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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
10 DE MAIG DE 2017 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 10 de maig 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 i 
Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells 
per la Secretària accidental, la 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MARÇ 
DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2017 . 
 
Les actes es va aprovar per unanimitat de tots els membres assistents. 

 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM.  
12/2017 FINS AL 34/2017. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 1 DE 
MARÇ DE 2017, DE 5 D’ABRIL DE 2017 I DE 12 D’ABRIL DE 2017. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
En aquest apartat, l’Alcalde dóna lectura de la pregunta presentada per escrit 
mitjançant registre d’entrada E-000191-2017 de data 9/05/2017 per la Sra. 
Núria Cañellas, i que és la següent: 
 
“Ahir pel matí es va tombar un dels plataners que hi ha a la carretera, just 
davant dels pisos, pel que sembla perquè estava malalt. Quant temps feia que 
se sabia que estava malalt? Quant temps fa que s’havien adonat que l’arbre 
s’estava inclinant? Es van fer medicions per controlar-lo? Per què no es van 
adoptar mesures de seguretat vial si es sabia que hi havia un risc? La resta de 
plataners de la carretera poden patir la mateixa malaltia i tombar-se? Quines 
mesures es té previst posar en marxa al respecte?” 
 
L’Alcalde respon que van saber que havia caigut l’arbre el dilluns dia 8, a les 8 
del matí. El dia 5 de maig, la brigada ho va veure, va fer una foto i vam quedar 
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que dilluns al matí es posaria un testimoni i es falcaria l’arbre, però no s’hi va 
arribar a temps. 
 
Per informació de tothom, comunicar-vos que l’arbre té una malaltia que es diu 
Podridura blanca, causada pel fong sclerotinia scleriotiorum, que són fongs 
descomponedors de la fusta i que entren per ferides que poden tenir els arbres. 
És un problema que apareix de vegades en els plataners. Ja hem contactat 
amb la Diputació perquè a través de l’àrea que correspongui vinguin a 
inspeccionar la resta de plataners del tram urbà de la BV-1221 per garantir la 
seguretat de tothom. 
 
La Sra. Núria Cañellas respon que molt bé. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En l’apartat de preguntes, l’Alcalde dóna lectura a les preguntes presentades 
per escrit mitjançant registre d’entrada E-000170-2017 de data 27/04/2017 per 
la Sra. Núria Cañellas i que són les següents: 
 
1-.A principis de desembre l’Ajuntament va organitzar una sessió sobre els 
desfibril·ladors i va anunciar que properament se’n instal·larien dos a 
Talamanca. Hores d’ara encara no n’hi ha cap d’instal·lat. Per què? Quan està 
previst que s’instal·lin? 
 
L’Alcalde respon que el de la zona esportiva municipal ja està instal·lat de fa 
mesos, en concret el dia 17/12/2016, que al mateix dia es va organitzar una 
petita sessió informativa, a l’exterior dels vestidors de la piscina. 
I el del Casal s’ha acabat d’instal·lar aquesta setmana, tot i que la 
preinstal·lació fa setmanes que està a punt, esperant que l’empresa 
instal·ladora vingués a fer-ho. 
Ara falta fer la formació, però hem de respectar també la disponibilitat de 
l’empresa instal·ladora. En el seu moment vam optar per una de les empreses 
amb més experiència i més solvents del país, i això també implica, en algun 
cas, no poder fer les coses en el moment que voldríem. 
 
La Sra. Núria Cañellas respon que esta molt contenta que així sigui, però que 
s’ha esperat molt a fer-ho. 
 
L’Alcalde respon que el dia d’instal·lació del primer desfibril·lador, en la petita 
sessió formativa, ella hi era present. 
 
 
2-.En el darrer Ple de l’Ajuntament del dia 8 de març es va aprovar la Moció per 
a l’adhesió a la campanya Volem Acollir, aquesta moció recollia el compromís 
de l’Ajuntament de penjar una pancarta al balcó amb el lema “Volem Acollir” i el 
logotip de la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra”. Aquesta pancarta encara 
no s’ha penjat. Es penjarà? Quan? 
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L’Alcalde respon que es va aprovar la moció perquè els organitzadors de la 
campanya així ho van demanar a tots els municipis de Catalunya. Tots la van 
anar aprovant en el moment de fer el seu ple ordinari i molts, com nosaltres, no 
el van tenir, fins que la campanya estava a punt d’acabar o ja s’havia fet la 
manifestació final a Barcelona. Vam creure que havíem d’adherir-nos-hi, però ja 
no vam ser a temps de rebre tot el material. 
La pancarta no ens la van subministrar perquè la campanya ja s’estava 
desactivant. Tot i així, vam penjar el material de difusió digital al web municipal. 
 
 
3-.El dissabte dia 15 d’abril, dins de les vacances de Setmana Santa, el Castell 
de Talamanca va estar tancat, i hem pogut saber que hi va haver visitants que 
es van queixar. Demanem que es reconsideri el calendari d’obertura del castell 
per tal que esdevingui obert determinats dies tot i no ser festius, com ara el 
dissabte de Pasqua. 
 
L’Alcalde respon que ja es parlarà amb la entitat que ho gestiona i amb la 
propietat. Val a dir que tots els dies festius de Setmana Santa va estar obert 
tret del dissabte. 
 
 
4-.Al web de l’Ajuntament on consta l’horari de visites de l’Ajuntament no 
s’especifica quin és el període d’estiu ni quin és el període d’hivern, ni tampoc 
quin és el preu de l’entrada. Demanem que es revisi el contingut i es doni més 
informació i més precisa. 
 
L’Alcalde respon que al web de l’Ajuntament el que hi ha és un enllaç amb un 
web extern de l’entitat que ho gestiona. No som responsables de la informació 
que hi hagi. De tota manera, a la nova web municipal que estem a punt 
d’inaugurar, cosa que dic ara com a primícia, hi haurà més informació 
d’aquesta que demanes, que també sol·licitarem a l’entitat que gestiona aquell 
web que ho inclogui. 

 
5-.Ens consta que hi ha pobles veïns que ofereixen als visitants, i més 
concretament als que volen fer caminades, un mapa o fullet per facilitar 
aquesta informació. 
 
L’Alcalde respon que l’Ajuntament ha editat, gràcies al Viure al Poble, diferents 
fulletons d’informació turística, entre els que n’hi ha tres amb rutes impreses i 
explicacions complementàries. Són: la ruta pels principals elements 
patrimonials del nucli urbà, la ruta pels paratges de la Batalla de Talamanca i 
les rutes del Camí Ral i de la Font del Janet. No només hi ha les rutes 
impreses, sinó que hi ha un codi QR perquè tothom pugui accedir a una 
audioguia de cadascuna de les rutes. 
Tot i així les directrius de la Diputació de Barcelona són de no editar fulletons i 
que tot estigui publicitat digitalment perquè la gent s’ho descarregui quan cregui 
oportú. 
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6-.Quines activitats hi ha previst que es facin a Talamanca els propers mesos 
de primavera i estiu, organitzades per l’Ajuntament o per altres entitats o 
institucions? 
 
L’Alcalde respon que les que ja estan previstes i/o les que les entitats ens han 
fet arribar, estan penjades a l’agenda del web municipal des de principis de 
febrer, i ho anem actualitzant a mesura que ens fan arribar informacions o 
confirmem activitats. 
 
 
7-.Ens consta que alguns veïns i veïnes estan molestos perquè quan es fan 
festes privades al castell no es respecte el seu descans: el volum de la música 
és elevat i dura fins a molt entrada la matinada. Té previst l’Ajuntament fer 
alguna gestió per posar-hi solució? 
 
L’Alcalde respon que el Castell és de propietat privada i que l’Ajuntament no és 
l’organitzador, davant de qualsevol fet com aquest, el que cal fer és avisar els 
Mossos d’Esquadra. 
 

 
8-.S’ha construït la comissió per a la festa major d’enguany? S’ha fet ja alguna 
reunió? Si és així voldríem un resum/acta amb la informació del que s’ha parlat. 
Demanem que si encara no s’ha convocat se’ns informi quan es faci. 
 
L’Alcalde respon que la Comissió de Festes està constituïda des de fa anys per 
les persones que estan interessades a organitzar i col·laborar en l’organització 
de l’esdeveniment lúdic més important del poble, que és la Festa Major. Que de 
trobades se n’han fet vàries i no s’aixeca acta d’aquestes trobades, ens 
repartim les feines. 
 
La última reunió, de dissabte passat, es va anunciar al web municipal i va sortir 
en el butlletí digital que s’envia automàticament cada divendres al migdia a 
tothom que hi està apuntat. 
De tota manera, tothom que vulgui participar-hi serà benvingut. 

 
9-.Com és que quan demanem còpia d’alguna documentació l’Ajuntament triga 
un mes a facilitar-la? Quins són els motius d’aquest retard? Quines mesures 
preveu l’Ajuntament posar en marxa perquè això no es produeixi i millorar-ne 
així el funcionament?  
 
L’Alcalde respon que en primer lloc, està posant en dubte la gran tasca tècnica 
i administrativa que s’està duent a terme a l’Ajuntament, cosa que no podem 
acceptar i el que hauríeu de fer es agrair la feina que fan. I segon, totes les 
respostes s’han fet sempre dins el termini, i a més a més crec que mai s’ha 
obstaculitzat l’accés a la informació que s’ha demanat. No hi ha motius de 
retard, perquè en realitat no hi ha retard. No cal prendre mesures perquè ja 
s’està actuant tal i com toca. 
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La Sra. Núria Cañellas respon que mai ha qüestionat la feina del personal de 
l’Ajuntament i que sempre ha elogiat la seva tasca. 
 
Acabades les preguntes, l’Alcalde informa de dos fets: 
 
El primer que s’ha aprovat que l’àrea d’educació de Mura s’ha estès fins a 
Talamanca, per tant, els infants que vagin a Mura tindran el transport escolar 
gratuït i els que vagin a l’escola de Navarcles també 
 
El segon tema és que va mantenir una reunió amb els Srs. Jordi Graner i Josep 
Ferrer i a posteriori se’ls ha dreçat una carta que seguidament llegeix i que 
transcrita de forma literal diu: 
 
“Benvolgut , 

 

M’adreço a tu, com a representant de XXXXXXXX, tal i com vam quedar a la trobada que vam 

tenir a l’Ajuntament el 19 d’abril, i en la qual us vaig demanar que consideréssiu la necessitat 

de fer visible la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats que organitzéssiu en espais 

públics o amb mitjans i/o recursos municipals. 

 

Tal i com et vaig manifestar, això serà útil també per posar de manifest la voluntat de l’equip 

de govern que dirigeixo d’establir un diàleg continuat a l’hora d’organitzar activitats al poble. 

Voluntat que, amb aquesta carta, vull que us consti també de forma fefaent tal i com em vas 

demanar. Encara més, reitero la nostra proposta d’ampliar la col·laboració per a les activitats 

que teniu programades i per a les que pugueu preparar en el futur. 

 

Espero sincerament que aquest escrit serveixi per oblidar malentesos i permeti iniciar una 

nova etapa de col·laboració entre el consistori i la vostra entitat, de manera que tot el poble en 

surti més beneficiat. 

 

Quedo a la vostra disposició i us agraïm, un cop més, la tasca que feu. 

 

Cordialment, 

 

 

 

 

Josep Tarín Canales 

Alcalde” 

 
    
 
 



                                   Ple ordinari 10.05.2017 – Pàg.6 
                                                                                                      

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

 

A continuació pren la paraula la Sra. Núria Cañellas i diu que vol remarcar que 

el Ple és l’espai on es debaten els temes municipals, que la seva funció es fer 

preguntes, que les respostes son molt escuetes i no està d’acord com es 

donen. 

 

També manifesta que no està d’acord i s’ofèn perquè  ella no ha qüestionat la 

feina del personal i que si cal més personal doncs es posa. 

 

L’Alcalde respon que el Ple és el lloc per aprovar o no diferents propostes. 

 

 

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

20:27 hores, que certifico. 

 

 

Vist-i-Plau 
L'Alcalde,                                             La Secretària acctal.,  
 


