
                                   Ple ordinari 08.03.2017 – Pàg.1 
                                                                                                      

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

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 8 
DE MARÇ DE 2017 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 8 de març de 2017, 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 varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTE DE LA SESSIÓ DE 11 DE GENER DE 2017. 
 
L’acta es va aprovar per 4 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas, 

atès que aquesta no estava present en aquell Ple municipal. 

 
 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM.  
117/2016 FINS AL 11/2017. 
 
La Sra. Núria Cañellas, en relació al Decret d’Alcaldia 07/2017, d’autorització 
dels espais de la plaça dels Ànecs per a l’activitat “2 Dies de Trial Talamanca”, 
pregunta si l’ús del Casal de la Quintana el pot fer a una entitat de fora del 
poble i si aquesta ha pagat com ho fa la resta. 
 
L’alcalde respon que no es dóna autorització pel Casal de la Quintana sinó per 
l’espai de la plaça dels Ànecs. 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE 
GENER DE 2017 I DE 1 DE FEBRER DE 2017. 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS  

ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN. 

 

El Secretari llegeix la següent proposta:  
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“Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern 

espanyol i el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou 

Estatut, la sentència 31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava 

Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les 

relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de 

protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el 

lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de 

setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya, 

nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va 

adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar 

amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la 

independència se situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 

24’3%. 

 

Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa 

electoral, es va reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy 

demanant el pacte fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans 

sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el President Mas va 

decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu 

als catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de 

l’11 de setembre”. 

 

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que 

legitimava al Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a 

decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va 

acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a 

la celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la 

negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de 

consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria 

convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No 

obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de 

consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un 

procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat 

i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van 

optar per la via independentista. 

 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol 

ha polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els 

tribunals representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene 

Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per 

desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van 
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declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 

15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 

2016. 

 

Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure’s a la 

banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014. 

Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials 

polititzats i la manca de voluntat de diàleg. 

 

Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble 

català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera 

possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un 

procés constituent propi. 

 

Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc 

de 28 quant a la seva independència judicial. 

 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent 

investigats i encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. 

 

SEGON.- Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per 

facilitar l’assistència a la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a 

tres persones sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N. 

 

TERCER.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la 

Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 

l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al 

Govern espanyol i al Parlament Europeu.” 

 

 

La proposta s’aprova per 4 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas, 

que fa constar que, per una banda, l’Ajuntament va a “misses dites” i per l’altra 

demana si es va fer alguna cosa, al que respon l’Alcalde que ell va anar a la 

mobilització. 

 

 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE 
NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
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El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 

transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió 

executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc 

de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 

manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El 

manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 

indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat 

reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat 

espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 

plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin 

així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 

evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 

sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 

reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 

demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 

materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 

determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 

multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a 

decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 

dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat 

amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 

política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible 

d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar 
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solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 

agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 

MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment 

democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i 

l’adopció final d’acords eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 

polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les 

condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un 

Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà 

de ser políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 

manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 

iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 

la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 

l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 

polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les 

societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del 

poble que s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 

Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat 

de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 10 de 

juliol de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius 

que perseguia el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 

de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de 

Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís 

amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 

Nacional pel Referèndum. 

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

PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 

SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM.  

 

TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics 

es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 

QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM).” 

 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL 
MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA VOSTRA”. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
 
“L’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra és una entitat sense ànim de 

lucre que té com a missió principal desenvolupar la campanya Casa nostra, 

casa vostra, que té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a 

actuar definitivament davant la situació de l’anomenada “crisi migratòria” que 

viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d’acollida, garantint la inclusió i 

el desenvolupament social digne de les persones refugiades i migrants, i 

treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i 

vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel dels moviments forçats 

de la població. 

 

Per això, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a 

organitzar-se, mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per aconseguir una 

conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud a les institucions. 

Les fonts de finançament de la campanya Casa nostra, casa vostra són les 

aportacions, la venda de material de campanya i les entrades per al concert del 

Palau Sant Jordi “Nit de benvinguda de les persones refugiades” de l’11 de 

febrer de 2017. 
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Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop 

cobertes, tots els beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes 

d’entitats sense ànim de lucre que treballin en temes de migració i refugi. 

 

“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a 

projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les 

persones refugiades i/o migrants. 

 

A aquesta convocatòria s’hi destinaran íntegrament els beneficis de la 

campanya, un cop descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi 

generat. 

 

Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la 

web de “Casa nostra, casa vostra” el mes d’abril de l’any 2017, una vegada 

hagi finalitzat la campanya. 

 

Un equip d’experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels 

resultats d’aquesta avaluació es procedirà al repartiment de l’import de la 

convocatòria. Els projectes seleccionats es publicaran a la web de “Casa 

nostra, casa vostra”. 

 

Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de 

persones independents que treballen en el món de la comunicació i que, el 

passat 9 de maig, curiosament el dia d’Europa, vam coincidir als camps de 

refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes 

professionals o de voluntariat. 

 

A la tornada, vam veure clar que havíem de denunciar el que hi havíem vist i 

que havíem de fer alguna cosa per canviar la situació de les persones 

refugiades i migrants. A poc a poc, vam anar sumant complicitats de moltes 

persones que volien donar resposta a l’anomenada “crisi migratòria” que viu la 

Mediterrània. 

 

Quan vam notar que el projecte estava creixent, ens vam adonar de seguida 

que l’havíem de compartir i que l’havíem d’obrir a la participació de la societat 

civil i les entitats. 

 

Ara, Casa nostra, casa vostra ja no és ningú en concret i és tothom alhora. 

Som un grup de persones independents i un conjunt d’entitats del país. Som 

cultura i som societat civil. Som arquitectes, periodistes, obrers, advocats, 
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autònoms, persones a l’atur, intel·lectuals i estudiants. I compartim una 

profunda preocupació per la situació que viuen milers de persones migrants i 

desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea. 

 

Volem acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució 

política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences. Però també 

volem acollir aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per 

desenvolupar una vida digna. A totes aquestes persones els volem dir: casa 

nostra és casa vostra. 

 

MANIFEST 

 

Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts 

moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb 

persones de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els 

països i de totes les creences. 

 

Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de 

casa seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic 

i pobresa. Des de l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de 

blindatge de les seves fronteres, més de 35.000 persones han perdut la vida 

intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha convertit en un immens cementiri. 

L’any 2016 ha estat un dels més mortífers.  

 

Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, 

han restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i 

Europa s’ha consolidat com una gran fortalesa. 

 

N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i 

buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop 

arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, l’exclusió i el 

racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren del 

mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la 

immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que 

les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel 

camí. 

 

El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones 

refugiades en un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què 

es troben aquestes persones, aquest compromís s’està incomplint a hores 

d’ara. D’aquesta manera, el govern espanyol, conjuntament amb altres estats 
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europeus, vulneren sistemàticament el Dret internacional així com els 

compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració Universal dels Drets 

Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), entre 

d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 

 

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i 

les seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant 

el desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. 

Catalunya té competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per 

millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix. 

 

Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 

INSTITUCIONS CATALANES A: 

 

1.- Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la 

ciutadania perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 

 

2.- Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones 

migrades a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la 

xenofòbia, la LGTBIfòbia i la violència masclista. 

 

3.- Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit 

a l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

 

4.-Treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i 

vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o 

no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau.  

 

Demanem que s’assumeixin compromisos immediats. 

 

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva 

veu per tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi 

d’actitud de les institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que 

actualment viu la Mediterrània. 

 

*Aquest darrer punt està literalment extret d’una declaració del Parlament de 

Catalunya l’any 1995 en el context de la guerra dels Balcans. 

 

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

 
ACORDS 
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PRIMER.- Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”. 

 

SEGON.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, 

casa vostra. 

 

TERCER.- Notificar del present acord als ciutadans del municipi a través de 

l’espai web i les xarxes socials de l’Ajuntament. 

 

QUART.- Penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament que inclou “Volem 

Acollir” i el logotip de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. La gràfica serà 

facilitada per part de la campanya “Casa nostra, casa vostra” a l’Ajuntament.” 

 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.  

 

La Sra. Núria Cañellas fa constar que és molt semblant a la que ella presenta 

però que la seva és més complerta i proposa aprovar-les les dues o fer-ne una 

de comuna.  

 

L’Alcalde respon que la que s’està posant a votació en aquests moments és la 

que han tramès les entitats organitzadores de la campanya. 

 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE 
TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  PER LA 
SOBIRANIA ENERGÈNTICA. 
 

El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
 

“Exposició de motius 

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat 

espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres 

de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, 

per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més 

elevat que al gener de 2016.  

A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al 

cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos 

trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no 

prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de 

l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les 
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elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la 

connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen 

les famílies.  

La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en 

una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la 

cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el 

document de treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the 

Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per 

la ciutadania a Europa. 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic 

oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. 

Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a 

tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i 

protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva 

dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera. 

També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 

permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en 

comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model 

beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna 

preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a 

l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 

cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a 

les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies 

renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 

Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull 

la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures 

tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 

sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat 

de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 

sostenibles energèticament. 

La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui 

pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment 

tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un 

sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació 

del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies 

amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la 

pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 

locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels 

rebuts.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
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Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones 

més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 

pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament 

l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el 

principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest 

procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les 

empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 

protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal 

com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 

Per tots aquests motius,  la representant d’Units pel Canvi-AM a l’Ajuntament 

de Talamanca proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un 

mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de 

preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i 

transparent.  

SEGON.- Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés 

constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% 

renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 

consumidora, també productora i distribuïdora.  

TERCER.- Promoure als propers contractes de subministrament municipal que 

tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable. 

QUART.- Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements 

d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle 

elèctric i donar suport a la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per 

a ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania. 

CINQUÈ.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat 

en energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, 

IAE o ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes 

d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de 

circulació per als vehicles elèctrics i híbrids. 

SISÈ.- Posar a disposició de la ciutadania informació sobre el bo social i sobre 

els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 

SETÈ.- Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments 

que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o 



                                   Ple ordinari 08.03.2017 – Pàg.13 
                                                                                                      

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

 

famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 

l’Ajuntament de Sabadell. 

VUITÈ.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes.” 
 
 
La proposta no és aprovada per 4 vots en contra i 1 a favor.  
 
El Sr. Jordi Torres pren la paraula per explicar els motius del vot en contra 
perquè en relació al 4rt punt l’Ajuntament ja té un estudi d’eficiència energètica.  
 
La Sra. Núria Cañellas creu que això no és el mateix, ja que no és d’abast 
municipal sinó exclusiu del Casal. 
 
L’Alcalde diu que aquesta és una moció encarada a ciutats grans, per si les 
companyies no compleixen, però que no és el cas de Talamanca. 
 
La Sra. Núria Cañellas diu que la moció és útil per si incompleixen. 
 
L’Alcalde respon que si incompleixen ja intervindrem. A més a més, aquest és 
un tema en el qual estem adherits a la compra centralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis, per preu, condicions, i altres, i que si vol se li explicarà 
en una reunió un altre dia. 
 
La Sra. Núria Cañellas conclou que entén que no es vol fer el Pla energètic 
objecte de la moció i demana que per al proper Ple se li presenti un informe 
escrit amb tota la informació que se li ha dit que se li podria explicar en una 
reunió. 
 
L’Alcalde respon que si hi ha temps es farà. 
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE 
TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) REFERENT A 
LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS. 
 

El Secretari llegeix la següent proposta: 
 

“Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i 

particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora 

que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes. Aquesta 

situació ha posat en risc l’accés de moltes famílies als subministraments 

essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa energètica. 
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Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels 

ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans 

corporacions, algunes vegades per acció i altres vegades per omissió. Els 

ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes companyies que, 

amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals per eludir 

el pagament de taxes municipals. 

 

Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini 

públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les 

instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals recull 

a l’article 20.3.k) la possibilitat d’establir una taxa per gravar les instal·lacions 

de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de 

vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local. 

 

A més, l’article 24  de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul de 

la quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat 

derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents 

de la facturació que obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per 

l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. 

 

Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 

recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals 

que les regulen, argumentant que la quota exigida no estava prou fonamentada 

o bé era desproporcionada.  

 

Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir –com 

alguns ja fan des de fa temps- a les empreses explotadores de serveis de 

subministraments que, actuant com a distribuïdores i/o comercialitzadores, 

presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una 

part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts 

generats al municipi.  

 

Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments 

també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes 

que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la 

prestació de serveis al municipi. 

 

Atès que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot 

determinar com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o 

aprofitament especial del domini públic, i aquesta utilitat pot calcular-se partint 

del valor cadastral del sòl amb construccions, considerant construccions les 
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pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de la 

instal·lació. 

 

Per tot l’exposat, la representant d’Units pel canvi-AM a l’Ajuntament de 

Talamanca proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal 

relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles 

empreses que, sense prestar directament serveis de subministraments bàsics 

al municipi, compten amb instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, 

aigua o hidrocarburs que transcorren pel terme municipal, aplicant com a base 

imposable el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu 

del domini públic local, calculat aquest valor a partir dels valors cadastrals amb 

construcció. 

 

SEGON.- Dur a terme els tràmit necessaris per aprovar l’ordenança fiscal 

relativa a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic fet per aquelles 

empreses explotadores de serveis de subministraments quan presten serveis 

que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o una part del municipi, 

exigint una quota de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts procedents de la 

facturació que obtingui l’empresa al municipi. 

 

TERCER.- Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes 

taxes a polítiques socials i especialment a implementar polítiques per combatre 

situacions de pobresa energètica. 

 

QUART.- Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major 

cost suportat per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris 

per serveis essencials com el gas, aigua o electricitat. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.” 
 
 
La proposta no és aprovada per 4 vots en contra i 1 a favor. 
 
El Sr. Jordi Torres pren la paraula per explicar el vot negatiu i explica que 
l’Ajuntament ja disposa d’una taxa en relació al tema de la moció. 
 
La Sra. Núria Cañellas demana sí l’Ajuntament no vol fer res més. 
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L’Alcalde contesta que ja hi ha una ordenança aprovada al respecte, i la Sra. 
Núria Cañellas respon que no és el mateix. Ambdós mostren el seu desacord i 
reiteren el seu punt de vista. 
 
 
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE 
TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) PER 
L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I 
MIGRANTS. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta: 
 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per 

part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de 

la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, 

el Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a 

l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a 

persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible 

l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la 

falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat. 

 

La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades 

que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball 

conjunt entre les organitzacions no governamentals i el Departament de 

Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades 

amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a 

Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha 

provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre 

país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre 

de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes 

com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats 

catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades 

espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 

 

Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no 

transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons 

Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves 

administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del 

poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14 
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sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i 

immigració. 

 

El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern 

a treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment 

dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la 

Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del 

SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives 

d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. 

Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner 

a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en 

la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla 

Individual d’Activitats (PIA). 

 

La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha 

estat evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de 

Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i 

Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal.  

 

A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre 

altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat 

per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació 

dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des 

de la proximitat. 

 

Per tots aquests motius, la representant d’Units pel canvi-AM a l’Ajuntament de 

Talamanca proposa d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat 

de les competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les 

efectives. 

 

SEGON.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de 

Refugi i garantir la seva col·laboració. 

 

TERCER.- Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les 

persones refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin 

ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil. 

 



                                   Ple ordinari 08.03.2017 – Pàg.18 
                                                                                                      

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

 

QUART.- Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa 

nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament 

de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare 
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats 
municipalistes i al govern de l’Estat.” 
 
 
La proposta no és aprovada per 4 vots en contra i 1 vot a favor. 
 
El Sr. Jordi Torres explica el vot en contra atès que ja s’ha aprovat una moció 
en relació a aquest tema i que és la oficial. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix fragments de la moció i explica que aquesta va 
més enllà, proposant accions més efectives que no és limiten a un suport 
formal. 
 
L’Alcalde respon que la moció aprovada en un altre punt és la que ha facilitat 
els organitzadors de la campanya, que no se li ha tret ni afegit res, i que a més 
a més no veu sentit a duplicar feines. 
 
  
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
La Sra. Núria Cañellas demana si pot presentar dos temes sobrevinguts per 
sotmetre’ls a votació. 
 
L’Alcalde diu que això no es pot fer així. 
 
La Sra. Núria Cañellas demana que com ho ha de fer, per entrar sobrevinguts 
d’última hora que no ha tingut temps d’informar prèviament. 
 
El Secretari explica que, com ja s’ha fet en altres plens, pot presentar 
sobrevinguts entre la convocatòria del Ple i la celebració del mateix.  
 
La Sra. Núria Cañellas respon que a partir d’ara així ho farà i que consti en 
acta. 
 
No hi ha assumptes sobrevinguts. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde llegeix les preguntes que ha presentat la Sra. Núria Cañellas, i que 
són les següents: 
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1- Com és que a la web de transparència de Catalunya no hi ha penjada la 

informació següent: 

 Decrets aprovats per l’Ajuntament de Talamanca  

 Actes de la Junta de Govern 

 Informació del pressupost 2015 i del pressupost 2016 

 

L’Alcalde respon que, en relació als decrets, això implicaria un gran volum de 

feina perquè s'haurien d’eliminar moltes dades personals i que a més a més 

això no ho fa ningú. A tall d’exemple, no ho fan altres ajuntaments com Navàs, 

Callús, Santpedor, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, entre d’altres. 

 

En relació a les Juntes, l’Alcalde explica que no són les actes sinó els acords, 

el que s’ha de penjar, i que a la nova web que s’inaugurarà aviat hi seran. 

 

En relació a la informació pressupostària, aquesta és una feina que ha quedat 

pendent perquè no apareix al web de Transparència fins que no s’ha fet la 

tramesa a tots els organismes que s’ha de fer, que aquest és un tràmit llarg que 

va quedar interromput i que es reprendrà quan sigui possible. 

2- Per què no s’ha fet l’any 2016 cap reunió de la Comissió Especial de 
Comptes  l’any 2016?  (D’acord amb l’article 212 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, abans de l’1 de juny de cada any, la 
Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir per informar sobre el 
compte general de l’Ajuntament de l’exercici econòmic anterior) 

 

L’Alcalde respon que tal i com ja es va explicar en un ple anterior, fins que no 
es reincorpori la Interventora no hi haurà cap novetat en aquest tema. 

 

3- La barana de l’escullera de la carretera està partida per diversos llocs.  

Té previst l’Ajuntament reparar-la?  Qui es farà càrrec del pagament? 

 

L’Alcalde respon que ja en tenen constància i que se’n farà càrrec l’Ajuntament, 

que ja ho té previst en les actuacions de manteniment d’enguany. 

 

4- La cuba d’aigua i el tractor que fa servir l’ADF estan aparcats des de fa 

temps al carrer, just davant de la casa d’un exregidor membre de l’ADF. 

Perquè no es desen en algun lloc que no facin nosa a ningú i on quedin 

arrecerats i protegits? 
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L’Alcalde respon que estan davant de la casa de l’única persona que sap i pot 

utilitzar el tractor, que davant de qualsevol urgència serà ell qui l’haurà d’agafar 

i que també és la persona encarregada de fer-ne el manteniment i portar-lo a 

revisions. 

 

5- La tina que hi ha a les escales que van del carrer Padró al carrer nou 

està tota plena d’herbes i la llum que hi ha a la paret del costat no 

funciona. Té previst l’Ajuntament fer alguna actuació al respecte? 

 

L’Alcalde respon que efectivament, l’Ajuntament hi actuarà en el programa de 

manteniment d’enguany. 

 

 

Un cop contestades les preguntes trameses per la Sra. Núria Cañellas, 

l’Alcalde vol manifestar que: 

 

- S’ha acabat d’executar la franja de protecció contra incendis. 

- S’ha posat en marxa l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, que 

estarà uns dos mesos fent la posta en marxa. 

- A finals de mes s’executarà l’obra de la connexió del clavegueram a la 

plaça Església i s’haurà de tallar l’accés de vehicles a la mateixa. 

 

Per últim, just abans de donar el Ple per acabat, la Sra. Núria Cañellas vol fer 

notar que és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

 

 

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

20:35 hores, que certifico. 

 

 

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

 

 


