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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
11 DE GENER DE 2017 
 
A TALAMANCA, essent les 20:03 hores del dia 11 de gener 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. Daniel 
Sánchez Barranco, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells pel 
Secretari accidental, el Sr. Eugeni Estopà Calvet. 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Núria Cañellas Pascual i el regidor Sr. 
Jordi Torres Touron 
 
Declarat obert l’acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE NOVEMBRE, 
DE 23 DE NOVEMBRE I DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
L’acta es va aprovar per unanimitat dels 3 membres assistents. 

 
 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
95/2016 FINS AL 116/2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 2 DE 
NOVEMBRE DE 2016 I DE 7 DE DESEMBRE DE 2016.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

4.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL 

CONSORCI DE LES VALLS DEL MONTCAU. 

 

Es proposa al Ple l’aprovació del següent acord que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“ANTECEDENTS 

 

En sessió del Ple de la Corporació del dia 5 de desembre de  2012 es va aprovar 

inicialment la dissolució del Consorci per a la promoció turística de les Valls del 

Montcau, així com la seva liquidació en els termes aprovats  per la Junta General 

del Consorci en reunió del dia 25 d’octubre del 2012. 
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En la mateixa sessió es va acordar sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de 

dissolució, un cop haguessin estat adoptats per tots els ens consorciats, a 

informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació, i que transcorregut el període 

d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord de dissolució 

s’entendria definitivament aprovat. 

 

L’anunci d’elevació a definitiva dels acords dels plens de tots els ens consorciats 

de la dissolució i liquidació del Consorci es va publicar al DOGC número 6363 de 

data 25 d’abril de 2013. 

 

En el tràmit de cancel·lació de la inscripció del Consorci en el Registre del Sector 

Públic de Catalunya, la Direcció General d’Administració Local ha tramès un 

requeriment pel qual comunica que als efectes de practicar la cancel·lació i de 

conformitat amb el que es preveu a l’article 56 del decret 139/2007, de 26 de juny, 

pel qual es regulen els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, cal que 

s’aportin certificats dels acords de ratificació de dissolució adoptat pels ens que 

integren el Consorci.  

 

Per tot això aquest Alcalde-President, als efectes de donar compliment al 

requeriment de la Direcció General d’Administració Local, proposa al Ple l’adopció 

dels acords següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- RATIFICAR els acords de Ple de data 5 de desembre de 2012 de 

dissolució i liquidació del Consorci per a la promoció turística de les Valls del 

Montcau. 

 

SEGON.- COMUNICAR  aquest acord a la Direcció general d’Administració Local 

per tal que faci efectiva la cancel·lació d’aquest Consorci al registre d’ens locals 

de Catalunya.” 

 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels 3 membres 
assistents. 
 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 



                                   Ple ordinari 11.01.2017 – Pàg.3 
                                                                                                      

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

 

No hi ha assumptes sobrevinguts. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest apartat pren la paraula l’Alcalde per explicar que un veí del poble, 

assistent al Ple, li ha demanat si podia ampliar la informació relativa a un decret 

d’alcaldia del qual es va donar compte en l’anterior Ple ordinari, el núm. 87 

relatiu al pla d’estratègia territorial “Actuació a les Valls del Montcau amb el 

projecte “Vi de Tina: unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola” Període 

2017/2020”. L’Alcalde comenta que és un decret molt extens, amb una clara i 

llarga explicació d’aquest projecte que han demanat conjuntament els 

ajuntaments de Talamanca, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort i Manresa. 

Quan hi hagi resolució de la sol·licitud feta, s’organitzarà una sessió informativa 

pública per explicar millor el projecte. També comenta que des de fa dos anys 

que es treballa el Pla Director de les Tines, amb la Diputació de Barcelona, i 

que finalment aquest es presentarà públicament el proper mes d’octubre.  

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

20:07 hores, que certifico. 

 

 

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

 

 


