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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
11 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 11 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 DE L’ACTA DE LES SESSIONS DE 9 DE SETEMBRE DE 
2015 I 14 D’OCTUBRE DE 2015 
 
Les actes s’aproven per unanimitat dels 4 membres assistents. 
 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
68/2015 FINS AL 96/2015. 
 
La Sra. Núria Cañellas pregunta si el Decret 89/2015 i el 90/2015 són iguals i la 
secretària li aclareix que no, que fan referència a la mateixa actuació, l’ 
”Adequació interior de l’ermita Santa Magdalena” però que el Decret núm. 
89/2015 és l’adjudicació de les obres per portar a terme l’actuació i el Decret 
núm. 90/2015 és la direcció de les obres de l’actuació. 
 
Un cop fet aquest aclariment el Ple es dóna per assabentat. 
 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 2 DE 
SETEMBRE DE 2015, 23 DE SETEMBRE DE 2015 I 7 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
 
4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE 
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER A 
L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT. 
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Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès que el Consell Comarcal del Bages, en sessió plenària de data 28 de 
setembre de 2015 va aprovar la concreció per al 2015 del “Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels 
Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015” 
 
És per aquest motiu i d’acord amb el punt vuitè del present conveni,  que cal 
procedir a aprovar-ne la seva adhesió.  
 
Atès el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals de Catalunya en virtut dels quals les administracions poden signar 
convenis de cooperació, que tenen caràcter voluntari i base negocial 
 
S’ A C O R D A : 
 
PRIMER. – APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca a la concreció 
per al 2015 del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per 
l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 
2013-2015” 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
NÚM. 2/2014 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
 
“Havent estat aprovat amb caràcter definitiu el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Talamanca per a l’exercici 2015,en data 9 de juny de 2015. 
 
Vistes les modificacions pressupostàries que cal realitzar per tal que hi hagi 
una correspondència entre les licitacions efectuades i les aplicacions 
pressupostàries relatives a les inversions del programa Viure al Poble, projecte 
“Porta d’accés a la Batalla de Talamanca, 1714”. 
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Per això que s’ha exposat anteriorment, es fa necessària la tramitació d’un 
expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit,  baixes de crèdit per anul·lació i transferències de crèdit. 
 
D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins a l’article 18) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de 
pressupost com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els 
crèdits ampliables o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
Atesos els corresponents informes d’Intervenció on s’informa favorablement de 
la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries, i vistos els annexos 
que formen part de l’expedient 
 
 
Es proposa al Ple les modificacions següents: 
 
 
PRIMER-. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 
2/2015 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015. L’estructura de 
crèdit és la següent: 
 
 
Baixes de crèdit per anul·lació 
Programa Econòmic Descripció Inicial Disminució Definitiu 

432 62501 Senyalització a 
l’església i a la 
Sagrera 

14000 14000 0 

336 62200 Rehabilitació 
ermita Sta. 
Magdalena 

83610,00 11152,27 72457,73 

337 60901 Centre eqüestre 
a Talamanca 

195938,25 15.361,13 180577,12 

432 62502 Senyalització de 
la ruta1714 a 
cavall 

23446,26 23446,26 0 

432 62503 Centre 
d’interpretació 
Santa 
Magdalena 

20853,75 20853,75 0 

336 60900 Habilitació d’una 
zona 
d’estacionament 
i accés a l’ermita 
Santa 
Magdalena 

40242,80 40242,80 0 

Total    125056,21  
 
 
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb les baixes per 
anul·lació detallades anteriorment: 
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Programa Econòmic Descripció Inicial Augment Definitiu 

336 62500 Circuit adaptat 
per a persones 
minusvàlides al 
Castell de 
Talamanca 

16060,00 1210,00 17270,00 

454 60902 Santa 
Magdalena: 
Porta d’accés a 
la Batalla de 
Talamanca 1714  

0 57133,64 57133,64 

336 61900 Adequació 
exteriors entorn 
immediat de 
l’ermita Santa 
Magdalena 

54186,86 19847,49 74034,35 

432 62504 Pla de 
senyalització, 
difusió i 
promoció del 
Viure al Poble 

50000 46865,08 96865,08 

Total    125056,21  
 
 
SEGON-. PUBLICAR el present acord en el BOPB, per un termini de 15 dies 
hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, 
el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ 
D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2015. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès l’ofici tramès en data 24/03/2015 (RGE 154, 31/03/2015), en el qual 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de 
població a 1 de gener de 2015, segons la informació especificada en l’Apartat II 
de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total de 189 habitants. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer-. Aprovar la Xifra Final Ajuntament (XFA), de 189 habitants, extreta de 
les xifres resultants de la gestió del Padró Municipal d’Habitants, a 01 de gener 
de 2015, segons resums de l’estat del procediment lliurats per la Diputació de 
Barcelona i que s’extracta a continuació: 
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Estat del procediment de Xifres (2015): Generació fitxers (A) 

 
Xifra inicial Ajuntament (X.I.A.: 189        Xifra inicial INE (X.I.I.):189     Diferència Inicial (X.I.I. - X.I.A.): 0 
Homes 108 
Dones  81 
 
Xifra Final Ajuntament (X.F.A.):189        Xifra Final INE(X.F.I.):0       Diferència Final(X.F.I. - X.F.A.):-189 
Homes 108                                               Homes 0                                              
Dones 81                                                 Dones 0  
 
Diferència amb la Inicial: 0 
(X.F.I. - X.F.A.) 
 
Núm. de registres al·legats:0 
 
Segon: NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística als 
efectes conseqüents.” 
 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 4 membres 
assistents. 
 
 
7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ TURÍSTICA, LA RUTA A CAVALL DEL 1714 I EL CENTRE 
INTERPRETATIU DE SANTA MAGDALENA, EXP: SENYALITZACIÓ VIURE 
AL POBLE 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Antecedents 
 
 
1. Vist que la Junta de Govern Local, en data 23 de setembre de 2015, va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, per al subministrament de la senyalització 
turística, la ruta a cavall del 1714 i el centre interpretatiu de Santa Magdalena al 
municipi de Talamanca, actuacions incloses en el projecte  “Porta d’accés a la 
batalla de Talamanca, 1714” i, va aprovar també el Plec de Clàusules 
administratives particulars que havia de regir l’adjudicació i execució d’aquest 
contracte, així com les especificacions tècniques del subministrament que 
havien de complir els licitadors i que es concreten en els plecs tècnics “La porta 
d’accés a la batalla de Talamanca, 1714 – Senyalització”  amb un pressupost 
total de 58.200,00 € sense IVA i 70.422,00 amb IVA inclòs. 
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2. Atès que en la mateixa sessió la Junta de Govern Local va acordar també 
sol·licitar oferta a tres empreses, persones físiques o jurídiques, capacitades 
per a la realització de l’objecte del contracte. 
 
3. En data 21 d’octubre de 2015, la Mesa de Contractació es va reunir per 
realitzar l’obertura de les propostes rebudes de les tres empreses convidades i 
totes van ser admeses per presentar tota la documentació administrativa 
correctament. D’acord amb la clàusula 13 del PCAP, la Mesa va acordar 
proposar l’empresa Geosilva Projectes, S.L. com a adjudicatària del contracte 
de subministrament per a la senyalització turística, la ruta a cavall del 1714 i el 
centre interpretatiu de Santa Magdalena, per un import de 52.255,40 € (IVA no 
inclòs) més 10.973,63 en concepte d’IVA per ser la proposta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
4. Atès que en data 22 d’octubre de 2015 es va requerir a l’empresa Geosilva 
Projectes, S.L. que presentés la documentació necessària, i la constitució de la 
garantia definitiva, segons el plec de clàusules, per a procedir a l’adjudicació. 
 
5. Vist que en data 6 de novembre de 2015 i registre d’entrada 490/2015, 
l’empresa Geosilva Projectes, S.L. ha constituït la garantia definitiva i també ha 
aportat la documentació necessària per poder ser adjudicatària del contracte de 
referència. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, correspon al Ple de la Corporació adjudicar aquells 
contractes que el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, com és el cas. 
 
S’acorda el següent:  
 
1. Adjudicar el contracte de subministrament de la senyalització turística, la ruta 
a cavall del 1714 i el centre interpretatiu de Santa Magdalena al municipi de 
Talamanca, amb expedient denominat “Senyalització Viure al Poble”, a 
l'empresa Geosilva Projectes, S.L., amb NIF B25590084, i domicili al carrer 
Timó, núm. 19, del Pol. Ind. d’Olius, d’Olius (CP 25286), per un import de  
52.255,40 euros (sense IVA), 63.229,03 euros IVA inclòs. 
 
2. Autoritzar la despesa per a l'exercici 2015 per un import de 63.229,03 euros 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 432 6250, 432 62502, 432 62503 
i 432 62504. 
 
3. D'acord amb l'art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, requerir a l'adjudicatari 
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perquè en el termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà d'haver-se notificat a l'adjudicatari aquesta adjudicació, formalitzi el 
contracte. 
 
4. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
5. Publicar el resultat d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Talamanca, així com la seva formalització al BOPB i DOGC. 
 
6. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
7. Facultar a l’Alcalde per tal de que pugui signar qualsevol document que 
calgui per fer efectius els acords precedents.” 
 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
La Sra. Núria Cañellas presenta com a assumpte sobrevingut la proposta de 
donar suport institucional a la commemoració del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, el proper 25 de novembre de 
2015. 
 
La regidora proposa un acte de commemoració en el qual es doni lectura al 
Manifest institucional elaborat des de l’ICD, a proposta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i consensuat amb les Diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
Catalana de Municipis. 
 
El Manifest, transcrit de forma literal és el següent:  
 
“ MANIFEST INSTITUCIONAL 
 
  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES     
  DONES  
   
  25 de novembre de 2015  
 
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a 
trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i 
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos 
fins eradicar-la.  
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions 
públiques, molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats 
de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc 
legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les 
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dones i per als seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten 
amb la participació de persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva 
banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació 
davant les diferents manifestacions de la violència masclista.  
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta 
tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per 
violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser 
violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa 
de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, 
els perquès i les complicitats a nivell individual i social.  
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i 
cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el 
cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren 
les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió 
viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i 
de la banalització del masclisme.  
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel 
de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació 
de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa 
per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i 
per entendre que la violència contra les dones és 
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme 
com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.  
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, 
control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model 
de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a 
superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora 
d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels 
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.  
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem 
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de 
les dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les 
dones com a ciutadanes de segona categoria.  
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política 
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures 
i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de 
Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de 
de construcció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això 
que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar 
les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al 
passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat 
democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que 
aconseguirem fer front a la violència masclista.  
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions 
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball 
cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores 
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per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu 
vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i 
homes.” 
 
Atès que la campanya inclou cartells amb el lema: 
 
 “Construïm una Catalunya lliure de violència masclista.  
  25 de novembre /Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.” 
 
Com a actes de suport a realitzar per part de l’Ajuntament de Talamanca també 
proposa incloure el Manifest i els pòsters divulgatius de la campanya a la 
pàgina web municipal, així com penjar els pòsters en les cartelleres del 
municipi.  
 
Després d’haver escoltat la proposta presentades per la regidora de Talamanca 
Units pel Canvi- Acord Municipal (T:UC-AM), se sotmet a votació la urgència 
d’aquest assumpte sobrevingut que s’aprova amb el vot favorable de tots els 
membres assistents i, tot seguit, s’aprova la proposta també per unanimitat dels 
4 membres assistents. 
 
A continuació el Ple acorda que l’acte institucional de commemoració en el qual 
es llegirà el Manifest sigui el dimecres dia 25 de novembre de 2015 a les 7 de 
la tarda, davant de l’ajuntament. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Núria Cañellas pregunta perquè no se la informa en el Ple de les 
activitats que s’han de realitzar al municipi, com per exemple l’Equitardor 2015, 
i també pregunta si se li passarà informació sobre les festes de nadal. 
 
Tant l’Alcalde com els regidors Daniel Sánchez i Jordi Torres conviden a la 
regidora a participar en la Comissió veïnal de festes perquè tots, o gairebé tots, 
els actes lúdico-festius del municipi s’organitzen des d’aquesta Comissió i no 
pas des de l’Ajuntament. Exposen que la Comissió és oberta a tothom que 
tingui ganes de participar-hi. La Sra. Núria Cañellas declina la invitació. 
 
A continuació l’Alcalde, Sr. Josep Tarín, la informa que el proper dia 21 de 
novembre de 2015 es celebrarà el Rallye 2000 Viratges i que passa per 
Talamanca. 
 



                                   Ple ordinari 11.11.2015 – Pàg.10 
                                                                                                      

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

 

La següent pregunta que formula la Sra. Núria Cañellas és en relació a les 
notificacions de convocatòria de Ple que s’efectuen mitjançant l’e-Notum i el 
perquè no es poden fer per correu electrònic vist que és molt més fàcil i 
còmode accedir-hi. 
 
Respon la Secretària de la corporació explicant que es fa així perquè la 
notificació mitjançant l’aplicatiu e-Notum té validesa legal i en canvi el correu 
electrònic no. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:23 
hores, que  certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


