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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
13 DE JULIOL DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:10 hores del dia 13 de juliol 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. Jordi Torres Touron i 
Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells per 
la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
S’inicia el Ple sense la presència del regidor Sr. Daniel Sánchez Barranco que es 
va incorporar a la sessió al finalitzar el punt núm.5 de l’ordre del dia, excusant el 
retard. 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 2016. 

 

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

 

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

29/2016 FINS AL 44/2016. 

 

El Ple es dóna per assabentat 

  

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL D’11 DE 

MAIG DE 2016, D’1 DE JUNY DE 2016  I DE 22 DE JUNY DE 2016  

 

El Ple es dóna per assabentat 

 

4.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ ORGT 2015 
RESPECTE ALS TRIBUTS DE TALAMANCA  
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per tres vots a favor i 
l’abstenció de la regidora Sra. Núria Cañellas: 
 
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: Talamanca 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la llei reguladora de 
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les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
que importa les quanties següents: 
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 
 
Rebuts: 575,81 € 
Liquidacions: 706,85 €   
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 
 
Rebuts: 93.565,46 € 
Liquidacions: 29.908,99 € 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per 
l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2015 corresponent a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per 
Talamanca.  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 88 
(REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE BESTIAR) DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE TALAMANCA PER ADEQUAR-LO A 
LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EXISTENT I A LES NOVES LLEIS 
AMBIENTALS, URBANÍSTIQUES I RAMADERES 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Vist  que s’ha considerat convenient realitzar una modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca (Expedient 
1983/000727/N) aprovades definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 9 de novembre de 1983, en vigor 
des de la seva publicació al BOPB 49 de 3 de febrer, per tal de modificar la 
redacció de l’article 88, per adequar-lo a la legislació sectorial existent i a les 
noves lleis ambientals, urbanístiques i ramaderes  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Talamanca, en la sessió celebrada el dia 9 
de març de 2016, va aprovar inicialment la referida Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries 
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Vist que l’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública durant el 
termini d’un mes mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 17 de març de 2016, en el diari de premsa periòdica Regió7, 
de 18 de març de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
7081 de 17 de març de 2016, en el tauler d’anuncis de de la Corporació i en la 
pàgina web de l’Ajuntament de Talamanca. 
  
Vist que durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions 
ni suggeriments. 
Atès que en data 16 de març de 2016, simultàniament al tràmit d’informació 
pública, es van sol·licitar informes sectorials als organismes competents en els 
àmbits següents: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l’Aigua i Direcció 
General de Carretes, que d’acord amb l’article 85.5 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme havien d’emetre informe en el termini d’un mes. Vist que no se 
n’ha rebut cap s’entén que s’ha produït silenci administratiu positiu.  
 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 12 de 
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
Vist el que disposen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats;  el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a 
les normes mínimes per a la protecció de porcs; el Reial Decret 3/2002, d’11 de 
gener pel qual s’estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines 
ponedores; el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes 
mínimes per a la protecció dels porcs; el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació de les explotacions ramaderes.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’article 88 (regulació 
dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
municipi de Talamanca per adequar-lo a la legislació sectorial existent i a les 
noves lleis ambientals, urbanístiques i ramaderes. 
 
SEGON.- Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, 
d'acord amb l'art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
 
TERCER.- Trametre el present acord juntament amb una còpia de l'expedient 
administratiu complet de la proposta de modificació a la Comissió d'Urbanisme 
de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva, que es considerarà 
atorgada per silenci administratiu si transcorren quatre mesos des de l’entrada 
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de l’expedient complet al registre general d’aquest organisme sense que 
s’hagués comunicat la resolució.” 
 
La proposta s’aprova amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas 
 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA 
REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL 
SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE LA BAIXA 
COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TALAMANCA  
 
La Secretària llegeix la següent proposta:  
 
“Vist el Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà de 
Talamanca, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals 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 2013 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 10.948,70 euros, IVA inclòs, per a una primera intervenció i, 
2.514,88 euros, IVA inclòs, com a pressupost total de manteniment de la franja 
perimetral de baixa combustibilitat. 
 
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 sobre la reducció de la densitat 
de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat del Nucli Urbà de Talamanca, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 10.948,70 euros, IVA inclòs, per a una 
primera intervenció i, 2.514,88 euros, IVA inclòs, com a pressupost total de 
manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 
 
 
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.” 
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La Sra. Núria Cañellas pregunta com es finança l’execució del projecte i l’Alcalde i 
la regidora Maria Isabel Casas responen que amb subvenció de la Diputació i un 
petit percentatge que ha d’aportar l’Ajuntament, que es tracta d’una aportació 
similar al cas d’arranjament de camins amb l’ADF, que és d’ un 5%, que no és un 
percentatge tan exacte però serà semblant.  
 
Un cop sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels 5 
membres assistents atès que s’ha incorporat el regidor Sr. Daniel Sánchez 
Barranco 
 
 
 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA 
REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL 
SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 
DE LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA  
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 5 
membres assistents: 
 
“Vist el Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la Urbanització la 
Quintana de Talamanca, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals 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 
2013 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 10.435,96 euros, IVA inclòs, per a una primera 
intervenció i, 2.937,86 euros, IVA inclòs, com a pressupost total de 
manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 
 
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 sobre la reducció de la densitat 
de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat de la Urbanització la Quintana de Talamanca, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte de 10.435,96 euros, 
IVA inclòs, per a una primera intervenció i, 2.937,86 euros, IVA inclòs, com a 
pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 
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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.” 
 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA 
REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL 
SOTABOSC EN LES PARCEL·LES NO EDIFICADES I ZONES VERDES DE 
LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA  
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 5 
membres assistents: 
 
“Vist el Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en les parcel·les no edificades i zones verdes de la Urbanització la 
Quintana de Talamanca, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals 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 
2013 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 13.132,75 euros, IVA inclòs, per a una primera 
intervenció i, 5.939,43 euros, IVA inclòs, com a pressupost total de 
manteniment de de les parcel·les no edificades i zones verdes. 
 
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 sobre la reducció de la densitat 
de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les no edificades i zones 
verdes de la Urbanització la Quintana de Talamanca, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte de 13.132,75 euros, 
IVA inclòs, per a una primera intervenció i, 5.939,43 euros, IVA inclòs, com a 
pressupost total de manteniment de de les parcel·les no edificades i zones 
verdes. 
 
 
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 
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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.” 
 

9-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA 
SOM  
 
La Secretària dóna lectura a següent proposta:  
 
“La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que 
recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 
en 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la 
ruta de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en 
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la 
societat en un país i un món millors i per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, és una iniciativa 
apartidista i està integrada per totes aquelles persones, organitzacions i 
administracions que s’hi vulguin adherir i participar. 

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí, entitat 
que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, i 
membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).  

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i 
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes 
de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, 
el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que 
es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. 
Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes 
Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, 
social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 
seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat 
de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments 
d’abast nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers 
públics. 
 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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Atès que l’Ajuntament de Talamanca compta entre els seus compromisos i 
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes 
socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al 
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud 
nacional de forma col·lectiva. 
 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents 
maneres: 
 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, 
preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, 
voluntat i disponibilitat. 

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país 
que volem. 

 
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Cardedeu el dia 
22 de juliol d’enguany. 
 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Talamanca s’adhereix formalment a la Marxa 
Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè 
contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica 
participativa. 
 
SEGON.-L’Ajuntament de Talamanca es compromet a facilitar les 
infraestructures i serveis necessaris de què disposi per al bon funcionament de 
la Marxa Som, tals com espais per dormir i equipaments pel sopar (si s’escau) i 
per l’acte públic i parlaments, difusió i col·laboració en el procés participatiu 
popular, ordre públic i assistència sanitària si s’escau, permís pel marcatge de 
l’itinerari del Camí, etc. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Talamanca es compromet a fomentar aquest 
recolzament entre els municipis de la seva comarca, a coordinar-s’hi en allò 
que calgui, i a traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som 
(info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal, a Presidència de la Diputació, a 
Presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, així com a reflectir-ho al seu web municipal i als 
mitjans de comunicació locals i comarcals.” 
 
 

mailto:info@lamarxasom.cat
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Atès que en la moció, tal com ha arribat per correu electrònic a l’ajuntament, hi 
ha una errada que cal esmenar eliminant la frase: “Atès que la Marxa Som està 
previst que passi pel municipi de Cardedeu el dia 22 de juliol d’enguany.” i atès 
que es decideix eliminar també el punt segon després de diverses 
intervencions dels regidors i regidores de l’ajuntament on es debat la 
conveniència o no de mantenir aquest punt perquè la Marxa Som no passa per 
Talamanca i els municipis més propers per on passa queden lluny, es modifica 
la moció quedant redactada de la següent manera: 
 
“La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà 
totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 
columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta 
de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en 
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la 
societat en un país i un món millors i per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, és una iniciativa 
apartidista i està integrada per totes aquelles persones, organitzacions i 
administracions que s’hi vulguin adherir i participar. 

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí, entitat 
que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, i 
membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).  

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i 
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes 
de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, 
el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que 
es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. 
Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes 
Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, 
social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 
seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat 
de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments 
d’abast nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers 
públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca compta entre els seus compromisos i 
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes 
socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 
 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al 
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud 
nacional de forma col·lectiva. 
 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents 
maneres: 
 

d. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, 
preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

e. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, 
voluntat i disponibilitat. 

f. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país 
que volem. 

 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Talamanca s’adhereix formalment a la Marxa 
Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè 
contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica 
participativa. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Talamanca es compromet a fomentar aquest 
recolzament entre els municipis de la seva comarca, a coordinar-s’hi en allò 
que calgui, i a traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som 
(info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal, a Presidència de la Diputació, a 
Presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, així com a reflectir-ho al seu web municipal i als 
mitjans de comunicació locals i comarcals.” 
   
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

10-. MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES 
SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
LOCAL QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL 
CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 5 
membres assistents: 
 
“El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració 
per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de 
l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del 

mailto:info@lamarxasom.cat
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Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir 
acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació 
pública de la resta d’administracions catalanes. 
 
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de 
tenir un caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de 
polítiques d’interès general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de 
la utilització de les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat 
també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el mes de 
febrer de 2014.  
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 
1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública per a l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments 
de contractació pública, i a través de diverses actuacions i instruments 
específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials en els 
expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
dels ens que integren el seu sector públic. 
 
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar 
aspectes socials en la seva contractació, com a administració més propera a la 
ciutadania, en el marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les 
accions positives de gènere i de les accions positives per a persones que 
integren algun dels col·lectius més desfavorits. 
 
 
Per tots aquests motius,   i per tal d’expressar el compromís d’aquest 
ajuntament amb la progressiva incorporació de les clàusules contractuals de 
caràcter social en els expedients de contractació que es porten a terme en 
aquest Ajuntament, la Regidora de Talamanca:Units pel Canvi-Acord Municipal 
(T:UC-AM) proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, 
clàusules socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la 
difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques. 
Segon.-  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la 
Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya i les actualitzacions que se’n facin. 

 
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
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11-. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT, QUE 
PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD 
MUNICIPAL (T:UC-AM)  
 
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 5 
membres assistents: 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de 
l'interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge 
Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es 
demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer 
descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la 
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de 
corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 
Catalunya davant de la societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats 
en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les 
forces polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de 
l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de 
Catalunya.  
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat 
civil que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de 
treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la 
prevenció i la investigació de la corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta 
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden 
quedar impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris. 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un 
Estat. 
 
Per tots aquests motius, la Regidora de la Regidora de Talamanca:Units pel 
Canvi-Acord Municipal (T:UC-AM) a l’Ajuntament de Talamanca proposa 
d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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Primer. L’Ajuntament de Talamanca exigeix la dimissió, tant del Ministre de 
l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-
se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a 
l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Talamanca a les accions que 
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a 
terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que 
defensin un nou país lliure de corrupció d’Estat.  
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha assumptes sobrevinguts 
 
 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 

 

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

data 8 de juliol de 2016 i Registre d’Entrades telemàtic núm. E/ 000220-2016 i 

que és la següent: 

 

“Ha sol·licitat aquest ajuntament alguna subvenció dins de la convocatòria de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 

foment territorial del turisme (ORDRE EMC/145/2016, de 3 de juny) en cas 

afirmatiu, per a quins projectes i per quins imports.” 

 

L’Alcalde respon la pregunta dient que no s’ha sol·licitat perquè l’ajuntament ha 

d’aportar el 50% de la despesa i que la despesa que cal acreditar com a mínim 

és de 350.000,00 €, per tant, l’ajuntament hauria de posar un mínim de 

175.000,00 €.  

 

La Sra. Núria Cañellas diu que es fer aquesta aportació mitjançant altres 

subvencions i l’alcalde intervé per dir que de la Diputació de Barcelona només 

se’n podria obtenir uns 25.000,00 € perquè ja havia parlat amb el Diputat, i que 

a demés, la Generalitat com a molt finança el 50% perquè en el cas del 
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projecte de la pedra seca només han atorgat el 10% i molt probablement s’hi 

haurà de renunciar perquè la despesa total són uns 50.000,00 €. 

 

Havent finalitzat la resposta a la pregunta formulada, intervé el Sr. Jordi Torres  

demanant la paraula per dir a la Sra. Núria Cañellas que no és correcte dir 

mentides i que en un correu enviat per ella es diu que envia la convocatòria de 

Ple perquè l’Ajuntament no informa i en canvi les convocatòries es pengen a la 

web de l’Ajuntament. 

 

La Sra. Núria Cañellas replica que no són mentides sinó opinions personals i 

que “Units pel Canvi” pensa que no es dóna prou informació i per aquest motiu 

ha fet difusió de la convocatòria. 

 

El Sr. Daniel Sánchez li pregunta que quina és la informació que creu que no 

és dóna i la Sra. Núria Cañellas respon que “Units pel Canvi” diuen com volen 

els Plens, que siguin en dissabte, que siguin més participatius... 

 

El Sr. Jordi Torres torna a intervenir per preguntar a veure quina relació hi ha 

entre això i dir que l’Ajuntament no dóna informació quan les convocatòries de 

Ple i les actes es pengen totes a la web, aleshores la Sra. Núria Cañellas diu 

que aquest tema no s’ha de parlar en l’apartat de “Precs i preguntes” d’un Ple 

sinó en un altre moment i lloc. 

 

L’Alcalde diu a la regidora que té raó pel que fa a aquesta darrera intervenció i, 

que no és moment de parlar d’aquest tema.          

 

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.,  
 


