
comarcal de Catalunya, respecte a les competències del Consell Comarcal en 
matèria d’assistència i cooperació als municipis. 
 
Atès els objectius  principals del Protocol d’aconseguir la plena escolarització i 
potenciar la prevenció de l’absentisme escolar dels menors en edat 
d’escolarització obligatòria, així com afavorir la coordinació entre els diferents 
serveis implicats en termes d’absentisme escolar.  
 
Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades, 
així com d’habilitar els respectius professionals per actuar d’acord amb els 
termes que estableix el Protocol, dins el marc legal que sigui vigent en cada 
moment, és necessari aprovar el Protocol esmentat. 
 
Per tot el què s’ha exposat, l’Ajuntament de Talamanca  
 
ACORDA 
 

PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en 
l’absentisme escolar a la comarca del Bages”. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents 
  
8.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ ORGT 2014 
RESPECTE ALS TRIBUTS DE TALAMANCA  
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014 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 
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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 2014: 
 
Rebuts:0 ,00 
Liquidacions: 1.966,06   
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 
Rebuts: 84.466,83 
Liquidacions: 38.787,68 
 
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 2014 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. “ 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Jordi Graner pregunta si el tema d’Internet a la biblioteca tindrà solució i 
l’Alcalde li respon que aquesta setmana l’empresa On-Wifi ha acabat de fer les 
proves mitjançant un molí de vent per generar energia i cobrir de forma 
permanent el node de la torre del guaita de la Rosena 
 
Després es farà una instal·lació o antena repetidora per cobrir la part est del 
poble a la Mussarra i si funciona ja tindrem wifi a la biblioteca. 
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La següent pregunta que fa el Sr. Jordi Graner és en relació a la reclamació del 
mur d’escullera i l’Alcalde explica que de moment està tot igual perquè estem 
esperant resposta de la Diputació de Barcelona per obtenir ple assessorament. 
 
La última pregunta que ja el Sr. Jordi Graner és sobre la situació del vehicle 
abandonat del carrer del Serrat i l’Alcalde respon que ara cal localitzar al 
propietari per notificar-li l’inici d’expedient i si no es localitza publicar la 
notificació al BOPB.   
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:07 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  
 
 
 
 
 


