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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 9 
DE NOVEMBRE DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 9 de novembre de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín 
Canales i l’assistència de la Sr. Jordi Torres Touron, Sr. Daniel Sánchez 
Barranco i Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, 
assistits tots ells pel Secretari accidental, el Sr. Eugeni Estopà Calvet. 
 
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 LA SESSIÓ DE 14 DE SETEMBRE DE 2016. 

 

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

 

 

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

71/2016 FINS AL 94/2016. 

 

La Sra. Núria Cañellas, en relació al Decret d’Alcaldia 89/2016 de Cessament 

definitiu d’activitat no permesa, es mostra estranyada del tancament, atès que 

“l’Ajuntament en repetides ocasions ha defensat que l’existència d’aquesta 

empresa és positiva per el municipi perquè donava feina”. 

 

L’Alcalde respon enumerant les diferents accions que s’han anat duent a terme 

en relació a aquest tema i que si en aquests moments s’ha fet aquest Decret és 

perquè així ho ha aconsellat l’assessor jurídic de la Diputació de Barcelona, les 

instruccions del qual són les que s’han anat seguint des de fa mesos. 

 

La Sra. Núria Cañellas diu que això no li encaixa amb el fet que membres de 

l’equip de govern es reunissin amb representants de l’empresa i que fins i tot es 

fessin declaracions a la premsa criticant la postura de l’oposició en aquest 

tema, i que per tant demana més explicacions en relació a aquest Decret.  

 

L’Alcalde respon que no té més explicacions que les que ja s’han donat. 

 

En relació al Decret d’Alcaldia 87/2016, la Sra. Núria Cañellas pregunta si ja hi 

ha algun projecte fet o en fase d’elaboració. L’Alcalde respon que aquest és un 

decret que han fet tots els ajuntaments implicats en una sol·licitud PECT, i 
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procedeix a fer una petita explicació del tipus de sol·licitud que és i del 

contingut de la mateixa.  

 

La Sra. Núria Cañellas demana si hi ha voluntat de dinamitzar l’activitat 

vinícola. L’Alcalde respon afirmativament. 

 

En relació també a aquest tema, la Sra. Núria Cañellas demana més informació 

sobre la despesa feta a l’empresa Prysma per la redacció d’una memòria per a 

sol·licitud PECT. L’Alcalde respon que és justament per aquest tema que 

s’acaba d’explicar, i que és una sol·licitud que tramitaran els ajuntaments del 

Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Manresa i la DO Pla de Bages. 

 

La Sra. Núria Cañellas si la despesa d’aquests treballs tècnics l’assumeix 

l’Ajuntament de Talamanca, quan s’executarà aquest projecte, si s’executarà 

mitjançant la creació d’un consorci i si pot tenir accés a aquests treballs tècnics. 

L’Alcalde respon que hi haurà un ajut específic de la Diputació de Barcelona 

per pagar aquests treballs i que l’Ajuntament només està avançant el 

pagament; que ja es veurà quan i si s’executarà, perquè tot just estem a la fase 

de sol·licitud; que, precisament pel mateix motiu, encara no se sap si es farà un 

consorci o qualsevol altre forma d’organitzar-s e conjuntament; que ho sol·liciti i 

se li lliurarà còpia. 

 

En relació als decrets d’aprovació de factures que es fan l’últim dia de cada 

mes, la Sra. Núria Cañellas manifesta haver detectat que cada mes hi ha una 

factura a nom d’Ajarfliagro, i demana qui és i per quin concepte. L’Alcalde 

respon que és la factura de l’empresa de manteniment de via pública i parcs i 

jardins. La Sra. Núria Cañellas demana si té contracte i llicència d’activitat i, en 

cas afirmatiu, si els pot veure. L’Alcalde respon que té contracte i que ara 

mateix ignora amb exactitud aquest fet de la llicència, i que pot  sol·licitar per 

escrit el que desitgi. 

 

No havent-hi més preguntes i després de respondre els dubtes plantejats, el 

Ple es dóna per assabentat. 

 

  

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 7 DE 

SETEMBRE DE 2016 I DE 5 DOCTUBRE DE 2016. 

 

La Sra. Núria Cañellas demana, en relació a l’acta de la Junta de Govern Local 

de 5 d’octubre, si el Pla d’Autoprotecció de l’Equitrobada lliurat per la Diputació 
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de Barcelona és un document vinculat a la protecció civil. L’Alcalde respon que 

així és. 

 

En relació a la mateixa acta i sobre l’aprovació del Pla Intern d’Igualtat 2016-

2019 la Sra. Núria Cañellas manifesta que, a parer seu, aquest pla presenta 

força mancances a nivell tècnic. L’Alcalde respon que ho desconeix, que 

aquest és un document elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 

No havent-hi més preguntes i després de respondre els dubtes plantejats, el 

Ple es dóna per assabentat. 

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ 
D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2016. 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 

“Atès l’ofici tramès en data 24/03/2016 (RGE 14, 11/04/2016), en el qual 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de 
població a 1 de gener de 2016, segons la informació especificada en l’Apartat II 
de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total de 185 habitants. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer-. Aprovar la Xifra Final Ajuntament (XFA), de 185 habitants, extreta de 
les xifres resultants de la gestió del Padró Municipal d’Habitants, a 01 de gener 
de 2016, segons resums de l’estat del procediment lliurats per la Diputació de 
Barcelona i que s’extracta a continuació: 
 

Estat del procediment de Xifres (2016): Generació fitxers (A) 
Xifra inicial Ajuntament 

(X.I.A.)  
Homes  
Dones  

 186  
 106  
 80  

Xifra inicial INE (X.I.I.)  185 Diferència Inicial (X.I.I. 
- X.I.A.) 

-1 

  

Xifra Final Ajuntament 

(X.F.A.)  
Homes  
Dones  

Diferència 
amb la 

Inicial  
(X.I.A. - 

X.F.A.)  

 186  
 106  
 80  
 0  

Xifra Final INE (X.F.I.)  
Homes  
Dones  

 186  
 106  
 80  

 
Diferència Final (X.F.I. - X.F.A.) 

0 

 
Segon: NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística als 
efectes conseqüents.” 
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La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 4 membres 
assistents. 
 
 
5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU 
TITULAR I DE JUTGE DE PAU SUPLENT. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Atès que la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va comunicar l’Ajuntament de Talamanca de la proximitat de la 
finalització del termini de quatre anys per al qual foren nomenats el Jutge de 
Pau titular i suplent de Talamanca, i s’instava l’Ajuntament de Talamanca a 
iniciar els tràmits corresponents per a la proposta de nomenament d’ambdós 
càrrecs. 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca va iniciar els tràmits mitjançant acord del 
Ple municipal de data 14 de setembre de 2016 en el qual es va acordar 
realitzar la convocatòria pública amb anunci publicat al BOPB en data 4 
d’octubre de 2014 i exposat al taulell d’anuncis municipals i publicat al web de 
l’Ajuntament de Talamanca. 
 
Ates que durant el termini establert es van presentar les següents sol·licituds: 

- En data 21/10/2016 i registre d’entrada 358, el Sr. Jordi Graner 
Casasayas. 

- En data 26/10/2016 i registre d’entrada 369, el Sr. Joan Antoni Soler 
Viñals. 

- En data 02/11/2016 i registre d’entrada 375, el Sr. Aleix Sellarès 
Boixader. 

 
Vist que tots els candidats han declarat que no concorren en cap causa 
d’incapacitat i/o incompatibilitat i que reuneixen les condicions exigides per 
optar als càrrecs. 
 
Valorades les sol·licituds presentades i de conformitat amb l’article 101.2 de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial que atribueix al Ple l’elecció del Jutge de Pau i 
substitut amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’elecció de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut 
del municipi de Talamanca a les següents persones: 
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Jutge de Pau Titular: Joan Antoni Soler Viñals, amb DNI 39132340W i domicili 
al carrer Raval, 5, de Talamanca. 
Jutge de Pau Suplent: Aleix Sellarès Boixader, amb DNI 39292649R i domicili 
al carrer Raval, 15, de Talamanca. 
 
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Jutjat degà de primera 
instància del partit judicial, qui ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia per tal que es procedeixi al nomenament de les persones 
escollides. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 
Abans de procedir a la votació de la proposta, l’Alcalde pren la paraula per 
agrair al Sr. Graner haver-se ofert per una tasca que comporta més feina que 
satisfaccions però explica que en aquesta ocasió l’únic que es fa és mantenir i 
ratificar la confiança que es va dipositar fa quatre anys, fins i tot amb el vot 
favorable del propi Sr. Graner quan aquest era regidor, en unes persones que 
han desenvolupat aquestes tasques de manera òptima. 
 
Fets aquest agraïment i explicació, la proposta se sotmet a votació i és 
aprovada amb tres vots favorables i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas.  
 
6.- 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. 
 
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 26 de 
setembre de 2016 va aprovar la concreció per al 2016 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, 2016-2019” 
 
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 : 
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PRIMER. – APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca a la concreció 
per al 2016 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, 
2016-2019” 
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels quatre membres assistents. 

 
 
7.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA (AMI) I PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA SOBRE 
EL SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT  I ALS ENS 
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS 
AMB LA SOBIRANIA. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
 
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va 
aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, 
una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric 
que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge 
d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de 
donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que 
el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha 
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a 
un nou model d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i 
hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 
representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores 
hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la 
independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la 
justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de 
l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 
materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura 
dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de 
la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat 
internacional, des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un 
món més just. 
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La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i 
sense el seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves 
institucions estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials 
que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.  

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents: 

ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Talamanca a la resolució del 
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum 
vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 
2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al 
nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis 
per la Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu 
desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim 
de transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la 
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la 
defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra 
expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
democràtica.  

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la 
democràcia. 

Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 
 
L’Alcalde explica que aquesta moció s’ha inclòs en el Ple d’acord amb la 
regidora Sra. Núria Cañellas, atès que aquesta és la proposta de moció que ha 
impulsat l’Associació de Municipis per la Independència i que compta amb el 
suport de, en aquest cas, els dos partits polítics presents al Ple municipal. 
  
La proposta s’aprova per unanimitat dels quatre membres assistents. 

 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE REPRESENTA LA 
REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL 
(T:UC-AM) PER UNA REPÚBLICA DE DONES LLIURES DE VIOLÈNCIA. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
 
“Exposició de motius: 
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El dia 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, volem parlar 
d’una de les formes de violència masclista que estan més en el punt de mira: 
les violències sexuals.  
 
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències 
sexuals als espais d’oci però malauradament encara continuen essent presents 
també en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través 
de diferents manifestacions.  
 
A dia d’avui estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una 
idea de masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix 
en hegemonia de la dominació, i és aquí on ens cal incidir i reescriure la 
masculinitat, la deconstrucció del concepte de relacions home i dona des de la 
llibertat i igualtat.  
 
Les dones i els homes d’Esquerra Republicana de Catalunya i de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Catalunya denunciem en motiu del 25 de 
novembre, dia internacional per a l’eradicació de la violència masclista, que les 
violències sexuals són una forma de violència masclista i que suposen una 
greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les dones 
puguem assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. Les violències 
sexuals, com la resta de manifestacions de la violència masclista, són una 
violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes 
relacions de poder desiguals entre dones i homes. Les violències sexuals en 
les seves diferents manifestacions són presents a diferents espais i àmbits de 
la vida de les dones, en l’àmbit social i en l’àmbit de la parella, però també a 
l’àmbit laboral i simbòlic. Les dades demostren que es tracta d’un problema 
encara àmpliament present i estès.  
 
Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure 
que l’any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades.  
Les dades també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals 
formen part de l’entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats).  
Als Països Catalans, es denuncien tres agressions sexuals cada dia, i es 
considera que només un 17,7% de les víctimes d’agressions denuncien.  
 
En el que portem d’any, als Països Catalans s’han registrat 10.175 denúncies 
per casos de violència masclista. I en la seva manifestació més cruel i extrema 
no podem oblidar que han estat 14 les dones assassinades.  
 
La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de 
prevenció, detecció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que 
promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. 
 
Continuem avançat compromeses i compromesos per una República de dones 
lliures de violència. 
 



                                   Ple ordinari 09.11.2016 – Pàg.9 
                                                                                                      

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

 

Davant de tots aquests fets, esfereïdors ja en el seu propi relat, Units pel canvi-
AM proposa al Ple de l’Ajuntament de Talamanca l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Aprovar el present manifest i el clar i rotund rebuig de la corporació 
municipal davant de qualsevol tipus de violència de gènere. 

2. Incrementar els recursos, serveis i pressupostos per combatre la 
violència masclista en tots els nivells institucionals, especialment el món 
local, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes 
dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.  

3. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i 
enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i 
filles menors.  

4. Dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals 
amb perspectiva de gènere, i això, pel que fa a la violència contra les 
dones, vol dir: desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència 
de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, 
d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència 

social, dins les competències municipals i tenir‐ lo com a criteri 
transversal en qualsevol activitat municipal 

5. Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la 
violència de gènere en la adolescència, que ha de ser convenientment 
dotat en els pressupostos municipals.  

6. Donar una atenció estable i de qualitat, que n’inclogui la rehabilitació, 
l'avaluació i el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels 
serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.  

7. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en 
tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la 
comunitat escolar i amb la comunitat del lleure educatiu, i amb tots els 
actors socials de la ciutat.  

8. Treballar  per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, 
d'organització de festejos, de seguretat i convivència, i totes les 
actuacions i serveis de competència municipal.  

9. Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els 
estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.  

10. Promoure la participació de la societat civil, en particular les 
organitzacions de dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les 
iniciatives de lluita i compromís per una vida lliure de violència masclista.  

11. Donar trasllat dels citats acords a: 

- Consell Comarcal del Bages 
- Generalitat de Catalunya 
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- Institut Català de les Dones 
- Les associacions de dones del municipi 

                -    El ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels quatre membres assistents. 

 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Com a assumpte sobrevingut, s’incorpora la següent moció presentada per la 

Sra. Núria Cañellas: 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LES INSTITUCIONS I CÀRRECS ELECTES 

INVESTIGATS PER ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL PROCÉS 

SOBIRANISTA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les conclusions de 

la Comissió d’Estudi del Procés Constituent que estableixen que “actualment, 

no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del poble 

català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol” i que, per tant, “l’única 

manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i 

l’activació d’un procés constituent propi”. Entre les conclusions, també es 

reconeix que el Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha 

de dur a terme, una fita que ha suposat un pas important per complir amb el 

mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre per avançar cap 

a la creació de la República Catalana. 

 

El debat de les conclusions al Ple del Parlament de Catalunya va generar un 

cop més una actuació per la via judicial per tal d’impedir la llibertat d’iniciativa i 

d’expressió als diputats i diputades. Concretament, la Fiscalia Superior de 

Catalunya va presentar una querella contra la presidenta del Parlament, Carme 

Forcadell, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acusada dels delictes 

de prevaricació i desobediència per haver permès que la cambra catalana 

votés el full de ruta.  

 

El de la Carme Forcadell no és, però, l’únic cas en que càrrecs electes són 

investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a 

decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra 

expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 

democràtica. També són exemple de l’atac a les institucions catalanes i de la 

incapacitat del govern espanyol de resoldre de manera dialogada els conflictes 

polítics l’assetjament judicial contra Carme Forcadell, Montserrat Venturós, 
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Joan Coma, Oriol Lladó, Agnès Rotger, Jose Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, 

Fàtima Taleb, Francesc Duran, Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs i Joana 

Ortega, entre altres, a més dels més de 401 recursos i denúncies contra 

municipis i electes catalans per diverses actuacions relacionades amb el procés 

sobiranista.  

 

Atès que la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra la 

presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, al Tribunal Superior 

de Justícia acusada dels delictes de prevaricació i desobediència per haver 

permès que la cambra catalana votés el full de ruta. 

Atès que l’alcaldessa de Berga Montserrat Venturós ha estat detinguda per 

haver-se negat a declarar després de ser investigada per delicte electoral per 

haver-se negat a despenjar la bandera estelada del balcó de l’Ajuntament 

durant les eleccions del 20 de desembre i del 27 de setembre. 

 

Atès que el regidor de Vic, Joan Coma, ha estat citat a declarar davant 

l’Audiència Nacional acusat del delicte d’incitació a la sedició haver apel·lat a la 

desobediència dels tribunals espanyols en un ple municipal del 9 de desembre 

en el qual es votava una moció de suport a la proclamació del Parlament per al 

començament de la “desconnexió” de Catalunya amb la resta d'Espanya. 

 

Atès que sis regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona, Oriol Lladó, 

Agnès Rotger, Jose Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc 

Duran han estat citats a declarar als jutjats de la ciutat per haver obert 

l’Ajuntament el 12 d’octubre. 

 

Atès que l’expresident Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs 

i Joana Ortega són investigats per delictes de desobediència i prevaricació per 

haver organitzat la consulta sobiranista del 9 de novembre. 

 

Atès que s’han interposat més de 401 recursos contra municipis i electes 

catalans per diferents motius relacionats amb el procés sobiranista tals com 

obrir els ajuntaments el 12 d’octubre, aprovar mocions a favor del procés, per 

penjar l’estelada al balcó dels ajuntaments en període electoral, entre altres. 

 

Per tots aquests motius, Units pel canvi – AM proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 
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Primer. Denunciar la persecució judicial a que estan sotmeses les institucions 

catalanes i càrrecs electes relacionats amb el procés sobiranista i condemnar la 

judicialització de les qüestions polítiques per part del govern espanyol. 

 

Segon.  Manifestar el suport de l’Ajuntament a les institucions i càrrecs electes 

investigats per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa 

de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves 

opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 

 

Tercer.  Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya 

i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat dels quatre membres assistents. 

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

L’Alcalde pren la paraula per informar dels següents assumptes: 

 

1) En primer lloc, informa de la campanya impulsada des de l’Associació de 

Municipis per la Independència AECAT (Assemblea d’Electes de 

Catalunya), i que consisteix en la creació d’un registre únic amb tots els 

electes del país. Especifica que aquesta és una campanya individual i a 

títol personal, però que com a Alcalde en volia donar coneixement als 

membres del Ple, més enllà que aquests puguin haver-ne rebut 

informació per altres vies. 

 

2) Informa també de l’assemblea del Club Esportiu Talamanca celebrada l’1 

de novembre, i en la qual aquest va acordar eliminar la quota d’entrada 

existent fins el moment, cosa que obliga a modificar algun detall del 

contracte existent amb l’Ajuntament. L’Alcalde celebra que des d’aquests 

moments, per tal de gaudir de les instal·lacions del CET, ja només calgui 

abonar la corresponent quota anual de manteniment, sense més 

despeses associades. 

 

3) En relació als ajuts de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i amb motiu 

de les preguntes fetes per la Sra. Núria Cañellas en el Ple anterior, 

l’Alcalde explica que en aquells moments no es va poder respondre de 

manera clara, perquè naturalment els regidors no coneixen al detall les 

característiques tècniques de les sol·licituds que es puguin tramitar des 

de l'Ajuntament, i que per això hi ha els serveis tècnics, però en tractar-
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se d'ajuts força importants creu que és interessant i positiu acabar-ho 

d'explicar, un cop examinats els expedients. 

 

Es demanava específicament en quin dels quatre àmbits d'actuació 

s'havien fet les sol·licituds. De memòria no es va poder concretar, i es va 

suposar que s'incloïen  en l'àmbit "Prestació de serveis públics i garantia 

de la cohesió social". En realitat, la distribució és la següent: 

- Preacord Connexió del clavegueram a la plaça de l'Església. Nova 

inversió per al foment de la diversificació econòmica. 

- Preacord Remodelació de la platja de la piscina de Talamanca. 

Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació 

econòmica. 

- Preacord Urbanització del tram urbà de la carretera. Nova inversió per 

al foment de la diversificació econòmica. 

 

Els quatre àmbits existents són: 

- Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica. 

- Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació 

econòmica. 

- Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social. 

- Solvència financera. 

 

Els àmbits els defineix la Diputació sobretot de cara a la gestió interna 

d'aquests ajuts (pressupostar-ho en unes o altres àrees) però per norma, 

la manera de funcionar és decidir què es vol demanar i després, parlant-

ho amb la Diputació, englobar-ho en un o altre àmbit.  

 

L’Alcalde manifesta que, evidentment, és una explicació molt tècnica 

però que ha cregut convenient, atès que hi va haver una demanda  

específica, donar-ne més detalls. I que, com sempre, els expedients 

complerts estan disponibles. 

 

La Sra. Núria Cañellas agraeix l’explicació i els detalls de la mateixa. 

 

 

En l’apartat de preguntes, l’Alcalde dóna lectura a les preguntes presentades 

per escrit mitjançant registre d’entrada E-370/2016 de data 4/11/2016 per la 

Sra. Núria Cañellas i que són les següents: 
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En primer lloc, “petició d’informació en relació a l’expedient de l’empresa Ibérica 

del Papel Tisú, S.L. i en relació a l’activitat que aquesta empresa està duent a 

terme”. 

 

L’Alcalde considera que aquesta qüestió ja ha quedat aclarida en el punt relatiu 

als decrets aprovats, quan ja se n’ha parlat extensament. 

 

En segon lloc, “Informació en relació a la instal·lació dels aparells d’aire 

condicionat que s’han posat a la teulada de l’Ajuntament (pressupost, possible 

modificació...)”. 

 

L’Alcalde respon que aquesta era una actuació prevista de feia temps per tenir 

un centre de treball en condicions. Que el pressupost d’enguany incloïa la 

instal·lació d’aire condicionat a les oficines municipals i el 2017 al pis de dalt del 

Casal. L’equip instal·lat aquest estiu es traslladarà al Casal, i a les oficines 

municipals se n’instal·larà un de més reduït i de menys impacte visual. 

 

En tercer lloc, “com és que a algunes de les plaques que s’han posat als 

carrers del poble hi ha errades ortogràfiques? No s’han revisat? Està previst 

corregir-ho?”. 

 

L’Alcalde respon que es va detectar en el mateix moment de la instal·lació. 

L’artesà que les ha fet ja està avisat i està pendent d’acabar-les i lliurar-les a 

l’Ajuntament, per bé que per motius tècnics, i atès que és un forn artesanal, 

encara no han estat lliurades. Tot plegat sense cap cost afegit per a 

l’Ajuntament. 

 

En quart lloc, “informació en relació als projectes previstos o programats al 

municipi dins del programa d’ajuts Leader 2014-2020”. 

 

L’Alcalde respon que a la darrera reunió informativa realitzada ja es va explicar 

que hi hauria pocs fons per a projectes i que els ajuntaments no hi optarien per 

intentar potenciar i prioritzar el sector privat, i que per tant l’Ajuntament no 

presentaria cap projecte.  

 

La Sra. Núria Cañellas pregunta si a l’anterior convocatòria es van presentar 

projectes de Talamanca, i l’Alcalde respon que no. 

 

Un cop contestades les preguntes presentades per escrit per la Sra. Núria 

Cañellas, l’Alcalde explica que s’ha rebut la comunicació d’un veí en relació a la 

gran quantitat d’excrements de gossos existents a la via pública i la mala 
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imatge que aquest fet ofereix del nostre poble. L’Alcalde comenta que aquesta 

és una qüestió de civisme, que l’Ajuntament ja disposa d’una ordenança que 

clarament tracta el tema i parla fins i tot de sancions. Anuncia que de cara al 

2017 es tornarà a fer una campanya de sensibilització i conscienciació, però 

que cadascú hauria de ser més cívic i responsable. 

 

Per últim, l’Alcalde explica les activitats programades per a les properes 

setmanes, fent esment de la fira d’artesans i altres activitats que hi haurà el 8 

de desembre; la jornada pel medi ambient que se celebrarà el 10 de desembre 

i els actes (botifarrada i altres) que s’organitzaran el 17 de desembre, per una 

banda de presentació dels desfibril·ladors i per l’altra de col·laboració amb la 

Marató de TV3 i, per últim el dia 18 que rebrem al patge reial i es farà el caga 

tió per la canalla. 

 

Abans de finalitzar, la Sra. Núria Cañellas pregunta si es vol organitzar algun 

acte pel 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, i 

tothom està d’acord a fer una lectura del manifest davant de l’Ajuntament. 

 

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

20:45 hores, que certifico. 

 

 

Vist-i-Plau 
L'Alcalde,                                             EL Secretari acctal.,  
 

 

 


