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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
31 DE MAIG DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 31 de maig 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. 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Daniel Sánchez Barranco 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- ASSUMPTES PREVIS 

 

Pren la paraula l’Alcalde, Sr. Josep Tarín Canales, i diu:  

 

“Com haureu pogut comprovar a la convocatòria de Ple que us hem fet arribar, 

hem afegit un punt abans de l’aprovació d’actes, amb el títol “Assumptes 

previs”. 

 

Aquest punt està relacionat amb la suspensió del Ple que s’havia de celebrar el 

passat dia 11 i que finalment estem celebrant avui. Aquell dia un ciutadà va 

assistir al Ple i va manifestar la seva intenció d’enregistrar-lo. Després de 

parlar-ho amb ell, vaig demanar-li que fes la sol·licitud, però s’hi va negar en 

rodó al·legant que hi tenia tot el dret. Com que evidentment aquest no és un 

tema que cap de nosaltres domini al detall, vaig optar per proposar al Ple la 

suspensió de la sessió, i així tenir temps de demanar assessorament específic i 

aclarir si s’ha de facilitar l’enregistrament dels plens; si és necessari fer una 

sol·licitud prèvia; si cal l’autorització de l’alcalde i de la resta de regidors; si 

s’han de complir amb certes condicions; etc. 

 

El mateix dia 11 tant jo mateix com la Secretària-interventora teníem clar que 

aquest no és un tema senzill, que es pugui respondre només amb un “sí” o un 

“no”. Per una banda sóc partidari que s’ha de facilitar a tots els veïns l’accés a 

tota la informació possible, però per l’altra sé que hi ha moltes informacions 

(incloses algunes de les que s’havien de tractar en aquest Ple) que podien 

estar subjectes a la Llei de Protecció de Dades. 

 

L’endemà mateix els serveis municipals es van posar a treballar el tema 

intensament, buscant informació i demanant assessorament per tres canals 
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diferents: una consultora externa, serveis jurídics de la Diputació de Barcelona i 

serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis. 

 

En un primer moment, tothom ens va respondre que els enregistraments 

s’havien d’autoritzar, però aquesta autorització implicava també una sol·licitud 

prèvia. A més a més, la difusió no era lliure i estava molt restringida. Aquestes 

primeres informacions coincidien amb la meva opinió del dia 11. Cal que fem 

esment que això mateix recull també la Guia del regidor publicada per l’ACM i 

l’FMC, i que tots els regidors tenen, on s’afirma clarament que un regidor pot 

negar-se a ser enregistrat en el Ple. 

 

De tota manera, en el mateix procés de buscar informació, els serveis tècnics 

de l’Ajuntament ja van detectar diferents postures, fins i tot sentències judicials 

en diferents sentits, i per això, vam decidir tornar a demanar assessorament a 

les mateixes fonts, insistint en què havíem detectat contradiccions i que volíem 

poder oferir una resposta tant acurada i definitiva com fos possible. 

 

Després d’aquesta petició, les tres fonts consultades van admetre que, en 

aquests moments, aquest és un tema que no té una resposta clara. L’entrada 

en vigor de la Llei de Transparència ha entrat en conflicte en molts casos amb 

la Llei de Protecció de Dades, i no està clar quina ha de predominar en cas de 

conflicte. De fet, tal i com ens va dir tothom, en cada cas concret ho acaba 

definint un jutge, perquè les lleis no són prou clares. 

 

Paral·lelament, pocs dies després del Ple suspès, les quatre diputacions de 

Catalunya, l’ACM, l’FMC i l’AOC i el Consell de Col·legis de Catalunya de 

Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local,  van publicar un 

informe titulat “Dades personals i Transparència en determinades actuacions 

dels ens locals”. Aquest document és una mostra clara de les dificultats que 

estan sorgint en diferents llocs pel conflicte que hi ha entre les dues lleis.  

 

Així a la pàgina 24 d’aquest document es recull el dictamen de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades que diu que en relació a la gravació i posterior 

difusió del ple per públic assistent, “correspon a l’alcalde de la corporació 

decidir sobre la possibilitat de gravar”. 

 

Però a la pàgina 26, en l’apartat “Jurisprudència”, ens trobem amb la sentència 

del Tribunal Suprem de 24 de juny de 2015, que “estableix precisament una 

habilitació general amb reserva de prohibició”. És a dir, que no cal autorització 

prèvia. 

 



                                   Ple ordinari 31.05.2016 – Pàg.3 
                                                                                                      

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

 

Així doncs, el document publicat a mitjans de maig en relació als conflictes 

entre la Llei de Transparència i la de Protecció de Dades Personals, tampoc és 

concloent, ben al contrari. 

 

Per la seva part, l’informe que ens ha fet arribar l’Associació Catalana de 

Municipis, comença explicant que fins ara sempre havia calgut una autorització 

expressa i una sol·licitud prèvia, però també continua, basant-se en la mateixa 

jurisprudència que hem citat, que en aquests moments “l’enregistrament d’un 

Ple municipal no es pot limitar” i també que ja no es necessita “autorització 

prèvia”. 

 

Així doncs, ens trobem amb una situació poc clara, en què cada cas s’ha 

d’analitzar individualment. 

 

En el nostre cas concret, i tenint en compte que el nostre Ajuntament sempre 

ha tingut un comportament modèlic en tots els temes relacionats amb la 

Transparència (indicadors de transparència de la UAB som el 2on ajuntament 

del Bages amb millor puntuació, un dels millors de Catalunya de menys de 500 

habitants...), he decidit permetre l’enregistrament de les sessions plenàries 

sense prèvia sol·licitud. 

 

De tota manera, els informes sol·licitats també assenyalen un parell de temes 

que s’han de comentar: 

 

En primer lloc, la conveniència d’informar els afectats, és a dir, als assistents al 

ple públic inclòs,  que des d’aquest moment les sessions plenàries poden ser 

enregistrades i/o publicades a Internet, per part de les persona que ho gravi,  

perquè, cal dir que l’ajuntament no ho farà.  Per tant, es convenient que la 

persona que vulgui enregistrar un ple ho informi prèviament als assistents 

 

En segon lloc, que “cal tenir clar també que el posterior tractament i difusió que 

es pugui fer de la gravació haurà de complir les exigències de la Llei Orgànica 

de Protecció de Dades, i concretament, els arts. 4-12 i 25 i ss LOPD:  és a dir, 

que no continguin dades de caràcter personal”. 

 

Finalment, també volem recordar que segons la LOPD, aquell a qui es 

comuniquin o enregistri dades de caràcter personal s’obliga, pel sol fet de la 

comunicació o enregistrament, a observar les disposicions de la Llei, 

esdevenint responsable del que pugui succeir.    
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Així doncs, “l’enregistrament i la difusió de les sessions del Ple no requereix 

cap autorització des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades 

personals, sinó només, en cas de tractar dades personals, el compliment de les 

obligacions i els principis establerts a la LOPD.” 

 

Per últim,  vull fer un agraïment i reconeixement especial al personal de 

l’ajuntament, Lídia Portí i Eugeni Estopà, per la tasca de recerca i investigació 

que han fet aquests dies de forma intensa i àmplia per treure l’entrellat de tot 

aquest tema, cosa que no ha estat, com heu vist, gens fàcil.” 

 

Tot seguit demana la paraula la Sra. Núria Cañellas Pascual, i en la seva 

intervenció exposa que celebren la decisió de l’Ajuntament, agraeix l’exercici de 

transparència i que sigui un pas cap a uns plens més participatius, que 

Talamanca:Units pel Canvi – Acord Municipal (T:UC-AM) ja va sol·licitar que els 

plens fossin més participatius i oberts, i que es celebressin en dissabte. 

 

L’Alcalde respon que els plens sempre han estat oberts, que hi ha assistit 

tothom que ha volgut i que estem tractant només el tema de l’enregistrament de 

les sessions i que no té res a veure amb el que comenta la Regidora, que no és 

objecte d’aquest debat. 

 

2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE MARÇ DE 

2016 I D’11 DE MAIG DE 2016. 

 

La senyora Núria Cañellas Pascual diu que no està d’acord amb com s’ha 

redactat l’acta del dia 11 de maig de 2016 perquè la troba molt “escueta” i que 

s’esmeni per tal que expliqui tots els fets ocorreguts en relació a l’incident amb 

la persona del públic. 

 

La Secretària explica que l’acta s’ha redactat considerant que cal que quedi 

reflectit l’acord de ple que es va prendre però que no és rellevant i no cal 

detallar la informació en relació amb l’incident que va tenir lloc amb una 

persona del públic perquè ni tan sols formava part de cap dels assumptes que 

s’havien de tractar aquell dia, però que de tota manera, si ella proposa aquesta 

esmena, que cal que es voti per incorporar-ho. 

 

La senyora Núria Cañellas insisteix que sí que cal detallar-ho tot i aleshores 

intervé l’Alcalde per dir que tot el què va succeir no consta perquè estava fora 

del Ple, que encara no s’havia obert la sessió. 
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La Sra. Cañellas aleshores diu que l’acta no és correcta perquè hi diu que si 

s’havia obert la sessió. 

 

L’Alcalde proposa esmenar l’acta canviant que la sessió no s’havia obert 

encara i rectificant l’hora en la qual es va celebrar el Ple. 

 

L’esmena modificaria l’acta, quedant redactada de la següent manera: 

 

“A TALAMANCA, essent les 20:52 hores del dia 11 de maig 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. 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Daniel Sánchez Barranco 
 
Abans d’iniciar la sessió de Ple a les 20:00h, es va produir un incident, per un 
problema de formes, amb una persona que assistia com a públic, per la qual cosa 
l’Alcalde, i per tal de no destorbar el normal funcionament de la sessió, va 
considerar oportú proposar la seva suspensió. 
 
Efectuada doncs la proposta de suspensió del Ple ordinari, es proposa posposar-
lo als dies 24 o 31 de maig. 
 
L’Alcalde vol que consti en acta, que el veí en qüestió li va dir de forma literal:  
“Vengo a grabar el Pleno y si no te parece bién avisa a los Mossos d’Esquadra”. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat.” 
 
Se sotmet a votació l’esmena i s’aprova amb 3 vots a favor i el vot en contra de la 
Sra. Núria Cañellas. 
 

 

3.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 8/2016 

FINS AL 28/2016. 

 

La Sra. Núria Cañellas pregunta sobre el Decret núm. 20/2016 de paralització 

de les obres de la nau del Camí de les Terres, s/n. L’Alcalde respon que què 

vol saber si ja ha consultat els Decrets de forma prèvia a la sessió de Ple i la 

regidora argumenta que sap que parla d’una queixa però com que ha sol·licitat 

per escrit aquest decret i d’altres però encara no se li ha facilitat no ha pogut 

mirar amb detall de què es tracta. 
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La Secretària li diu a la Sra. Cañellas que la documentació està gairebé 

preparada i que pot passar-la a recollir a partir de l’endemà a la tarda. 

 

Responent a la pregunta de la Regidora, l’Alcalde demana a la Secretària que 

llegeixi el text íntegre del Decret núm. 20/2016. 

 

Després de la lectura del Decret, la Sra. Núria Cañellas pregunta qui ha 

denunciat i perquè va presentar la denúncia. L’Alcalde respon que són dades 

protegides que ell no donarà en un Ple i que si vol pot sol·licitar consultar 

l’expedient. 

 

La segona pregunta que fa la Sra. Cañellas és relativa al Decret núm. 21/2016, 

d’atorgament de permís d’obres menors a realitzar en la nau del Camí de les 

Terres, s/n. Pregunta per quines actuacions s’ha atorgat el permís i, seguint les 

indicacions de l’Alcalde, la Secretària facilita l’esmentat Decret a la Regidora 

perquè pugui consultar la informació que demana. 

 

Com a tercera pregunta la regidora de T:UC-AM demana perquè s’han produït 

els canvis de Tinents d’Alcalde i quina durada tindran aquets canvis (Decret 

núm. 18/2016). L’Alcalde contesta que els canvis s’han produït perquè s’ha 

acordat així i que no hi ha cap durada determinada. 

 

Per últim, i el relació al Decret núm. 19/2016, la Sra. Núria Cañellas pregunta 

què és un PTGF, seguidament l’Alcalde respon que es un Pla Tècnic de Gestió 

Forestal.  

 

No havent més preguntes, després d’haver resolt els dubtes plantejats, el Ple 

es dóna per assabentat. 

 

  

4.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 2 DE 

MARÇ DE 2016 I DE 6 D’ABRIL  

 

La Sra. Núria Cañellas, en relació a la Junta de Govern Local de data 2 de 

març de 2016, punt núm. 4 “Aprovació de les sol·licituds de l’Ajuntament de 

Talamanca a les meses de concertació de les Xarxes de Governs Locals 2016-

2019”, fa les següents preguntes: 

 

- Sobre l’actuació de “Remodelació de la platja de la piscina”, què es la 

platja de la piscina? I si la subvenció la demana l’Ajuntament. Respon la 

Sra. Maria Isabel Casas i explica que es tracta de tota la vora enrajolada 
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de la piscina, que s’utilitza de solàrium i que està trencada. Pel que fa a 

la subvenció la Sra. Casas explica que la sol·licita l’Ajuntament i l’Alcalde 

afegeix que la propietat de les instal·lacions són municipals.  

 

- En relació a l’actuació “Ampliació de la Plaça del Raval i connexió 

peatonal amb la plaça Saldoners”, la regidora sol·licita que se li expliqui 

en què consisteix aquesta ampliació i la Sra. Maria Isabel Casas fa les 

explicacions escaients de tota la zona que es pretén ampliar, es a dir, 

l’actuació suposarà l’ampliació de la plaça del Raval per dotar-la de més 

espai d’esbarjo i la connexió peatonal amb la plaça superior dels 

Saldoners tot recuperant un antic caminet que hi havia abans. 

 

- En referència a l’actuació “Construcció d’una pista de pàdel”, la Sra. 

Cañellas pregunta on es posa la pista de pàdel. El Sr. Jordi Torres 

contesta que a la zona esportiva. La Sra. Cañellas pregunta si és una 

pista nova o serà un arranjament d’una pista ja existent i el Sr. Torres 

respon que és una pista nova. 

 
 

Contestades les preguntes, el Ple es dóna per assabentat. 

 

 

5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, 
NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE 
BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2016. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Vist el Programa Anual 2016, document que especifica les tasques i inversions 
que es realitzaran enguany per l’execució del “Pla Marc de millora i valoració de 
les finques forestals de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del 
Montcau” 
 
Atès que aquest programa ha estat aprovat per una comissió de treball, d’acord 
amb el que estableix el “Conveni Marc de col·laboració signat entre la Diputació 
de Barcelona, els ajuntaments de Mura, Navarcles, el Pont de Vilomara i 
Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca, i l’Associació de Propietaris 
Forestals Valls del Montcau per a l’execució del Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal” 
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Atès que com a entitat signant del Conveni Marc s’ha d’aprovar el Programa 
Anual 2016 de Restauració i Millora Forestal 
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS, 
 
PRIMER-. Aprovar el Programa Anual de restauració i millora forestal de 2016, 
de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau per a la redacció i 
execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal  
 
SEGON-. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als ajuntaments 
de Mura, Navarcles,  Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara i Rocafort, i a 
l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau.”  
 
 
La Sra. Núria Cañellas comenta que ha consultat el Programa Anual de 
restauració i millora forestal de 2016 i pregunta qui fa les aportacions 
econòmiques i com es decideix en quines finques s’executen els treballs a 
realitzar. 
 
L’Alcalde respon que les aportacions les fa Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau, que l’Ajuntament no hi 
fa cap aportació econòmica i, que els treballs a realitzar es determinen de comú 
acord entre els tècnics forestals de la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris mitjançant una Comissió de Treball. 
 
Després de sotmetre la proposta a votació, s’aprova amb el resultat de 3 vots a 
favor i l’abstenció de la Sra. Cañellas. 
 
 
6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN 
CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE 
TURQUIA 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
 
“El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la 

legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis 

de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis 

catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la 

solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no respecta el 

Dret Internacional.  

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments i les 

institucions supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en 
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ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva 

integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la 

Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva 

carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual 

afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest 

acord, lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i 

compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió 

Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes 

responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i 

Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de 

territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 

2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i 

avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de 

milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de 

persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment 

de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de 

l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin 

arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar 

la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 

persones.    

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 

polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els 

suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets 

humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin 

de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no 

existeix una altra via que no sigui la irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 

d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les 

persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi 

humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions 

de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si 

volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, 

cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, 

possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països 

d’origen i trànsit, etc. 
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Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper 

vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l’inici 

d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció 

de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, 

segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint 

condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com 

veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a 

tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les 

ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 

Per tot això, des de l’Ajuntament de Talamanca es proposa l'adopció dels 

acords següents: 

 

 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi 

l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als 

refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell 

Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret 

Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals 

i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la 

seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones 

reubicades i reassentades que li corresponen. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, 

l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a 

Grècia.   

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, 

aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 

de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder 

implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una 

acollida estable i de qualitat. 

 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori 

d’acollida i protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les 

necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva 

vida en família i la seva integració.  



                                   Ple ordinari 31.05.2016 – Pàg.11 
                                                                                                      

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

 

 Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats 

que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres 

municipis per acollir les persones sol·licitants d’asil.  

 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi 

per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la 

interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure 

la cohesió social.    

 Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al 

desenvolupament amb vocació transformadora.  

 Finalment farem 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, al Govern de l’Estat 

espanyol i a la Unió Europea. “    

 

 
7-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE 
TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  SOBRE 
LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA I ELS 
BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS  
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels 4 
membres assistents: 
 
“El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una 
necessitat primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats 
com a productes de consum, la qual cosa comporta que un article sanitari 
indispensable per a les dones es converteixi en un producte de luxe. Aquest fet 
suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics que eviten 
moltes infeccions i que són necessaris per a les dones des de l'adolescència 
fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva 
vida. 
Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material 
sanitari - estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder 
adquisitiu de les consumidores i representa una discriminació econòmica i 
social. En aquest sentit tant els productes d'higiene íntima femenina com els 
bolquers per a infància i adults també haurien de ser considerats productes de 
primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%. 
 
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser 
considerats com a productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada 
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impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de 
luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït 
(que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants 
d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per 
pujar els preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat. 

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes 

d'higiene personal,  i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 

2012 era del 18%)  equiparant-los als productes de luxe. Els bolquers tant pels 

infants per adults  són un producte de primera necessitat que té un impacte 

important en l'economia de les famílies  

 
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica 
tant de la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva 
Europea impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, 
la Comissió Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin 
aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es demostra del pla d'acció 
per reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció la 
mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en 
el marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és imprescindible que el 
tipus impositiu d'aquests productes sigui harmonitzat. 
 
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser 
considerats com a productes de primera necessitat així com les iniciatives 
comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de 
productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les mateixes. 
 
 
Per tots aquests motius, la regidora de Talamanca:Units pel Canvi- Acord 
Municipal (T:UC-AM) proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

 Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern 

espanyol a: 

 
a) Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per 

establir tipus de reduïts o superreduïts d'IVA per als productes de 

primera necessitat. 

 
b) Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% 

de l'Impost de Valor Afegit en els productes d'higiene íntima 

femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i 

salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i adults. 
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 Fomentar l’educació  efectiva-sexual als jovent als instituts. La formació 
que s’ofereixi en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar 
amb aquella que ofereixen les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva (ASSIR) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així 
com amb tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els 
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació 
Juvenil, els centres educatius i les Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes 

 

 Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al 
Parlament Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del 
Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats. 
 

 
8-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE 
TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) AMB 
MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC) 
 
La Secretària dóna lectura a següent proposta que és aprovada per unanimitat 
dels 4 membres assistents: 
 
“El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar  el 
4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada 
dedicada a posar en valor el pes i la força de les associacions que actuen de 
l’àmbit de la Cultura del país. Enguany, des de la matèria de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, s’ha impulsat un reconeixement explícit a tota la xarxa 
d’associacions culturals de la demarcació de Barcelona, posant en valor la 
transcendència que han tingut i tenen per a tota la ciutadania, així com també 
per a la construcció i creixement social i identitari dels pobles i ciutats del país.    
 
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival 
organitzat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm 
Clavé i Camps, qui va ser president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 
1872. Aquell certamen de tres dies va representar el moment de màxima 
esplendor per als cors catalans. 
 
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran als equipaments associatius de 
Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del 
divendres 3 de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als 
ateneus, casals, casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d'estudis, 
cases regionals, o a qualsevol tipus de seu gestionada per associats, i fer-los 
partícips de les diverses activitats culturals que s’hi desenvolupen. 
 
El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una 
magnífica oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació 
de la tasca cívica de totes les entitats que, arreu del territori, fan una immensa 
labor de cohesió social, de promoció i de difusió de la Cultura. 
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Per tot l’exposat, es proposa al ple de l’ajuntament el següents acords:  
 
PRIMER. Reconèixer la trajectòria i a la gran tasca que fan les entitats cíviques 
i culturals, que suposen un dels principals valors i símbols del nostre municipi i 
de Catalunya. Això ha permès a molts ciutadans participar en la millora de la 
nostra societat fen-la més democràtica i més madura i implicar-se en la 
construcció social i nacional d’aquest país. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Talamanca, com a màxima institució pública del 
municipi, s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural el 
proper 4 de juny de 2016, i es compromet a impulsar-lo per tal que a partir d’ara 
sigui anualment la data de referència per a visualitzar públicament el conjunt 
d’entitats i associacions, i de l’ampli ventall d’activitats que ofereixen, així com 
promoure llur creixement i consolidació. 
 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i a la matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona (Àrea 
d’Educació, Cultura i Esports) i al conjunt d’entitats culturals del municipi.” 
 
 
9.- SORTEIG FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 

ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016  

 
En compliment de la Llei Orgànica de Règim Electoral General es procedeix al 
sorteig dels membres que han de formar part a les meses electorals de les 
Eleccions Generals 2016 del dia 26 de juny de 2016. 

 

DISTRICTE 1er SECCIÓ 1a MESA ÚNICA 

President titular ORIOL TORRES USTRELL 

1er vocal  titular VANESSA SORIANO TACHE 

2on vocal titular ISAAC PERAL FERNANDEZ 

President 1er suplent JOSEP VILARMAU SANTAMANS 

President 2on suplent SERGI SUBIRATS TRULLAS 

1er vocal 1er suplent IGNASI PLANS CAMPRUBÍ 

1er vocal 2on suplent ISIDRO TORRA BISBAL 

2on vocal 1er suplent SIRA BERNAUS CLAUDIO 

2on vocal 2on suplent CARME SELLARÈS BOIXADER 

 
 



                                   Ple ordinari 31.05.2016 – Pàg.15 
                                                                                                      

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

 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha cap assumpte sobrevingut 
 
 
 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
L’Alcalde procedeix a respondre les preguntes presentades per escrit per la 
regidora de Talamanca:Units pel Canvi- Acord Municipal (T:UC-AM), i que són les 
següents: 
 
 

- RE E/000099-2016 de data 13/4/2016: Tenint en compte el nombre i la 
diversitat d’associacions i entitats que té Talamanca, per quin motiu 
l’Ajuntament dóna subvencions directes a determinades associacions i 
entitats i no fa una convocatòria de subvencions oberta a totes? Quins han 
estat els criteris per donar subvencions directes a les diferents entitats que 
les ha rebut? Han presentat aquestes entitats els seus estatuts a 
l’Ajuntament? En cas que l’Ajuntament tingui aquesta documentació, 
sol·licito poder  consultar-la. Han presentat aquestes entitats la memòria 
d’activitats a l’Ajuntament? En cas que l’ajuntament tingui aquesta 
memòria sol·licito poder consultar-la.  

 
L’Alcalde respon que l’Ajuntament de Talamanca dóna una subvenció de 
pública concurrència per al casal d’estiu i d’altres de directes que són a 
entitats que realitzen una activitat d’interès públic, social o econòmic, 
seguint criteris de benefici pel municipi, però que la gran majoria de 
subvencions atorgades són en espècie com per exemple el préstec de 
taules i cadires. Les úniques subvencions directes atorgades per les quals 
es donen diners a entitats són a l’ADF, 300 euros per al seu funcionament 
ordinari, i a l’Associació d’Amics pel Desenvolupament de Talamanca per 
portar a terme el servei de guiatge al Castell de Talamanca. La forma de 
justificar les subvencions és mitjançant la presentació dels estats 
comptables i justificants de la despesa efectuada. Pel que fa als estatuts 
de les entitats les entitats ens els han facilitat malgrat no és necessari ni 
obligatori presentar-los. Li diu a la Sra. Cañellas que pot consultar tants els 
estatuts de les entitats com les justificacions de la despesa presentades. 
 
La Sra. Cañellas intervé per dir que hi ha altres subvencions directes com 
la del Club Esportiu Talamanca i l’Alcalde contesta que no donen diners a 
l’entitat sinó que acaba sent una subvenció en espècie perquè es 
compensa amb el lloguer que han de pagar.    
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- RE E/000113- 2016 de data 25/04/2016: Com és que s’ha donat un permís 
per fer obres menors a l’antiga fàbrica d’embotits quan pel temps que fa 
que s’hi estan treballant i el nombre de persones que hi ha fent-ho sembla 
evident que no es tracta d’obres menors? Ha anat l’Ajuntament a fer 
alguna comprovació al respecte? 
 
L’Alcalde diu que la resposta a les preguntes plantejades queda donada 
amb la lectura que s’ha fet del Decret de paralització de les obres de la 
nau.   
 

 
- RE E/000117-2016 de 27/04/2016: El desembre de 2015 la Diputació de 

Barcelona va aprovar les instruccions de presentació de sol·licituds per a 
les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
L’Ajuntament de Talamanca ha presentat alguna sol·licitud? En cas 
afirmatiu, per a quines actuacions? 

                   
           L’Alcalde explica que en aquest cas, igual que en l’anterior, la resposta   
           també ja ha quedat donada amb la donació de comptes de la Junta de  
           Govern Local de data 2 de març de 2016. 
 
            
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:45 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


