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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
14 DE SETEMBRE DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 14 de setembre de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín 
Canales i l’assistència de la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, Sr. Daniel 
Sánchez Barranco i Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de 
l’Ajuntament, assistits tots ells per la Secretària accidental, la Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Jordi Torres Touron. 
 
Declarat obert l’acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JULIOL DE 2016. 

 

L’acta es va aprovar per unanimitat dels 4 membres assistents. 

 

 

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 

46/2016 FINS AL 70/2016. 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

  

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE 

JULIOL DE 2016 I DE 3 D’AGOST DE 2016. 

 

En relació a l’acta de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2016, i pel que 

fa al punt en el qual es dóna compte de la resolució relativa a les sol·licituds 

realitzades en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016 – 2019” de la Diputació de Barcelona, la Sra. Núria Cañellas 

pregunta si les sol·licituds que no consten a la relació d’atorgaments estan o no 

aprovades. L’Alcalde respon que tant la sol·licitud presentada per a la 

l’ampliació de la plaça del Raval com la de la pista de pàdel no han estat 

aprovades. 

 

Sobre aquest mateix punt, la Sra. Núria Cañellas pregunta també en quin dels 

quatre àmbits d’actuació s’han fet les sol·licituds i l’Alcalde respon que no ho 

sap en concret en aquest moments. 
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Després de resoldre les qüestions plantejades el Ple es dóna per assabentat.  

 

 
 
4.- CONVOCATÒRIA PLAÇA JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU 
SUPLENT. 
 

La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
 
“Per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
se´ns comunica que properament finalitzarà el termini de quatre anys pels 
quals foren nomenats el Jutge de Pau Titular i el substitut, de Talamanca 
 
El procediment per al nomenament del Jutge de Pau titular i substitut ha de 
seguir els tràmits previstos als articles 4 al 7 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels jutges de pau 
 

Per tot el què s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents:  
 

A C O R D S: 
 
 

PRIMER.- INICIAR la convocatòria de presentació de sol·licituds per la 
cobertura de 2 places, 1 de jutge de pau titular i 1 de jutge de pau substitut del 
poble de Talamanca pels propers 4 anys.  
 
SEGON.- APROVAR la convocatòria pública per un termini de vint dies hàbils 
per a la presentació de sol·licituds per a les dues places a comptar des de 
l´endemà de la publicació de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
TERCER.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 
 
QUART. -- COMUNICAR els presents acords al Jutjat degà de primera 
instància del partit judicial, així com al Jutjat de Pau de Talamanca per al seu 
coneixement i exposició de l´anunci de convocatòria durant vint dies hàbils.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
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5-. DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE 
TALAMANCA PER A L’ANY 2017 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 

 

“Antecedents 

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant carta de 20 de juny de 2016 (RE 248 de 18/07/2016), 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 Coneixement, 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/137/2016, de 30 de maig, 
publicada al DOGC núm.7135, de 6 de juny de 2016, per la que s'estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2017. 

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 Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya que els dies festius locals del municipi de Talamanca 
per a l’any 2017 siguin: 

- 13 d’abril de 2017 (Dijous Sant) 
- 14 d’agost de 2017 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.” 
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA CONNEXIÓ 
DEL CLAVEGUERAM A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE TALAMANCA 
 
La Secretària llegeix la següent proposta: 
 
“Vist el Projecte de la connexió del clavegueram a la plaça de l’església de 
Talamanca, redactat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el recurs tècnic sol·licitat per l’Ajuntament de 
Talamanca en el marc del catàleg de Serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, amb un pressupost d’execució per contracte de 30.775,36 
euros, IVA inclòs.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de 
l´article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Proposo al Ple l´adopció dels següents  

 
A C O R D S: 

 
PRIMER.–APROVAR INICIALMENT el Projecte de la connexió del 
clavegueram a la plaça de l’església de Talamanca, redactat pel Servei 
d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 30.775,36 euros, IVA inclòs.  
 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació del projecte esmentat 
per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis durant el 
termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació 
d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de possibles 
al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el supòsit 
que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
 
Després de llegir la proposta, l’Alcalde fa una breu explicació del projecte. 
 
Un cop sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels quatre 
membres assistents. 
 

 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA DEL BAGES PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
INFORMÀTICA ALS MUNICIPIS 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
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“Atès que la informàtica i noves tecnologies tenen un paper cabdal per poder 
prestar serveis eficients als ciutadans i en la millora de la gestió interna dels 
ajuntaments i aquest ajuntament disposa d’un important nombre d’equips i 
elements de comunicació.   
 
Atès que la complexitat dels sistemes informàtics, de telecomunicacions i el 
programari que s’utilitza requereixen personal especialitzat i també amb 
coneixements sobre els processos de gestió de les administracions públiques. 
 
Atès que l’ajuntament no disposa de personal qualificat en aquest àmbit. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages ofereix aquest servei als municipis a 
través d’un conveni que preveu diferents modalitats d’assistència. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal, es proposa al 
l´adopció dels següents  A C O R D S: 
 
 
PRIMER.–APROVAR el contingut del “CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA DEL BAGES PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
INFORMÀTICA ALS MUNICIPIS”  
 
SEGON.- MANIFESTAR que l’ajuntament, d’acord amb la possibilitat que 
estableix el conveni a l’apartat I, punt 2,  referent al servei d’assistència tècnica 
presencial, i d’acord amb les necessitats actuals,  no desitja assistència tècnica 
presencial, d’acord amb els costos fix + variable (si és el cas) establerts a 
l’annex I del Conveni.” 
 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha assumptes sobrevinguts. 
 

 

9.- PRECS I PREGUNTES 

 

L’Alcalde dóna lectura a la pregunta presentada per la Sra. Núria Cañellas en 

data 8 de setembre de 2016 i Registre d’Entrades telemàtic núm. E/000297-

2016 i que és la següent: 

 

“Petició d’informació en relació a l’expedient de suspensió i a la resolució de 

suspensió cautelar a l’empresa Ibérica del Papel Tisú, S.L. aprovada per 

aquest Ajuntament i en relació a l’activitat que aquesta empresa està duent a 

terme.” 
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L’Alcalde respon que la regidora ja ha consultat l’expedient i que per tant està 

del tot informada sobre aquest assumpte. Afegeix, també, que just el dia abans 

l’empresa ha presentat unes al·legacions al decret de suspensió i que aquestes 

seguiran la seva corresponent tramitació. 

 

Havent finalitzat la resposta a la pregunta presentada al Ple, la Sra. Núria 

Cañellas demana la paraula per comentar un parell d’aspectes: en primer lloc, 

explica que ha vist que l’Ajuntament havia publicat la convocatòria de Ple al seu 

compte de twitter. Per aquest motiu felicita l’Ajuntament. També comenta que 

per la seva part, ella continuarà fent difusió mitjançant el compte de facebook 

d’Units pel Canvi. En segon lloc, i en relació a la publicació del butlletí 

informatiu municipal del passat agost, també felicita per la iniciativa i pregunta 

si hi ha previsions en relació a la periodicitat. En aquest aspecte l’Alcalde 

respon que s’intentarà fer un butlletí cada any, així com organitzar una o dues 

assemblees informatives anuals. 

 

I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 

20:15 hores, que certifico. 

 

 

Vist-i-Plau 
L'Alcalde,                                             La Secretària acctal.,  
 

 

 


