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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 2 DE MARÇ DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 2 de març de 2016 , es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència dels senyors Daniel Sánchez Barranco i Jordi Torres 
Touron, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
31 de desembre de 2015 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A.  
 
S’aprova per unanimitat els següents acords: 
 
“VISTA la documentació presentada per SOREA, S.A., societat concessionària 
del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca, relativa al cànon 
de concessió i a l'estat de comptes acumulat al quart trimestre de 2015 
 
Examinada dita proposta i trobada conforme. 
 
En ús de les atribucions que té legalment conferides, és per tot això que la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Talamanca adopta els següents  
 
A C O R D S: 
 
Primer.- APROVAR la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
30 de desembre de 2015  d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A., amb un saldo total acumulat a favor de l’Ajuntament de 391,70 EUROS. 
 
Segon.- APROVAR el cànon de concessió corresponent al quart trimestre de 
2015, amb import a favor de l’Ajuntament 0,47 euros. 
 
Tercer. – REQUERIR a SOREA. S.A. que ingressi la quantitat de 391,70 EUR 
mitjançant transferència bancària al número de compte bancari de 
Caixabank,S.A.:  

ES22-2100-0440-1502-0014-7519 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a SOREA, SA. 
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3.- Aprovació de l’adhesió a la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca 
(CEPS) 
 
S’aprova per unanimitat els següents acords: 

“La "Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca" és un grup multidisciplinar 
sense ànim de lucre que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire 
divers amb l'objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni 
cultural de la pedra seca català. 

Com s'especifica en el seu Reglament, la Coordinadora es constitueix a partir 
de les propostes presentades a la II Trobada d’estudi per a la preservació del 
patrimoni en pedra seca als Països Catalans, celebrada a Torroella de Montgrí 
els dies 23 i 24 d’octubre del 2004, i ratificades per unanimitat pels participants 
a la III Trobada celebrada a Barcelona els dies 22 i 23 d’octubre de 2005. 
 
Els objectius d’aquesta coordinadora s’inspiren de la "Declaració de Torroella 
de Montgrí" (2004), en la qual es van marcar unes directrius específiques. 
 
La "Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca" vol esdevenir una eina que 
ajudi a promoure els valors naturals i culturals del paisatge en pedra seca. Per 
això la Coordinadora ajuda a fomentar i coordinar les diferents iniciatives que 
desenvolupen les entitats i organismes a favor de la defensa i salvaguarda del 
patrimoni de pedra en sec, i si s’escau, també d’altres elements constituents de 
l’arquitectura tradicional agrícola. Dóna suport a les accions proposades per les 
diferents entitats que ho sol·licitin. 
 
La Coordinadora pot establir propostes i orientacions per homogeneïtzar els 
treballs d’investigació, estudi, difusió, conservació i protecció de les 
construccions existents en pedra seca. 
 
En aquest sentit, si cal, la Coordinadora actua com a portaveu davant de les 
diferents administracions, ens o esdeveniments, de les entitats adherides a la 
Coordinadora.  
 
Un altre dels aspectes en els quals incideix la Coordinadora és en l'establiment 
d'un marc de referència per a la celebració de les diverses "Trobades d’estudi 
per a la preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans", i 
col·laborar, orientar i assessorar a l’entitat responsable de l’organització.  
 
Mitjançant la utilització de les noves tecnologies, la Coordinadora facilita 
l'intercanvi de bones pràctiques que afavoreixin la conservació de la pedra seca 
i la transferència d'experiències de valoració. 
 
L’àmbit d’acció territorial d’aquesta coordinadora és als Països Catalans i la 
seva llengua pròpia és el català. 
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La Coordinadora està formada per les entitats o col·lectius que lliurement ho 
desitgin i demanin per escrit la seva inscripció com a membres. Ningú en pot 
formar part a títol personal. 

Són drets dels membres de la Coordinadora assistir amb veu i vot a les 
reunions periòdiques que es convoquin, elegir o ser elegits per als llocs de 
representació o per exercir càrrecs directius, exercir al representació que se’ls 
confereixi en cada cas, intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les 
activitats de l’associació, d’acord amb el que preveu aquest reglament, rebre 
informació sobre les activitats de la Coordinadora i fer ús dels serveis comuns 
que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

Vista la gran quantitat de Tines (construccions de pedra seca) existents a 
Talamanca i la forta implicació del municipi, des de fa anys i ara, en el treball de 
recuperació, rehabilitació i posada en valor d’aquestes construccions.   

Per tot el que s’ha exposat Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació 
del següents ACORDS: 

Primer-. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca a la Coordinadora 
d'Entitats per la Pedra Seca (CEPS) amb caràcter indefinit, comproment-se a 
aportar-hi una quota de 30 euros, que serà abonada anualment al compte 
corrent número 2100-3147-63-2200216943, del qual és titular la Coordinadora 
d'Entitats per la Pedra Seca (CEPS). 

Segon-. El present acord serà comunicat a la Coordinadora d'Entitats per 
la Pedra Seca (CEPS) al correu electrònic coordinadorapedraseca@gmail.com” 

 
4.- Aprovació de les sol·licituds de l’Ajuntament de Talamanca a les meses 
de concertació de les Xarxes de Governs Locals 2016 - 2019 
 
S’aprova per unanimitat els següents acords: 

“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 26 de 
novembre de 2016 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019” 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol General 
 
Atès que fins el 31 de març de 2016 els ajuntaments de la província poden 
sol·licitar fins a un màxim de 5 necessitats en els diferents àmbits de 
concertació per al període 2016 – 2019. 
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació 
del següents ACORDS: 
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Primer-. APROVAR les sol·licituds de l’Ajuntament de Talamanca a la Xarxa de 
Governs Locals 2016 – 2019 consistents en les següents necessitats amb les 
seves corresponents programacions per anys i aportacions sol·licitades: 
 
Títol: Remodelació de la platja de la piscina de Talamanca 
Any previst d’inici: 2016 
Aportació sol·licitada: 155.000 € 
 
Títol: Connexió del clavegueram a la plaça de l’Església 
Any previst d’inici: 2016 
Aportació sol·licitada: 31.700 € 
 
Títol: Urbanització del tram urbà de la carretera BV-1221 
Any previst d’inici: 2017 
Aportació sol·licitada: 135.000 € 
 
Títol: Ampliació de la plaça del Raval i connexió peatonal amb la plaça 
Saldoners 
Any previst d’inici: 2018 
Aportació sol·licitada: 120.000 € 
 
Títol: Construcció d’una pista de pàdel 
Any previst d’inici: 2018 
Aportació sol·licitada: 38.000 € 
 
Segon-. FACULTAR l’Alcalde perquè en l’exercici del seu càrrec formalitzi les 
sol·licituds d’acord amb els guarismes aprovats en l’acord dispositiu primer 
mitjançant el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona abans del 31 de 
març de 2016.” 

 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:23 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                              LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  
 


