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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 9 
DE SETEMBRE DE 2015 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 9 de setembre 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 6 DE JULIOL DE 2015, 
8 DE JULIOL DE 2015 I 2 DE SETEMBRE DE 2015 
 
La senyora Núria Cañellas Pascual vol incorporar una esmena en el punt 
número 5 de l’acta de la sessió del dia 6 de juliol de 2015. Es tracta d’una 
pregunta que va fer ella en relació a l’acord Segon on diu “ [...] i establir que la 
resta de regidors seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.”  
La pregunta era que quins regidors eren “responsables solidaris” i que se li va 
respondre que els de l’Equip de Govern atès que els regidors que estan a la 
oposició no tenen responsabilitats perquè no fan cap mena de gestió 
econòmica. 
 
La resta d’assistents accepten l’esmena que s’afegirà al final del punt núm.5 de 
l’acta quedant redactada de la següent manera: 
 
“La senyora Núria Cañellas Pascual va preguntar quins regidors són 
“responsables solidaris” o si són tots i se li va respondre que els de l’Equip de 
Govern atès que els regidors que estan a la oposició no tenen responsabilitats 
perquè no fan cap mena de gestió econòmica.” 
 
Després de realitzar aquesta incorporació, el punt es va sotmetre a votació i es 
va aprovar per unanimitat dels 4 membres assistents. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
53/2015 FINS AL 67/2015. 
  
El Ple es dóna per assabentat 
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3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 17 
DE JULIOL DE 2015 I DE 5 D’AGOST DE 2015  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 
DEL  PROJECTE  “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE A 
TALAMANCA”, EXP: Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra 
PUOSC 2011/1575 “HABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA HÍPIC” 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
 
“Antecedents 
  
1. En data 10 de novembre de 2014, es va publicar en el BOPB, en el DOGC, 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 29 d’octubre de 2014, pel qual 
s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen la contractació de les obres de construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca, així com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment 
obert amb varis criteris d'adjudicació. 
 
 
2. Després de seguir tot el procediment de licitació, en data 29 de desembre de 
2015 el Ple  de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obra 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575,  a l'empresa VORACYS,S.L., amb CIF B-
65699092, i domicili a L’Avinguda Cerdanyola, 98, esc. A pl,5 de Sant Cugat 
del Vallès, per un import de 140.934,04 euros (sense IVA), 170.530,19 euros 
IVA inclòs, l’assumpció sense cost per a l’ajuntament de Talamanca de la 
millora 1 i de la millora 2 proposades en l’expedient i, l’ampliació en 4 anys del 
termini de garantia respecte del mínim previst (d’un any) que suposa un termini 
de garantia total 5 anys. 
 
3.Atès que en data 17 de juliol de 2015 i Registre d’Entrades núm. 328, 
l’empresa VORACYS,S.L. va presentar la certificació d’obra núm. 3 de data 8 
de juliol de 2015 relativa a l’actuació “Construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca”, amb núm. d’expedient Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb 
títol d’obra PUOSC 2011/1575 “Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un 
import de 48.395,08 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 337 609.01 
 
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 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra PUOSC 2011/1575 
“Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un import de 48.395,08 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 que és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 
DEL  PROJECTE D’ OBRES “RECONSTRUCCIÓ DE L’ERMITA SANTA 
MAGDALENA”, EXP: Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP 
Talamanca (2L) 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“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. 
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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 24 de juliol de 2015 i Registre d’Entrades núm. 338, 
l’empresa Construccions J. Sellarès va presentar la certificació d’obra núm. 2 
de data 30 de juny 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 11.227,88 euros (IVA 
inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra pel propi tècnic director de 
l’obra Sr. Josep Maria Roca Marsinyach 
 
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. 2 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’ 11.227,88 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. 2 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada.” 
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6-. DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE 
TALAMANCA PER A L’ANY 2016 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 

“Antecedents 

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant carta de 18 de juny de 2015 (RE 325 de 16/07/2015), ha comunicat 
la necessitat de procedir a determinar les festes locals per al calendari laboral 
del 2016, de conformitat amb allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels 
treballadors (ET). 

Fonaments de dret: 

La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està contemplada en 
el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons la qual correspon a 
l’Ajuntament la determinació de les esmentades festes, retribuïdes i no 
recuperables, que seran de dos dies a l’any.  

El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Conseller de l'Empresa i Ocupació, a proposta dels 
municipis respectius. 

Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s'indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, 
publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s'estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2016. 

Tradicionalment, en el nostre municipi els dies festius locals coincideixen amb 
la Setmana Santa i la Festa Major de la nostra població. 

En conseqüència, per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del 
següents ACORDS, 

PRIMER. – PROPOSAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya que els dies festius locals del municipi de Talamanca 
per a l’any 2016 siguin: 

- 24 de març de 2016 (Dijous Sant) 
- 16 d’agost de 2016 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya” 
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L’Alcalde explica que aquest any es proposa el 24 de març de 2016 perquè és 
Dijous Sant, com sempre, però que el dia 16 d’agost s’ha triat perquè el 13 
d’agost cau en dissabte i el 15 d’agost en dilluns i és festiu. Aleshores el 
dimarts 16 és un dia que s’afegeix a la Festa Major. 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 4 membres 
assistents. 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
17 DE JULIOL DE 2015, RELATIU A L’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 
REHABILITACIÓ ENTORN ERMITA DE SANTA MAGDALENA. 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada amb 3 vots a favor i 
l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
 
“Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Talamanca, en sessió 
extraordinària de data 17 de juliol de 2015 va aprovar l’acord que es transcriu a 
continuació: 
 
“ANTECEDENTS: 
 
1-. L’obra “Rehabilitació entorn 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 o Junta de 
Govern Local 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.  
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Es proposa a la Junta, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat amb 
publicitat per a l’execució de les obres de Rehabilitació entorn 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 “Rehabilitació entorn ermita 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. Daniel Sánchez Barranco i Sr. Jordi 
Torres Touron; 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 53.140,21 euros. Aquest preu 
cert anterior queda desglossat en un preu estimat de 43.917,53 euros i en 
l’Impost sobre el Valor Afegit de 9.222,68 euros. Aquest s’haurà de millorar a la 
baixa. 
 
El preu s’abonarà amb càrrec a la partida 336 61900 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. 
 
SISÈ-. Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que se celebri. ” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següent ACORD, 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2015, relatiu a l’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 Rehabilitació entorn ermita Santa 
Magdalena.” 
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8. PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 
membres assistents: 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 
en l’element d’integració de les persones nouvingudes,  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que 
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 
lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,  
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi,  
 
El Ple de l’Ajuntament de Talamanca ACORDA:  
 
PRIMER-. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de 
la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
SEGON-. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en 
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al 
bon desenvolupament de les activitats programades.  
 
TERCER-. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que 
siguin propis d’aquesta corporació.  
 
QUART-. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.” 
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9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’Alcalde explica que divendres passat, dia 4 de setembre de 2015, el Fons 
Català va convocar una reunió amb caràcter d’urgència per abordar la crisi 
humanitària en matèria de refugi que està vivint Europa per tal de coordinar la 
resposta que hi podem donar des del món local i que durant aquesta setmana 
ens han fet arribar una proposta de moció per als ajuntaments i institucions 
supramunicipals i, informació sobre la Campanya de suport a l’acollida de la 
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània, aquesta documentació es presenta al Ple en forma d’assumpte 
sobrevingut perquè no la teníem en el moment de fer la convocatòria de la 
sessió d’avui. 
 
Per tant, en primer lloc cal votar la urgència d’aquests dos assumptes 
sobrevinguts i després procedirem a votar la Moció de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània i 
posteriorment se sotmetrà a votació la proposta d’aportació de l’Ajuntament de 
Talamanca a la Campanya de suport a l’acollida de la població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània. 
 
Es vota la urgència dels dos assumptes sobrevinguts i s’aprova per unanimitat 
de tots els assistents. 
 
 
A continuació es proposa al Ple l’aprovació de la Moció que es transcriu 
literalment a continuació:   
 
“MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i 
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos 
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels 
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països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços 
dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i 
especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 
suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat 
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en 
el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i 
ha de ser respectada i protegida. 

 
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en 

l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a 
cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 

 
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre 

l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per 
l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i 
garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis 

catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en 

una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en 
una de rang superior.  

 
− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 

peticions d'asil i només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 

solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes 
com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu 
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 
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− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius 
municipis per a què donin resposta a la situació dels refugiats. 

Per tot això, des de de l’Ajuntament de Talamanca, es proposa l'adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes 
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 
descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació 
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a 
aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida 
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada 
persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint 
els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 
situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que 
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 
drets de totes les persones. 
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Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat 
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió 
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. 
Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 

• Suport als municipis de la ruta 

• Planificació i gestió de l’acollida  

• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
espanyol. “   
 
 
La Moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
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Per últim es proposa al Ple l’aprovació de la Moció que es transcriu literalment 
a continuació:   
 
“CAMPANYA D’EMERGÈNCIA SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ 
REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS 
A L’ÀREA MEDITERRÀNIA  
 
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de 
l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a 
Síria (projecte 2579). Atenent a la gravetat de la situació creada aquests 
darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la 
demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons 
Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, 
en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests 
refugiats.  
 
En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions 
catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions 
realitzades, proposa obrir una campanya de suport als refugiats centrada en 
quatre eixos:  
 
Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques: 
alimentació, salut i higiene així com seguretat marítima. En aquest sentit, ja hi 
ha entitats que treballen en l’assistència bàsica en ruta. El Fons Català ha 
identificat ONG i agencies consolidades, verificables i amb prestigi que duen a 
terme aquestes tasques en ruta. La primera acció que caldria fer seria destinar 
recursos econòmics a aquestes entitats allà on manquin, ja que hi ha rutes que 
ja estan cobertes i en canvi n’hi ha d’altres que no. L’objectiu és garantir que 
els refugiats arribin allà on han d’arribar.  
 
Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els refugiats, els 
municipis estan tenint un rol molt actiu en acollir els refugiats que arriben als 
seus pavellons, escoles etc... perquè descansin, es rentin i puguin continuar el 
seu camí. Alguns d’aquests municipis es troben en països que estan vivint una 
situació complicada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els 
municipis catalans han de donar suport a aquests municipis ja que s’estan 
quedant sense recursos. D’altra banda, es poden crear canals de contacte de 
municipi català a municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes de 
ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas del CGLU (Ciutats 
i Governs Locals Units).  
 
Planificació i gestió de l’acollida. L’acollida no és ni breu ni limitada en el 
temps i el refugiat està un temps sense tenir accés a drets. Planificar la gestió 
vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, 
capacitat habitacional o recursos jurídics. S’ha de poder donar resposta a les 
necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per poder-los acollir. En un 
termini mitjà s’ha d’abordar la qüestió de la integració dels refugiats i ha 
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d’haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. Durant molt de temps 
caldrà desplaçar al llarg del territori serveis jurídics i socials perquè els que 
arriben tenen necessitats especials i per això cal que els consells comarcals 
planifiquin la territorialització. D’aquí a 4-5 mesos arribaran molts refugiats i cal 
organitzar-se i coordinar-se per tal que hi hagi un dispositiu jurídic especial de 
tramitació de l’acollida del Govern central adequat, que en té la competència 
exclusiva.  
 
Acollida a Catalunya. S’ha de tenir en compte com es farà la tramitació de 
l’acollida i la distribució en el territori, la qual ja haurà d’estar preparada, igual 
com s’haurà d’haver previst quines són les necessitats dels refugiats: serveis 
bàsics, habitatge, necessitats jurídiques etc...i haver preparat un dossier 
d’aquestes necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refugiats que 
vindran, no cal fer càlculs al respecte sinó pensar a planificar bé l’acollida 
donant-los una vida digna d’acord a les capacitats dels municipis, sense deixar 
de banda la qüestió de la 
integració. Per això cal tenir implantat un dispositiu especial del Ministeri que 
permeti resoldre en hores les gestions administratives de la demanda d’asil.  
 
Vist que els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al 
desplegament d’aquests quatre eixos en funció de l’evolució de les necessitats 
de cada moment. 
  
Atès que el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions 
supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població refugiada.  
 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- L'Ajuntament de Talamanca acorda aportar al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament l'import de 500,00 euros, amb destinació al 
projecte 2833. SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 
MEDITERRÀNIA 
 
Segon-. Autoritzar el pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 
48000 del Pressupost de 2015. 
 
Tercer-. Notificar la present resolució en deguda forma al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament .” 
 
La proposta se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents. 
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10.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde demana si hi ha cap prec o pregunta i la Sra. Núria Cañellas diu que 
sí que té preguntes i que la primera és si hi ha algun acte previst pel dia 11 de 
setembre de 2015. 
 
L’Alcalde respon que com cada any es cantarà Els Segadors a les 12 del 
migdia a la plaça de l’Església. 
 
La Sra. Núria Cañellas pregunta si hi haurà parlaments i el Josep Tarín respon 
que no, que l’any anterior n’hi va haver perquè es va llegir la declaració de 
l’AMI i hi participaven les entitats en el manifest però que enguany si l’AMI 
prepara alguna cosa es llegirà i sinó no. 
 
La segona pregunta que fa la Sra. Núria Cañellas és sobre com està el tema de 
del mur de la Quintana en relació a l’assessorament demanat a la Diputació de 
Barcelona. L’Alcalde demana a la Secretària que expliqui amb una mica de 
detall en quin punt es troba l’expedient i la Secretària respon que en aquests 
moments l’ajuntament està a l’espera de rebre suport tècnic de la Diputació per 
poder efectuar una valoració que determini quina part de responsabilitat té 
l’empresa constructora i quina la direcció d’obra o defecte de projecte i a demés 
determinar les quantitats que cal reclamar a cadascun d’ells.  
 
Per poder efectuar la reclamació de danys primer cal un informe pericial que 
determini aquests dos factors. L’ajuntament ha intentat trobar algun tècnic que 
faci aquest informe però no l’ha trobat, per aquest motiu, a part de sol·licitar el 
suport jurídic de la Diputació per tramitar l’expedient de reclamació de danys 
també s’ha demanat suport tècnic per avaluar i quantificar les responsabilitats 
de l’empresa constructora i de l’arquitecte redactor i director del projecte. 
 
La tercera pregunta que formula la Sra. Núria Cañellas és en relació a si 
l’empresa contractada per realitzar el servei de neteja i manteniment són el  
mateix que les persones que estan escombrant el carrer.  
 
L’Alcalde respon que hi ha persones contractades mitjançant un Pla d’ocupació 
per l’ajuntament. 
 
La Sra. Cañellas diu que els agradaria veure el contracte de manteniment.      
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:30 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


