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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
13 DE SETEMBRE DE 2017 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 13 de setembre de 2017, es 
reuneix l’Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín 
Canales i l’assistència del Sr. Jordi Torres Touron, Sr. Daniel Sánchez 
Barranco, Sra. Maribel Casas Sanahuja i Sra. Núria Cañellas Pascual, com a 
regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells per la Secretària accidental, la Sra. 
Lídia Portí i Purtí. 
 
 
Declarat obert l’acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL 
DE 2017. 
 
L’acta s’aprova per unanimitat. 

 
  
2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
54/2017 FINS AL 71/2017 
 
El Ple es dona per assabentat. 
  
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE  
JULIOL I DE 2 D’AGOST DE 2017 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
 
4.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE 
TALAMANCA PER A L’ANY 2018 
 

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

“Antecedents 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant carta de 21 de juny de 2017 (RE 190 de 13/07/2017), ha 
comunicat la necessitat de procedir a determinar les festes locals per al 
calendari laboral del 2018, de conformitat amb allò que disposa l’article 37.2 de 
l’Estatut dels treballadors (ET). 
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Fonaments de dret: 

La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està contemplada en 
el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons la qual correspon a 
l’Ajuntament la determinació de les esmentades festes, retribuïdes i no 
recuperables, que seran de dos dies a l’any.  

El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies , a 
proposta dels municipis respectius. 

Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s'indiquen a l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, 
publicada al DOGC núm.7381, de 31 de maig de 2017, per la que s'estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2018. 

Tradicionalment, en el nostre municipi els dies festius locals coincideixen amb 
la Setmana Santa i la Festa Major de la nostra població. 

En conseqüència, per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del 
següents ACORDS, 

PRIMER. – PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya que els dies festius locals del municipi de 
Talamanca per a l’any 2018 siguin: 

- 29 de març de 2018 (Dijous Sant) 
- 13 d’agost de 2018  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
5-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB 
EFECTES 1 DE GENER DE 2016 
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels acords que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“Examinada la proposta presentada per SOREA.S.A. en data 21 d’abril de 2016 
amb estudi adjunt per a la determinació de la retribució, del qual resulten les 
següents quantitats a aplicar amb efectes de l’1 de gener de 2016: 
 
Retribució de la gestió: 0,9521 eur/m3 
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Retribució de la inversió: 0,3328 eur/m3 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta tècnic municipal amb data 11 de juliol de 
2017 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER.—APROVAR l’actualització de la retribució amb efectes 1 de gener de 
2016 de SOREA.S.A. resultant les quantitats següents: 
 
Retribució de la gestió: 0,9521 eur/m3 
Retribució de la inversió: 0,3328 eur/m3 
 
SEGON. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a SOREA, S.A.” 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció 
de la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
6-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB 
EFECTES 1 DE GENER DE 2017 
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels acords que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“Examinada la proposta presentada per SOREA.S.A. en data 17 de maig de 
2017 amb estudi adjunt per a la determinació de la retribució, del qual resulten 
les següents quantitats a aplicar amb efectes de l’1 de gener de 2017: 
 
Retribució de la gestió: 0,9797 eur/m3 
Retribució de la inversió: 0,3202 eur/m3 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta tècnic municipal amb data 11 de juliol de 
2017 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER.—APROVAR l’actualització de la retribució amb efectes 1 de gener de 
2017 de SOREA.S.A. resultant les quantitats següents: 
 
Retribució de la gestió: 0,9797 eur/m3 
Retribució de la inversió: 0,3202 eur/m3 
 
SEGON. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a SOREA, S.A.” 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la 
Sra. Núria Cañellas. 
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7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 60/2017 DE 20 DE 
JULIOL DE 2017, RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT 
PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L. I SOL·LICITUD DE DEFENSA 
JUDICIAL EN L’ESMENTAT PROCEDIMENT A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
Vist La Resolució de l’Alcaldia núm. 60/2017 de 20 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant escrit de data 13 
de juliol de 2017 ha citat a comparèixer a aquest Ajuntament en el recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 218/2017 Secció D, interposat per Ibérica del Papel Tisú, 
S.L., contra el Decret d’Alcaldia núm. 89/2017 de 26 d’octubre de 2016 i el Decret 
d’Alcaldia núm.30/2017 d’11 d’abril de 2017. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
comparèixer-hi i, en conseqüència, designar lletrat/lletrada i procurador/a perquè es 
facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de l’Ajuntament de 
Talamanca en aquest procediment.  
 
La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa 
judicial a les entitats locals de la demarcació de Barcelona en els procediments en els 
quals aquestes entitats en siguin part, segons regula l’article 4.b) del Reglament sobre 
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació (RAJET), publicat al BOP 
núm. 77 de data 31 de març de 1994 (Annex IX). Com que aquest Ajuntament no 
disposa dels mitjans necessaris per defensar adequadament els seus interessos, es 
considera oportú sol·licitar-li assistència i nomenar el lletrat/la lletrada que designi la 
Diputació per dur a terme la defensa i direcció tècnica de l’Ajuntament de Talamanca 
en el procediment esmentat.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’article 53.1.k) de 
l’LMRLC,  
 

RESOLC: 
 

Primer. COMPARÈIXER en el recurs  recurs contenciós administratiu ordinari núm. 
218/2017 Secció D, interposat per Ibérica del Papel Tisú, S.L. davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona  contra el Decret d’Alcaldia núm. 
89/2017 de 26 d’octubre de 2016 i el Decret d’Alcaldia núm.30/2017 d’11 d’abril de 
2017.  
 
Segon. SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la 
defensa judicial en el procediment esmentat al punt primer i DESIGNAR com a 
lletrat/lletrada el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona.  
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Tercer. DONAR compte al Ple de la corporació del present decret per al seu 
coneixement i, si escau, ratificació.” 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS, 
 
PRIMER.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm.60/2017 de 20 de juliol de 
2017, relatiu a la compareixença en el recurs contenciós Administratiu núm. 
218/2017 Secció D, interposat per Ibérica del Papel Tisú, S.L. i sol·licitud de 
defensa judicial en l’esmentat procediment a la Diputació de Barcelona. 

 

SEGON.- Notificar a les persones interessades.” 

 
Abans de la votació de la proposta, la Sra. Núria Cañellas demana per diferents 
qüestions: en primer lloc, per què alguns decrets requereixen ratificació i uns 
altres no. En segon lloc, la seva última informació sobre aquest tema era que 
l’Ajuntament ordenava el tancament de l’activitat i la instal·lació, i dedueix que, 
segons aquest decret, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de fer la 
defensa dels interessos de l’Ajuntament en el contenciós esmentat. En tercer 
lloc, i pel que ha pogut veure, la instal·lació presenta ara un rètol d’una 
empresa diferent i, pel que sembla, continuen amb l’activitat. Som coneixedors 
d’algun canvi en aquest sentit? Per últim, també demana pel Decret que feia 
referència a la liquidació per a la modificació de les normes subsidiàries del 
terreny ocupat per la fàbrica. 
 
La Secretària acctal., en relació a la primera qüestió, explica que l’objecte 
d’aquest Decret (personar-se en un contenciós davant d’un jutjat) és una 
competència que correspon al Ple, però que per motius d’urgència impossibles 
de salvar en aquesta ocasió es va fer per Decret d’Alcaldia. Aquest, però, ha de 
ser ratificat posteriorment pel Ple. 
 
En relació a la segona qüestió la Secretària acctal. explica que, efectivament, 
l’Ajuntament va ordenar el tancament de l’activitat i que ara ens trobem en la 
fase judicial. Se sol·licita a la Diputació la defensa judicial, que o bé portarà ella 
directament o bé designarà algú per desenvolupar-la. 
 
En relació a la tercera qüestió, la Secretària acctal. explica que no hi ha 
constància de cap canvi de titularitat i que totes les gestions s’han dut a terme 
sempre amb les mateixa raó social. Pel que fa al funcionament, en aquests 
moments, i per les informacions de què es disposa, no hi ha activitat, estan en 
el procés de buidar les instal·lacions, i per fer-ho disposen de l’autorització del 
jutjat i d’un termini concret. 
 
Per últim, en relació al Decret per modificar les normes subsidiàries, l’Alcalde 
explica que es va seguir el procediment habitual, això és, l’interessat presenta 
un avanç de proposta de modificació i l’Ajuntament, tal i com és la seva 
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obligació, ho tramita davant d’Urbanisme. En aquest cas, però, els mateixos 
interessats van presentar renúncia formal. 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció 
de la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 61/2017 DE 25 DE 
JULIOL DE 2017, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PROCURADOR QUE 
REPRESENTI L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT 
PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L.  
 
Vist La Resolució de l’Alcaldia núm. 61/2017 de 25 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant escrit de data 13 

de juliol de 2017 ha citat a comparèixer a aquest Ajuntament en el recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 218/2017 Secció D, interposat per Ibérica del Papel Tisú, 
S.L., contra el Decret d’Alcaldia núm. 89/2017 de 26 d’octubre de 2016 i el Decret 
d’Alcaldia núm.30/2017 d’11 d’abril de 2017, relatius al cessament definitiu i clausura 
d’una activitat que no disposava de llicència d’activitats i que vulnerava de la vigent 
legalitat urbanística. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
comparèixer-hi i, en conseqüència, designar lletrat/lletrada i procurador/a perquè es 
facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de l’Ajuntament de 
Talamanca en aquest procediment.  
 
Atès que mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 60/2017, de data 20 de juliol, es resol 
comparèixer en el recurs  recurs contenciós administratiu ordinari núm. 218/2017 
Secció D, interposat per Ibérica del Papel Tisú, S.L. davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona  contra el Decret d’Alcaldia núm. 89/2017 de 26 
d’octubre de 2016 i el Decret d’Alcaldia núm.30/2017 d’11 d’abril de 2017, i també 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa 
judicial en el procediment esmentat al punt primer i designar com a lletrat/lletrada el/la 
qui nomeni la Diputació de Barcelona.  
  
Procedeix, doncs, designar el procurador dels tribunals Sr. IVO RANERA CAHIS 
perquè es faci càrrec de la representació De l’Ajuntament de Talamanca 
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’article 53.1.k) de 
l’LMRLC,  
 

RESOLC: 
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Primer. CONFERIR la representació de l’Ajuntament de Talamanca en el procediment 
referenciat en la part expositiva, al procurador la dels tribunals Sr. IVO RANERA 
CAHIS 
 
Segon. COMUNICAR el present acord en deguda forma al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona als efectes conseqüents i la resta d’interessats en 
el procediment, als efectes conseqüents.  
 
Tercer. DONAR compte al Ple de la corporació del present decret per al seu 
coneixement i, si escau, ratificació. “ 
 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS, 
 
PRIMER.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm.61/2017 de 25 de juliol de 
2017, relatiu a la designació de procurador que representi l’Ajuntament de 
Talamanca en el recurs contenciós Administratiu núm. 218/2017 Secció D, 
interposat per Ibérica del Papel Tisú, S.L.  

 

SEGON.- Notificar a les persones interessades.” 

 
Abans de la votació de la proposta, la Sra. Núria Cañellas pregunta si el 
procurador el posa la Diputació de Barcelona i la Secretària acctal. explica que 
la Diputació de Barcelona va proposar alguns noms de procuradors 
especialistes en assumptes relacionats amb l’administració local i que se’n va 
triar un. La Sra. Núria Cañellas també demana quan es pagarà, si se sap 
l’import que suposarà i si hi ha previsió pressupostària. La Secretària acctal. 
respon que no se sap quan es pagarà, ja que això dependrà de quan finalitzi el 
procediment, que per el mateix motiu no se sap quin import serà i que el 
pressupost ja ho contemplarà. 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció 
de la Sra. Núria Cañellas. 
 
 
9-.APROVACIÓ DE TRAMESA DE SOL·LICITUD A LA GERÈNCIA DE 
SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TAL QUE PORTI A TERME 
L’ELIMINACIÓ DE 5 PLATANERS SITUATS EN UN TRAM URBÀ A LA 
TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-1221 I QUE ES TROBEN EN MAL 
ESTAT  
 
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels acords que es transcriuen literalment a 
continuació: 
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“Atès que en data 8 de maig de 2017 un dels arbres que hi ha al marge de la 
BV-1221 en el seu pas pel nucli urbà va caure de forma inesperada, 
afortunadament, sense causar cap desgràcia important 
 
Vist que posteriorment es va poder constatar que malgrat l’arbre tenia un 
aspecte aparentment sa estava afectat per una malaltia que es coneix com a 
“podridura blanca” causada pel fong Sclerotinia scleriotiorum i per aquest motiu 
l’Ajuntament de Talamanca va efectuar una sol·licitud a la Gerència de Serveis 
i Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona per tal que 
fessin una inspecció de la resta de plataners situats al costat del que estava 
malalt per tal de poder garantir el bon estat d’aquests arbres o, per contra, 
procedir a retirar-los. 
 
Atès que en data 30 d’agost de 2017 ha tingut entrada a l’Ajuntament de 
Talamanca l’informe sol·licitat, en el qual se’ns informa que després de la visita 
d’un tècnic de l’oficina de Parcs naturals efectuada el passat 10 de juliol de 
2017 es detecta que hi ha 5 arbres plataners que presenten mal estat i es 
proposa la seva eliminació pel perill potencial que poden representar 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona que porti a terme l’eliminació de 5 
plataners situats en un tram urbà, ocupant un espai de titularitat municipal, a la 
travessera de la carretera BV-1221 i que es troben en mal estat.    
 
 
SEGON. - NOTIFICAR la present resolució a la Diputació de Barcelona.” 
 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. Núria Cañellas pren la paraula 
per lamentar que s’hagin de tallar i que no s’hi hagi actuat preventivament. 
També s’interessa per si se’n plantaran de nous. 
 
L’Alcalde respon que l’informe de Diputació de Barcelona conclou que estan en 
prou mal estat com perquè no hi hagi altre solució que tallar-los, i que ells 
mateixos recomanen no plantar arbres tan a prop de la carretera o, en última 
instància i si no hi hagués més remei, plantar-ne d’altres espècies. 
 
La regidora Sra. Núria Cañellas demana si això tindrà algun cost per 
l’Ajuntament i si el nou arbrat anirà a càrrec de la Diputació. L’Alcalde respon 
que no tindrà cost per l’Ajuntament i que la Diputació ja ha manifestat que no es 
faran càrrec de plantar nous arbres ja que ells ho desaconsellen. 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció 
de la Sra. Núria Cañellas. 
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10.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS EN UN 1% 

DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA 

 

Es proposa al Ple l’aprovació dels acords que es transcriuen literalment a 

continuació: 

 

“Vist que en data 28 de juny ha estat publicada al B.O.E. número 153 de la Llei 

7/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 que 

preveu un augment de les retribucions del personal al sector públic d’un màxim 

d’un u per cent. 

 

Vist allò disposat al Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art. 21 i 

37 a.) a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

(art. 22.2.) i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

En conseqüència, per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del 

següents ACORDS, 

 

PRIMER.- APROVAR l’increment de les retribucions per al 2017 en un u per 

cent per al personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a 

l’Ajuntament de Talamanca. Aquesta mesura no afectarà aquells contractes 

d’obra i servei de durada determinada ni tampoc s’aplicarà a les retribucions de 

càrrecs electes. 

 

SEGON.- COMUNICAR la present resolució al personal funcionari i laboral 

d’aquest Ajuntament de la manera que es consideri oportuna.” 

 

 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 

 

11-. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE 
BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA 
REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES 

Es proposa al Ple l’aprovació dels acords que es transcriuen literalment a 

continuació: 
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“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost 

de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i 

van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i 

Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències 

mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar 

els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes 

causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, 

així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de 

qualsevol idea o religió. 

Per tot això, l’Ajuntament de Talamanca proposa al ple de la corporació 

l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a 

les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat 

Islàmic. 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen 

l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, 

les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la 

cohesió social. 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 

d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 

màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al 

mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de 

forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita 

antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació 

entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 

voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, 

apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, 

religions i cultures. 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la 

cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la 

convivència i la inclusió de la societat.” 
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Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En l’apartat de preguntes, l’Alcalde dona lectura a les preguntes presentades 
per escrit per la Sra. Núria Cañellas. En primer lloc, les presentades mitjançant 
registre d’entrada E-000407-2017 de data 07/09/2017 i que són les següents: 
 

1.- He tingut notícia que una persona del municipi ha presentat un escrit 
a l’Ajuntament en relació a la gestió de les obres de la piscina ubicada a 
les dependències del Club Esportiu Talamanca: 

o Qui exerceix la representació de l’Ajuntament a la Junta  Directiva 
del Club? 

o Aquesta persona va donar la seva aprovació a que s’aturessin les 
obres i s’obrís la piscina al públic? 

o S’ha fet un informe tècnic sobre quina era la situació de les obres 
en el moment d’obrir la piscina al públic i quines mesures de 
seguretat s’havien adoptat?  

o Si és així, s’ha detectat algun incompliment de la normativa 
vigent? 

o Si no s’ha fet, està previst que es faci? 
 
A aquesta pregunta hi respon el regidor Sr. Jordi Torres explicant que ell mateix 
és qui exerceix la representació de l’Ajuntament a la Junta Directiva del Club 
Esportiu Talamanca. En relació a l’aprovació o conformitat, aquesta la dona la 
tècnica si es compleix l’establert. En aquest cas va ser així, segons es recull en 
els informes tècnics redactats, els quals fins i tot marcaven un increment de les 
mesures de seguretat. Així doncs, no es van detectar incompliments de cap 
tipus. 
 

2.- El punt vuitè de l’Acord signat, el maig de 2009,  pel Club Esportiu 

Talamanca i l’Ajuntament diu que “El Club Esportiu Talamanca es 

compromet a elaborar i aprovar un Reglament de Funcionament Intern en 

el termini de màxim i improrrogable de tres mesos, reglamentació que serà 

sotmesa a consideració de l’Ajuntament de Talamanca, podent 

l’Ajuntament fer-hi les al·legacions que consideri adients per garantir 

l’equitat social i podrà en tot moment inspeccionar la seva correcta 

aplicació. En aquest reglament, necessàriament, s’haurà de contemplar 

una nova fórmula d’accés a la condició de soci del Club Esportiu 

Talamanca, i/o usuari de les instal·lacions esportives arrendades, 

adequada a la realitat actual, de forma que l’import de les quotes d’entrada 
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no  siguin gravoses ni excessives per a les persones que vulguin adquirir 

la condició de soci per gaudir de les instal·lacions esportives. 

o Quina és la fórmula actualment vigent per accedir a la condició de 

soci/ sòcia del club i/o poder accedir a les instal·lacions?  

 

L’Alcalde explica que el novembre de 2016 el Club Esportiu Talamanca va 

acordar anul·lar la quota d’entrada existent, de manera que en aquests moments 

per accedir a les instal·lacions únicament cal pagar la quota anual, que és de 120 

€ per a les persones d’entre 18 i 65 anys, 60 € per persones de 3 a 17 anys i 

majors de 65 i 0 € els menors de 3 anys. 

 

La Sra. Núria Cañellas recorda que s’havia de vetllar perquè les quotes no fossin 

gravoses i hi ha dubtes raonables que aquesta quota no ho sigui. El Sr. Jordi 

Torres respon que 10 € al mes no és massa. Tots dos coincideixen que 

evidentment tot depèn de les referències de cadascú. 

 

3.- El punt dècim sisè de l’Acord abans esmentat estableix que “quan 

l’Ajuntament de Talamanca ho cregui adient i d’acord amb els seves 

disponibilitat pressupostàries, realitzarà inversions en obres majors a la 

finca arrendada de millora i/o implantació de nous serveis o instal·lacions; 

quan això succeeixi l’Ajuntament de Talamanca i el Club Esportiu 

Talamanca determinaran per a cada cas la fórmula de participació 

d’aquest en el finançament de les obres, que per part del Club Esportiu 

Talamanca la seva aportació no podrà esser inferior, en cap cas, al 10% 

del cost total de  la obra o inversió a realitzar”.  El pressupost  per al qual 

es van licitar  les obres de remodelació de la platja de la piscina era de  

150.752,90 €.  D’acord amb el que estableix l’esmentat apartat de l’Acord 

el Club Esportiu Talamanca està obligat a pagar el 10% del cost de les 

obres, cost que suposa, aproximadament, 15.000€.  

o Ja ha abonat el Club aquesta quantitat? Si no és així, quan està 

previst que ho faci? En quina apartat específic dels pressupostos de 

l’Ajuntament queda reflectit aquest pagament? 

 

L’Alcalde explica que en aquests moments les obres encara no han finalitzat i que 

per tant aquest és un tema que encara no s’ha plantejat. 

 

 

Un cop contestades aquestes preguntes, l’Alcalde passa a respondre la pregunta 

que va quedar pendent a l’anterior Ple relativa a l’endeutament municipal. En 

aquest sentit explica que el 2015 es va tancar amb un endeutament del 193% i 

780.000 €, motivat exclusivament pels préstecs pont relatius a l’execució del Viure 
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al Poble. En aquests moments, en fase de tancament del 2016, l’endeutament 

s’ha rebaixat al 74%, uns 298.000 €. La previsió per al 2017 és d’un 46% i d’uns 

189.000 €. Explica també que l’endeutament màxim és el 110%, però que el cas 

de l’Ajuntament de Talamanca estava autoritzat per Finances de la Generalitat i 

aprovat per Ple municipal, i venia provocat per les necessitats del Viure al Poble. 

La situació de l’Ajuntament, un cop superada aquella situació puntual, és molt 

bona. 

 

La Sra. Núria Cañellas agraeix l’explicació. 

 

 

Per últim, l’Alcalde dona lectura a les preguntes presentades per escrit per la Sra. 

Núria Cañellas el 8 de setembre de 2017 i Registre d’Entrada núm. E-000411-

2017, i que són les següents: 

 

1) Entre les funcions i responsabilitats de la comissió de festes hi ha la de 

d'autoritzar l'ús d'espais públics del poble, com ara el Casal?  

2) Si és així, qui li ha atorgat aquesta responsabilitat i en quin document es fa 

constar?  

3) Si la comissió de festes pren aquest tipus de decisions, importants per a la 

bona gestió dels equipaments públics i el seu ús, com és que no es fan 

actes per fer-ho constar i que les decisions siguin públiques? Com és que 

el Ple no ha estat informat d'aquesta qüestió?  

4) Qui forma part de la comissió de festes? Qui la presideix? Qui la coordina? 

Qui nomena els membres? 

 

 

L’Alcalde respon el següent:  

 

“Des de fa més de 50 anys que existeix una Comissió de Festes que organitza, 

any rere any, la Festa Major. És una comissió viva i activa on s’hi incorporen i s’hi 

ha incorporat en aquests 50 anys totes aquelles persones que han volgut i volen 

col·laborar desinteressadament en l’organització i gestió dels actes de Festa 

Major. 

 

És una comissió que al llarg dels anys l’han integrat diferents persones en 

diferents èpoques i moments i ha estat liderada també per persones diferents. 

 

Per això en reconeixement d’aquesta iniciativa popular es va fer un homenatge 

públic als que van iniciar la revitalització de la Festa Major, la Carme Viñals i el 
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Josep Vergés, i d’altres que van liderar aquesta comissió en anys posteriors, com 

el Josep Alòs o el Quimet Munill. 

 

Des dels seus inicis aquesta comissió ha gaudit de recolzament econòmic i tècnic 

de l’Ajuntament, i també ha disposat de tots els espais públics per desenvolupar 

els diferents actes que es programen. 

 

Què hem fet nosaltres? Seguir els usos i costums del poble, que creiem que són 

participatius i afavoreixen la participació, ja que estan oberts a tothom tant pel que 

fa a l’organització com en la gestió i la transparència que es deriva de tota 

aquesta participació ciutadana.  

 

Com que suposo que vostè fa la consulta a rel de l’assumpte del concurs de 

Talafoto , li llegirem la carta de la regidor sobre el tema.” 

 

A continuació la Sra. Maribel Casas llegeix la carta que ella mateixa va adreçar 

als representants de l’entitat sol·licitant d’espais del Casal. 

 

La Sra. Núria Cañellas demana si, tal i com es desprèn de tot plegat, es dona 

l’autoritat per decidir sobre els espais públics a la Comissió de Festes. La Sra. 

Maribel Casas respon que durant la Festa Major sí. La Sra. Núria Cañellas fa 

notar que abans totes aquestes decisions es passaven per la Junta del Casal, i 

troba estrany que en aquest cas s’hagi fet d’aquesta manera. 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:31 

hores, que certifico. 

 

Vist-i-Plau 

L'Alcalde,                                             La Secretària acctal.,  

 

 


