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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 14 DE GENER DE 2015 
 
A Talamanca, essent les 19.45 hores del dia 14 de gener 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 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 
 
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 12 DE NOVEMBRE DE 
2014 I DE 29 DE DESEMBRE DE 2014 
 
Les actes s’aproven per unanimitat dels 4 membres assistents. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 67/2014 FINS 
AL 82/2014. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE 
NOVEMBRE DE 2014, DE 3 DE DESEMBRE DE 2014 I DE 29 DE DESEMBRE  DE 
2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ CONVOCADA PER  L’ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DE L’ERMITA DE SANTA MAGDALENA 
INICIADA EL 12 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès els antecedents que consten incorporats dins l’expedient relatiu a la 
Contractació de les obres de Reconstrucció ermita de Santa Magdalena, 
segons procediment iniciat en data 12 de novembre de 2014 per acord Ple. 
 
Atès que en aquesta data el Ple de la Corporació va aprovar els corresponents 
Plec de clàusules econòmico -administratives i jurídiques particulars del 
contracte, amb l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació. 
 
Atès que en data 24 de novembre de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona i també al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Talamanca, l’anunci de licitació corresponent a la convocatòria de licitació 
pública per a la contractació objecte del present expedient mitjançant 
procediment negociat amb publicitat.   
 
Atès que es van presentar quatre empreses, que són les següents: 
 

- Baldó i Associats Constructora, S.L. 
- Josep Sellarès Sarrà 
- Construcciones Somic,S.L. 
- Construccions Beravi,S.L. 

 
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació del dia 17 de desembre de 2014, 
constituïda per a la qualificació de la documentació presentada en el sobre A, 
es va declarar admetre totes les empreses presentades exceptuant 
Construccions Beravi, S.L. que va ser exclosa atès que la proposta que 
presentava, mitjançant correu certificat, sobrepassava àmpliament el termini de 
cinc dies  transcorreguts de la data màxima de presentació de proposicions. 
D'acord amb els plec de clàusules administratives particulars, aquesta plica no 
podia se admesa en cap cas. També es va acordar remetre als serveis tècnics 
municipals la documentació per avaluar la solvència tècnica. 
 
Vist que en data 7 de gener de 2015 la Mesa de contractació va acordar fer la  
Proposta de declarar deserta la licitació atès que, d’acord amb l’informe de 
valoració dels serveis tècnics municipals de data 30 de desembre de 2014,  cap 
de les empreses acreditava mitjançant la documentació presentada la solvència 
tècnica suficient per portar a terme l’actuació de “Reconstrucció ermita de 
Santa Magdalena” i a la vegada, es proposava l’inici d’un nou procediment de 
licitació en el qual el PCAP redactat detallés més acuradament el nombre 
mínim d’obres i experiència que l’Ajuntament de Talamanca exigeix en el 
coneixement i treball de la pedra per portar a terme l’actuació abans 
assenyalada. 
 
És per raó de tot això esmentat que, de conformitat amb l’informe emès pels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament i també d’acord amb l’Acta de la Mesa de 
contractació de data 7 de Gener de 2015 per, coincident amb el contingut de 
l’informe esmentat, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER-. Declarar deserta la licitació convocada per a l’adjudicació de les 
obres de “Reconstrucció ermita de Santa Magdalena” atès que cap de les 
empreses acredita mitjançant la documentació presentada la solvència tècnica 
suficient per portar a terme l’actuació d’acord amb el dictaminat per la Mesa de 
contractació en data 7 de gener de 2015 i de conformitat amb el contingut de 
l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de data 30 de 
desembre de 2014. 
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SEGON-. Com a conseqüència d’això, iniciar un nou procediment de licitació, 
mitjançant procediment negociat amb publicitat, en el qual el PCAP redactat 
detalli més acuradament el nombre mínim d’obres i experiència que 
l’Ajuntament de Talamanca exigeix en el coneixement i treball de la pedra per 
portar a terme l’actuació abans assenyalada. 
 
TERCER-. Publicar aquests acords en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 
 
QUART-. Notificar aquests acords a les empreses que han presentat proposició 
en l’esmentada convocatòria de licitació.”  
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 4 membres assistents. 
 
 
5-.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: 
 
“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:  
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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 
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.” 
 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 4 membres 
assistents. 
 
 
6.- APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB 
EFECTES 1 DE GENER DE 2014 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Examinada la proposta presentada per SOREA.S.A. en data 1 d’octubre de 
2014 amb estudi adjunt per a la determinació de la retribució, del qual resulten 
les següents quantitats a aplicar amb efectes de l’1 de gener de 2014: 
 
Retribució de la gestió: 0,9447 eur/m3 
Retribució de la inversió: 0,3385 eur/m3 
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Vist l’informe favorable de l’Arquitecta tècnica municipal de data 30 de 
desembre de 2014 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER.—APROVAR l’actualització de la retribució amb efectes 1 de gener de 
2014 de SOREA.S.A.. resultant les quantitats següents: 
 
Retribució de la gestió: 0,9447 eur/m3 
Retribució de la inversió per a 1 de gener de 2014: 0,3385 eur/m3 
 

SEGON. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a SOREA, S.A.” 

El Sr. Jordi Graner pregunta si varia molt el preu en relació a l’any passat i 
l’Alcalde respon que s’apliquen les fórmules que diu el conveni del sector. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA A 
L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL BAGES TURISME 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Atès que per acord de Ple de data 30 de juny de 2014 es van aprovar les 
normes reguladores de l’organització especial “Bages Turisme”, com a 
organització especial sense personalitat jurídica. 

Atès que l’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 
dies per mitjà de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 24 de juliol de 2014 ,en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 10 d’octubre de 2014 i en  diari Regió 7 de data 15 d’octubre 
de 2014, sense que es presentes cap reclamació ni al·legació, l’acord adoptat 
ha quedat definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.  

Atès que s’ha procedit a la publicació íntegra de les normes reguladores  en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de desembre 2014. 

Atès que “Bages Turisme”, és una organització especial sense personalitat 
jurídica pròpia que té com a finalitat aglutinar en un sol ens les polítiques de 
turisme de tota la comarca del Bages, i de forma especial, les que es venien 
exercint des del Consorci de Promoció Turística del Cardener i del Consorci de 
Promoció Turística de les Valls del Montcau .  

Atès que la Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integrarà per 
representants dels ajuntaments i de les entitats locals de la comarca, per 
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empreses privades, per entitats sense ànim de lucre, per agents econòmics i 
socials, així com també per entitats no territorials, per organitzacions i 
associacions representatives del Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic, i 
aquest serà el que aprovarà els programes d’actuació comarcal i els serveis 
que es considerin més rellevants i estratègics pel desenvolupament turístic del 
conjunt de la comarca. 

Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages 
Turisme” estableixen que la incorporació de nous representants requerirà 
l’acord de l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-
la, amb adhesió expressa a les seves normes, i l’acord del Consell 
d’Administració Plenari de “ Bages Turisme”. 

Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, estableix 
que el municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de 
la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, la relacionada en matèria 
d’informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 

Atès la voluntat de l’Ajuntament de Talamanca per formar part de “Bages 
Turisme”. 

 

S’ACORDA 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca a l’organització 
especial Bages Turisme juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes 
reguladores que s’annexen al present acord. 

SEGON.- Nomenar com a representat de l’Ajuntament de l’Ajuntament de 
Talamanca al Sr. Josep Tarín Canales en el si del Consell d’Administració 
Plenari de Bages Turisme. 

TERCER.- Delegar en l’Alcalde la signatura de tots els tràmits que es 
requereixen per a  l’efectivitat dels acords. 

QUART.- Comunicar els acord presos al Consell Comarcal del Bages.” 

L’Alcalde explica la composició i funcionament de l’ens.  
El Sr. Jordi Graner pregunta com es finançarà i el Sr. Josep Tarín respon que a 
través de subvencions i de les aportacions dels Ajuntaments que pagaran en 
funció dels restaurants i serveis turístics que tinguin. 
 
 La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
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8.-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 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“Atès que  en data 24 de novembre de 2014, el Ple del Consell Comarcal del 
Bages va adoptar la següent resolució, que copiada a la lletra diu: 
 
“Atès que des del 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat de Barcelona, conscients de la necessitat de disposar d’un sistema 
tarifari integrat que afavoreixi l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per 
part de la ciutadania en unes condicions de preu adequades i amb la 
potenciació de la intermodalitat, han formalitzat sengles convenis per tal de 
concretar el règim de funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat 
a la comarca del Bages. 
Atès que amb l’objectiu de concretar la relació de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i la resta d’ajuntaments en relació al finançament de la 
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis 
de transports de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del 
Bages, el Consell ha formalitzat sengles convenis vinculats als anteriors amb 
els ajuntaments, els quals també tenen interès en mantenir el sistema tarifari 
integrat.  
 
D’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments 
amb la regió metropolitana de Barcelona, es va considerar adient que el 
sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordinés de manera 
adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona amb l’objectiu que el 
ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús dels mateixos títols de transport en l’ús 
dels serveis de transport públic dins d’aquest àmbit territorial, tenint en compte 
que part dels serveis ja formen part dels sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona. 
 
Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració 
tarifària des de l’any 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de  
Mobilitat de Barcelona consideren necessari el seu manteniment durant l’any 
2014, per la qual cosa es tramita el corresponent conveni. 
 
Atès que aquest nou conveni preveu un import màxim de les despeses 
generades per la integració tarifària en el sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del 
Bages per l’anualitat del 2014 de 647.527,10 €, que seran ateses d’acord amb 
les aportacions següents: 
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques (86,6%) 560.827,10€ 
Ajuntament de Manresa (6,7%)      43.350,00 € 
Consell Comarcal del Bages (ajuntaments)  (6,7%)    43.350,00 € 

 
Atès que d’aquesta distribució del finançament se’n desprèn que el Consell 
Comarcal del Bages, i conseqüentment els ajuntaments de la comarca, han 
d’assumir la quantia de 43.350,00 € pel 2014. 
 
Atès que les despeses derivades de la integració tarifària dels desplaçaments 
des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona van a 
càrrec de l’ATM de Barcelona. 
 
Atès que la formalització d’aquest conveni determinarà les condicions generals 
del finançament municipal de la integració tarifària dels serveis de transport de 
viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages per l’any 
2013.  
 
D’acord amb els articles 25 i 28 del decret Legislatiu 4/2003, correspon a la 
comarca l’assistència i cooperació amb els municipis que la integren. 
 
Atès el que disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, pel que fa a les relacions de 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions 
públiques i l’article 150 del decret Legislatiu 2/2003, pel que fa a l’establiment 
de convenis. 
 
D’acord amb els articles 6,9 i 88 de la Llei 30/1992 i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995. 
 
Atès el que disposa l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, pel que fa a les 
competències del Ple. 
 
El conseller de l’àrea de Territori i Habitatge proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Aprovar el conveni que  té com a objectiu definir la relació de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca en relació 
al finançament de la integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat 
interna de la comarca del Bages per a l’anualitat 2014.” 
 
  
 
 
 
 
Vist el què s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
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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. “ 
 
 
 
9.- APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE 
SENSIBILITZACIÓ PER DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT 
I EN PRO DE LA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de la moció que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“MOCIÓ D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER 
DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA 
CONVIVÈNCIA A CATALUNYA 
 
Exposem que:  
 
La  Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera 
meitat del segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la 
globalització dels fluxos migratoris són el tret més característic de la darrera 
etapa.  
 
Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid de la diversitat 
sociocultural, a diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en 
definitiva, de cosmovisions del mon planteja noves complexitats per la 
convivència i la cohesió social, i també noves oportunitats. 
 
En un context de profunda i llarga crisi,  el repte es situa en com volem 
conviure en la diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’un 
anàlisi rigorós i compartit respecte de les causes, dificultats i necessitats, 
oportunitats i propostes. 
 
La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del 
benestar i aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i 
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reforç de les polítiques públiques, especialment les exercides des dels 
municipis.  
 
Però la realitat econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de 
construcció col·lectiva i la competència pels recursos públics ha esdevingut una 
realitat que comporta desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió 
dels prejudicis i dels estereotips, racisme i xenofòbia. 
 
Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els 
relacionats amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs 
més baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un augment de 
les visions negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant a 
l’imaginari col·lectiu.  
 
I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament 
partidistes que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del 
país.  
 
Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens 
diversos. Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs, 
derivant en prejudicis negatius que, no només dificulten la convivència 
intercultural, sinó que poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes.   
 
Les administracions públiques de la ma de la societat civil, esdevenen actors 
imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda entendre la profunditat 
dels canvis i  per un altre trobar estratègies de treball conjunt per fer front als 
nous reptes i necessitats. 
 
Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les 
seves entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de 
Municipis de Catalunya, varen signar un conveni interadministratiu de 
col·laboració per treballar activament per fer front a la difusió de mentides, 
percepcions negatives i prejudicis que dificulten la integració i la 
convivència cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents 
socials, públics i privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització 
partidista de la diversitat d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per 
criminalitzar les actituds socials o comunitàries d’una part de la ciutadania.  
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Proposem:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Talamanca es declara “poble lliure de prejudicis i 
rumors vers la diversitat cultural”.   
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Talamanca es compromet actuar per fer front als 
rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi. 
 
Tercer.- Que els membres de la corporació local de l’Ajuntament de Talamanca 
es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o 
estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes.  
 
Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la FMC i l’ACM. “ 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
10. MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de la moció que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta 
van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del 
Parlament i alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el 
president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava 
l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions 
difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia 
actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada 
separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya 
van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien 
que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
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Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta 
de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió 
i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur 
Mas, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del 
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en 
una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó 
jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant 
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a 
favor de les llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van 
destinar aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar 
infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de 
novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la 
Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i 
per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal 
que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions 
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, 
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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Es presenta l’Adhesió a l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central com assumpte sobrevingut atès que la documentació s’ha rebut per correu 
electrònic en data 13 de gener de 2015 i cal fer l’aprovació abans del dia 23 de gener 
de 2015.  
 
Prèvia especial declaració d’urgència, de l’assumpte sobrevingut presentat, acordada 
per unanimitat dels 4 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 
del RD2568/1986, de 28 de novembre, 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del 
ROM, s’entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut que s’especifica a 
continuació: 
 
“ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA 
CATALUNYA CENTRAL. 
 
En data 3 de setembre de 2008 es va procedir l’aprovació de la constitució de 
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els 
seus estatuts.  
Aquesta Associació tenia com objectiu gestionar el Programa Leader 2007-
2013.  
 
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
per a la selecció de Grups d’Acció local en el marc del programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
En el punt 6.2.2 de l’ordre es demana com a documentació a presentar còpia 
dels acords del plens de les administracions locals corresponents en què 
autoritzen la seva adhesió al grup. 
 
Entenen que el municipi de Talamanca forma part de l’àmbit territorial elegible 
de PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de 
desembre i segons el mapa territorial, pertoca formar part del Gal de 
l’associació pel desenvolupament rural de la Catalunya central, 
 
El ple de l’ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Primer: AUTORITZAR  l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de 
Talamanca al Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya central. 
 
Segon: Autoritzar l’adhesió de l’ajuntament de Talamanca al Grup d’Acció 
Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central. 
 
Tercer: notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de 
la Catalunya central.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents 
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12.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Jordi Graner comenta que en relació al Casal d’estiu 2013, ha rebut una 
carta de la Direcció General de Joventut en la qual s’exposa que la carta 
d’encoratjament rebuda per l’ajuntament és una carta que genera el sistema de 
forma automàtica però que en realitat no es complia la reglamentació del 
Decret 137/2003 i, que no hi ha incompliment del mateix solament perquè el 
número de participants inscrits era inferior al que està estipulat. 
 
L’Alcalde respon que si vol entri la carta en el Registre d’Entrades de 
l’ajuntament.   
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:05 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 
 
 
 
 


