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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 6 D’ABRIL DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 6 d’abril 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 2 de març de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

2.- Proposta d’acord d’adhesió als acords marc del servei d’assegurances 
(exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM)  

S’aprova per unanimitat els següents acords: 

“ATÈS 

LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES 

I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar 
l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de 
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el 
Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions 
i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, 
i el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci 
pel qual es licitava el dit contracte. 
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar 
les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons: 

 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España 
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España 
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
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 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España 

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els 
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al 
punt anterior. 
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions 
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació . 
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 

 

LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 

 

VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en 
sessió de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i 
prestació del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i 
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya. 
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari 
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar 
les seves proposicions. 
IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & 
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent 
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per 
tal que adopti l’acord d’adjudicació. 
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a 
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord 
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen la contractació i 
prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i 
la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil 
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts 
d’acord amb les següents. 
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S’ACORDA 

Primer.- Que l’Ajuntament de Talamanca s’adhereix a l’Acord marc del servei de 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició 
de Mediador de l’Ajuntament. 

Segon.- Que l’Ajuntament de Talamanca s’adhereix a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen: 
 
 (___) Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de ________ euros. 
(___) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros, 
per un import de ________ euros. 
(___) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España, per un import de ________ euros. 
 
( X ) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 975,00 euros. 
 
(___) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un 
import de _______ euros. 
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España, per un import de ________ euros. 

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció 
per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 

Cinquè.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( 
C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona).” 

 

 
3-. Aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre els ajuntaments de 
Mura, Talamanca i El Pont de Vilomara i Rocafort per l’elaboració del Pla 
Director de les Tines i la celebració de la IX Trobada d’Estudi per a la 
Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans  
 

S’aprova per unanimitat els següents acords: 

 
Atès que en data 9 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Talamanca va 
aprovar per unanimitat dels membres assistents els següents acords, que 
transcrits de forma literal diuen: 
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“PROPOSTA D’ACORD PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LES TINES 
DE MURA, TALAMANCA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I, IX TROBADA 
D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ PATRIMONI EN PEDRA SECA ALS PAÏSOS 
CATALANS 

 
Els Ajuntaments de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort fa anys 
que treballem conjuntament en matèria turística. Prova d’això va ser la creació 
del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau l’any de 1999. 
 
A través d’aquest Consorci s’inicia un treball de recuperació, rehabilitació i 
posada en valor de les Tines enmig de les Vinyes, construccions de pedra 
seca, úniques al món, i molt significatives des del punt de vista etnològic, 
vitivinícola, històric i patrimonial. Aquestes tines estan distribuïdes en els 
municipis de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort i en el seu 
moment de major expansió, cap a finals del segle XIX i just abans de l'arribada 
de la fil·loxera, molt més de la meitat de la superfície total dels termes 
municipals de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort era plantada 
de vinyes. 
 
Arran de la dissolució del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del 
Montcau l’any 2012 aquests ajuntaments hem continuat treballant conjuntament 
per convertir aquest patrimoni en motor turístic i, per tant, de desenvolupament 
econòmic i social del nostre territori. En aquests moments les Tines són Bé 
Cultural d'Interès Local, i des de l’any 2011 s'està treballant perquè siguin 
declarades Bé Cultural d'Interès Nacional. 
 
Si a tot això li sumem que aquestes construccions tan peculiars estan 
concentrades, en bona part,  dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i la Serra de l’Obac i, també, dins l’àmbit del Geoparc de la Catalunya 
Central,  es fa més imprescindible treballar per dotar-nos de les eines 
necessàries per posar en valor aquest patrimoni com a motor socioeconòmic 
dels nostres municipis. Amb aquest objectiu aquests Ajuntaments treballem en 
contacte i conjuntament amb la Denominació d’Origen Pla de Bages i amb 
persones expertes del món cultural i vitivinícola del nostre país com els senyors 
Salvador Cardús i Lluís Tolosa.  
 
Fruit d’aquest treball, els municipis de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i 
Rocafort estem preparant l’organització de la IX Trobada d’Estudi per a la 
Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans, prevista per 
l’octubre de 2017, després d’haver sol·licitat, de forma conjunta i en nom de les 
Valls del Montcau, l’organització d’aquesta trobada. També, i en paral·lel, s’està 
treballant amb la Diputació de Barcelona en la confecció del Pla Director de les 
Tines de les Valls del Montcau. 
 
Per tot això el Ple pren els següents: 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fil%C2%B7loxera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Talamanca
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Pont_de_Vilomara_i_Rocafort
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A C O R D S 
 
Primer.- Redactar un Conveni Marc de col·laboració amb els ajuntaments de 
Mura i El Pont de Vilomara i Rocafort que permeti tirar endavant aquesta 
iniciativa i totes les que es derivin. 
 
Segon.- Sol·licitar  a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona 
el suport tècnic i/o econòmic necessari per  la confecció i el desenvolupament 
del Pla Director de les Tines de les Valls del Montcau, així com per a 
l’organització de la IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en 
Pedra Seca als Països Catalans prevista per l’Octubre del 2017. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Josep Tarín Canales, perquè realitzi les 
actuacions necessàries i subscrigui tots els documents oportuns, tant públics 
com privats, per a l’efectivitat dels precedents acords.” 

 
Atès que el Conveni Marc de col·laboració entre els ajuntaments de Mura, 
Talamanca i El Pont de Vilomara i Rocafort per l’elaboració del Pla Director de 
les Tines i la celebració de la IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del 
Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans ja ha estat redactat i després 
d’haver-lo examinat, la Junta de Govern Local pren els següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre els ajuntaments de 
Mura, Talamanca i El Pont de Vilomara i Rocafort per l’elaboració del Pla 
Director de les Tines i la celebració de la IX Trobada d’Estudi per a la 
Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans. 
 
Segon.- Notificar als Ajuntaments de Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort” 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:32 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                              LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  

 
 
 
 


