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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 14 DE DESEMBRE DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:15 hores del dia 14 de desembre 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, 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. 
 
Declarat obert l’acte públic, es va tractar els següent assumpte: 
 
 
1.- PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I 

D’APROVACIÓ DEFINITIVA 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.  

 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
Antecedents 
  
“Vist en data del 13.07.2016 el ple de la corporació de l’Ajuntament de 

Talamanca va 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, 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.  

L’acord d’aprovació inicial es va publicar al BOPB, al DOGC i al tauler 

d’anuncis de l’ajuntament i es va sotmetre a informació pública durant un 

termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Durant 

el transcurs d’aquest termini i, en concret, el dia 14 de setembre de 2016, la 

senyora M. Alba Segura i Coma va presentar una al·legació (registre d’entrada 

nº320) demanant la modificació de determinades àrees d’afectació del projecte 

en base a que no coincidien amb els límits de les finques a nivell cadastral. 



                             Ple extraordinari 14.12.2016 – Pàg.2 
                                                                                                      

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

 

En data del 30 de setembre de 2016, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona emet informe en resposta a l’al·legació presentada, en 

el que fonamentalment s’argumenta que les àrees determinades en el projecte 

responen a criteris tècnics d’homogeneïtat i condicions del terreny i que no 

tenen perquè coincidir amb els límits de propietat (continguts en les escriptures 

de les finques afectades) o cadastrals (d’acord amb el Registre cadastral). 

Signen l’informe l’enginyer forestal redactor del projecte amb el vist i plau del 

responsable del programa Municipal d’Incendis Forestals de Prevenció 

d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població de la Diputació 

de Barcelona. 

En conseqüència, 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, 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, aquesta alcaldia presidència proposa al 
Ple l’adopció del següent 
 
 
A C O R D S: 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. M. Alba Segura i 

Coma en base al contingut de l’informe redactat per la Diputació de Barcelona.  

SEGON.- Aprovar definitivament 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. 

TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva dels projectes en el BOPB, 
DOGC i tauler d’anuncis, i notificar els presents acords a la Sra. M. Alba 
Segura i Coma. 
 

 

Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. Núria Cañellas pren la paraula 

per recordar que en el seu moment ella va preguntar qui assumia el cost de 

l’execució d’aquests projectes, i quins es tirarien endavant el 2016, tenint en 

compte que al pressupost municipal hi consta una quantitat concreta. També 

comenta que sembla que estiguem fora de termini, atès que els projectes són 

del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

 

L’Alcalde respon que aquest Ple és únicament per aprovar o desestimar les 

al·legacions presentades, però explica que dels tres projectes s’executaran els 

dos relatius a obertura de franja de protecció, mentre que el de neteja de 
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parcel·les es deixarà per a més endavant, i s’intentarà que també hi hagi un 

ajut de la Diputació per executar-lo. En relació a les dates del mandat de la 

Diputació, aclareix que el projecte tècnic es va redactar mitjançant recurs 

sol·licitat en el mandat Pla de Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015, però que 

l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona forma part del catàleg Xarxa 2016. 

 

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb 4 vots a favor i l’abstenció de la 

Sra. Núria Cañellas. 

 

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

20:21 hores, que certifico. 

 

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


