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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 13 
DE MAIG DE 2015 
 
A Talamanca, essent les 19:45 hores del dia 13 de maig 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 , Ferran Argilés Sas com a 
regidors d’aquest Ajuntament, assistits tots ells per  la Secretària acctal. Sra. Lídia 
Portí i Purtí.  
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Jordi Graner Casasayas 
 
L’Alcalde informa que la regidora Sra. Consuelo González García ha comunicat 
que li era impossible arribar a l’hora de començar i que s’incorporaria a la sessió 
més tard. 
 
Declarat obert l'acte públic, es van tractar els següents punts en l’ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS D’11 DE MARÇ DE 2015, 
15 D’ABRIL DE 2015 I 27 D’ABRIL DE 2015 
 
L’Alcalde explica que no s’ha fet arribar cap esmena per part de Units pel 
Canvi- Talamanca A.M. i sotmet a votació la proposta. 
 
S’aproven les actes per unanimitat dels 3 membres assistents. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
16/2015 FINS AL 29 /2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE 
MARÇ DE 2015 I D’1 D’ABRIL DE 2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2015, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL 2015 
 
Per part de la secretària es procedeix a donar lectura a la següent proposta: 
 
“L’Alcalde de l’Ajuntament de Talamanca ha format el Pressupost per a 
l’exercici 2015. Ha emès informe la interventora acctal. de l’Ajuntament. 
 
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei 
de les hisendes locals. 
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FONAMENTS DE DRET: 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 
legislació. 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i 
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Ple municipal, en virtut de l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, és l’òrgan competent per a 
l’aprovació del pressupost municipal, 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2015 que, resumit 
per capítols, és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS IMPORT 
1-. Impostos directes 164180 
2-. Impostos indirectes 500 
3-. Taxes i altres ingressos 43452 
4-. Transferències corrents 196572,25 
5-. Ingressos patrimonials 7191 
6-. Alienació d'inversions reals 0 
7-. Transferències de capital 443884,89 
8-. Actius financers 0 
9-. Passius financers 0 
TOTAL 855780,14 
 

 
PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 
1-. Despeses de Personal 134116 
2-. Despeses en béns corrents i serveis 199248,25 
3-. Despeses Financeres 760 
3.1-. Préstecs a mitjà i llarg termini 43426 
3.2-. Préstecs a curt termini (Operacions de tresoreria) 360 
4-. Transferències corrents 34345 
6-. Inversions reals 443884,89 
7-. Transferències de capital 0 
8-. Variació d’actius financers 0 
9-. Variació de passius financers 43426 
TOTAL  855780,14 
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2. Aprovar la plantilla de personal següent: 

A) Personal funcionari  

1. Amb habilitació de caràcter estatal  

1.1. Secretaria-Intervenció. Grup A1      Ocupada  

C) Personal funcionari 

1 administratiu/va . Grup C1                                    Ocupada  

B) Personal laboral fix  

1 AODL                                                                                                      Vacant 

C) Personal laboral eventual  

2 peons  

1 informador local  

 

3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general 
 
4. Exposar-ho al públic, previ anunci al  tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. El pressupost es 
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes 
per resoldre-les.” 
 
La proposta se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels 3 membres 
assistents. 
 
 
5-. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS VEHICLES FORA D’ÚS I 
POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ, RECICLATGE I ANOTACIÓ DE LA 
CORRESPONENT BAIXA DELS RESIDUS RESULTATS A DESGUACES 
DEL BAGES, S.L.   
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès que es fa necessari procedir a la contractació del servei de retirada i 
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació, reciclatge 



                                                                              Pàg.4 
                                                                                                      

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

 

i anotació de la corresponent baixa dels residus resultants del terme municipal 
de Talamanca 
 
Atès que s’ha consultat a diverses empreses, essent l’oferta més avantatjosa 
per els interessos municipals la presentada per DESGUACES DEL BAGES, 
S.L. 
 
En l’ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de 
l’article 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de servei de retirada i emmagatzematge 
dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació, reciclatge i anotació de la 
corresponent baixa dels residus resultants del terme municipal de Talamanca a 
DESGUACES DEL BAGES, S.L., amb CIF B-59837609, així com per la retirada 
i dipòsit de vehicles en compliment d’ordres judicials o administratives. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al contractista, fent-li saber que en el 
termini de 30 dies haurà de formalitzar el present contracte administratiu.” 
 
La secretària explica les diferències entre el conveni aprovat l’any 2007 que ja 
no era vigent, i l’actual. 
També informa de tota la tramitació administrativa prèvia i necessària que cal 
realitzar abans de poder retirar el vehicle abandonat al carrer del Serrat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
6-.PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER ADMETRE L’ÚS ESPECÍFIC DE 
CIRCUIT DE TRIAL EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Atès que en data 30 de març de 2015, mitjançant Registre d’Entrada núm. 152 
el Sr. Joan Ribera Mestres, en representació de MOTOCAT va presentar una 
memòria i plànols de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament en sòl no urbanitzable per admetre l’ús específic de circuit de trial. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de maig de 2015 
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Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 12 de 
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
Atès el que disposa la Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l’accés al 
medi natural, la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca per admetre l’ús 
específic de circuit de trial en sòl no urbanitzable.  
 
Aquesta aprovació inicial i els acords que segueixen a continuació, queden 
sotmesos a la condició SUSPENSIVA que “MOTOCAT, MOTOcat Amics Trial”  
ha d’aportar, en un termini de trenta dies des que rebin la notificació, l’estudi 
d’impacte ambiental i integració paisatgística, d’acord amb la l’article 59.1.f de 
la Llei d’Urbanisme que ha d’acompanyar la modificació de les Normes 
Subsidiàries.    
 
SEGON.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit territorial 
que s’identifica gràficament en el Projecte. 
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública així com publicar l’acord 
de suspensió a què fa referència el punt anterior, durant el termini de 45 dies a 
comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions efectuades al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en un diari de major divulgació.  
També s’inserirà la convocatòria d’informació pública al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal www.talamanca.cat  
  
L’expedient romandrà exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament de 
Talamanca, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9:30 hores a 
14 hores i el dimecres també de 16 hores a 19 hores (Ajuntament de 
Talamanca, Plaça Església, 1. Telèfon 93 827 00 36).  
 
QUART.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
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CINQUÈ.- CITAR personalment al tràmit d’informació pública els propietaris 
dels terrenys que estiguin compresos dins de l’àmbit objecte de la modificació 
puntual del planejament general. 
 
SISÈ.- Donar audiència als Ajuntaments limítrofes l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el municipi de Talamanca, en compliment d’allò disposat a l’article 
85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats, sense oferiment exprés de 
recursos per tractar-se d'un acte tràmit. No obstant, podran interposar qualsevol 
recurs que considerin escaient. “ 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
 
 
A les 19:55 hores s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Consuelo González 
García 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER 
NEVADES DE TALAMANCA 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 4 membres assistents: 
 
“Vist que d’acord amb el previst en l’article 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, els plans especials estableixen les emergències 
generades per riscs concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes 
tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los. 
  
Vist que d’acord amb el previst en l’apartat 4 del mateix article 18, les 
corporacions municipals en el territori de les quals s'apliquen els plans 
especials són obligades a incorporar en llurs plans d'actuació municipal les 
previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. 
  
Vist que d’acord amb l’establert en el Pla Neucat de la Generalitat de 
Catalunya, els municipis que es troben a una alçada superior a 400m tenen la 
obligació de disposar d’un pla especial per nevades. 
  
Vist el Pla d’actuació Municipal per Nevades elaborat pel Consell Comarcal del 
Bages. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
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ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla d’actuació municipal per nevades de 
Talamanca. 
 
SEGON.- Exposar el Pla a informació pública durant 30 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP i al DOGC, a efectes que 
es puguin presentar les al·legacions oportunes. Transcorregut l’esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
TERCER.- Sotmetre l’esmentat Pla a l’homologació per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, un cop aprovat definitivament.” 
  
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha preguntes i l’Alcalde informa que no se n’ha presentat cap per escrit 
prèviament a la convocatòria del Ple. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 19:56 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 
 
 
 
 


