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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 23 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
A TALAMANCA, essent les 19:00 hores del dia 23 de novembre de 2015, es 
reuneix l'Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Daniel Sánchez Barranco, Jordi Torres Touron, i la 
senyora Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells 
per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE 
TALAMANCA CORRESPONENT A L’ EXERCICI DE 2014 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Antecedents 
  
1.- Format per la Intervenció el compte general de la corporació corresponent a 
l’exercici de 2014, es va convocar la Comissió Especial de Comptes pel dia 14 
d’octubre de 2015. 
En aquesta data, el compte general es va sotmetre a dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual el va informar favorablement. 
 
2.- El compte general, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic 
mitjançant un edicte que es va publicar en el BOPB en data 22 d’octubre de 
2015 , i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de quinze dies i vuit 
més, durant els quals els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 
Durant aquest termini no se’n va presentar cap. 
 
 
Fonaments de drets 
 
1.- S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
2.- L’article 212.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala 
que acompanyat del informes de la Comissió Especial de comptes i de les 
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reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la corporació 
per a que pugui ser aprovat abans del dia 1 d’ octubre. 
 
3.- L’article 214.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala 
que les entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el compte general 
degudament aprovat. 
 
4.- L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
disposa que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada 
exercici directament a la Sindicatura de Comptes. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, aquesta alcaldia presidència proposa al 
Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Únic.- Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2014, de 
conformitat amb l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de 
Comptes.” 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb 3 vots a favor i el vot en contra de 
la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES 
CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Talamanca és membre de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la sostenibilitat i com a conseqüència de les eleccions locals 
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari nomenar els representants de 
la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, 
d’acord amb el que disposa l’article 38 c) Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquest Ple Municipal en virtut 
de l´article 52.2 lletra b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents  
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A C O R D S: 
 
PRIMER. – NOMENAR a la Regidora Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA 
com a representant de l´Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.  
 
SEGON .- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la Diputació de 
Barcelona i a la resta d´interessats.” 
 
 
3-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 
DEL  PROJECTE D’ OBRES “RECONSTRUCCIÓ DE L’ERMITA SANTA 
MAGDALENA”, EXP: Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP 
Talamanca (2L) 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Antecedents 
  
1. En data 27 de gener de 2015, es va publicar en el BOPB i també en el Perfil 
del Contractant l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Talamanca 
adoptat en sessió ordinària de dia 14 de gener de 2015, pel qual s'exposava 
públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la 
contractació de les obres de reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena, així 
com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment negociat amb 
publicitat. 
 
2. Després de seguir el procediment de licitació, en data 15 d’abril de 2015 el 
Ple de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obra 
“Reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L), a l'empresa 
Josep Sellarès Sarrà (Construccions J. Sellarès), amb NIF 77732183A, i 
domicili a la Ctra. de Talamanca, núm. 9 de Navarcles (CP 08270), per un 
import de  52.372,31 euros (sense IVA), 63.370,50 euros IVA inclòs. 
 
3. Atès que en data 11 de novembre de 2015 i Registre d’Entrades núm. 498, 
l’empresa Construccions J. Sellarès va presentar la certificació d’obra núm. 3 
de data 11 de novembre de 2015 relativa a l’actuació “Reconstrucció de l’ermita 
Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient Reconstrucció ermita Sta. 
Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L) , per un import de 15.256,05 euros (IVA 
inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra pel propi tècnic director de 
l’obra Sr. Josep Maria Roca Marsinyach 
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5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2015 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 336 68200. 
 
Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 3 relativa a l’actuació 
“Reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L) , per un import 
d’ 15.256,05 euros (IVA inclòs) 
 
Segon-. AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 3 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada.” 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada amb 3 vots a favor i l’abstenció de 
la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 
DEL  PROJECTE D’ OBRES “REHABILITACIÓ ENTORN ERMITA SANTA 
MAGDALENA”, EXP: Rehabilitació entorn ermita Santa. Magdalena-E1.3 
de VP Talamanca 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a 
favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
 
“Antecedents 
  
1. En data 30 de juliol de 2015, es va publicar en el BOPB i també en el Perfil 
del Contractant l'anunci de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament 
de Talamanca adoptat en sessió ordinària de dia 17 de juliol de 2015, pel qual 
s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen la contractació de les obres de Rehabilitació entorn ermita Santa 
Magdalena, així com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment 
negociat amb publicitat. 
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2. Després de seguir el procediment de licitació, en data 14 d’octubre de 2015 
el Ple de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obres 
“Rehabilitació entorn ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Rehabilitació entorn ermita Santa. Magdalena-E1.3 de VP Talamanca, a 
l'empresa Josep Sellarès Sarrà (Construccions J. Sellarès), amb NIF 
77732183A, i domicili al carrer Calders, núm. 60B de Navarcles (CP 08270), 
per un import de 35.578,51 euros (sense IVA), 43.050,00 euros IVA inclòs. 
 
3. Atès que en data 20 de novembre de 2015 i Registre d’Entrades núm. 502, 
l’empresa Construccions J. Sellarès va presentar la certificació d’obra núm. 1 
de data 11 de novembre de 2015 relativa a l’actuació “Rehabilitació entorn 
ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient Rehabilitació entorn ermita 
Santa. Magdalena-E1.3 de VP Talamanca, per un import de 23.454,10 euros 
(IVA inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra per la pròpia tècnica 
directora de l’obra Sra. Maria Dolors Perramon Fábregas 
 
5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2015 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 336 61900 
 
Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 1 relativa a l’actuació 
“Rehabilitació entorn ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Rehabilitació entorn ermita Santa. Magdalena-E1.3 de VP Talamanca, per un 
import de 23.454,10 euros (IVA inclòs) 
 
Segon-. AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 1 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada.” 
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5.- SORTEIG FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE 2015  
 
En compliment de la Llei Orgànica de Règim Electoral General es procedeix al 
sorteig dels membres que han de formar part a les meses electorals de les 
Eleccions Generals 2015 del dia 20 de desembre de 2015. 
 
DISTRICTE 1er SECCIÓ 1a MESA ÚNICA 
President titular PIERRE ASTOR SELLARÈS 
1er vocal  titular PERE SELLARÈS MAYANS 
2on vocal titular MARIA DEL MAR GUIJOTA 

DELGADO 
President 1er suplent MARIA CARMEN AELLARÈS 

CORRETJÉ 
President 2on suplent MIGUEL YCART GONZÁLEZ 
1er vocal 1er suplent PAOLA GADSKY YOLDI 
1er vocal 2on suplent JORDI TORRES TOURON 
2on vocal 1er suplent OLGA FONTVILA BELTRI 
2on vocal 2on suplent JOSEP VILARMAU SANTAMANS 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 19:13 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


