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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 7 DE SETEMBRE DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 7 de setembre de 2016 , es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència de la regidora Maria Isabel Casas Sanahuja i del 
regidor Jordi Torres Touron, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. 
Lídia Portí i Purtí 
 
Declarat obert l'acte , es varen tractar el següent assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2-. Aprovació del desestiment de l’acció de reclamació de responsabilitat 
per danys i perjudicis contra  Ingeniería Constructora Manresana, S.L. 
(ICMAN, S.L.) i Josep Maria Vives i Jorba en relació a l’actuació 
“Condicionament de l’accés a la població des del camí de la Quintana i del 
carrer de l’església”  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Atès que la raó social INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. 
(ICMAN,S.L.) amb CIF B58407081 va ser adjudicatària de l’actuació 
“Condicionament de l’accés a la població des del camí de la Quintana i del carrer 
de l’Església” per un import de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-
CENTS CINC euros AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (294.405,78 EUROS), IVA 
inclòs, segons acord de Ple del dia 4 de juliol de 2007, així com contracte 
administratiu subscrit de data 12 de setembre de 2007. 
 
A tal efecte es va signar l’acta de comprovació del replanteig en data 17 de 
setembre de 2007 subscrit pel representant de la Corporació Local, el tècnic 
director de l’obra Josep Maria Vives Jorba i Gonzalo Murcia Serrano en 
representació de l’empresa ICMAN,S.L. 
 
Consta en l’expedient certificat final d’obra subscrit pel director facultatiu de l’obra 
Josep Maria Vives Jorba de data 12 de maig de 2008 i acta de recepció de l’obra 
de 20 de maig de 2008. 
 
Paral·lelament, el Sr. Josep Maria Vives Jorba en va redactar el projecte d’obra 
ordinària denominat “Projecte desglossat de condicionament de l’accés a la 
població des del camí de la Quintana i del carrer de l’Església (Fase I, Fase II, i 
Fase III) que va ser aprovat pel Ple de la Corporació en data 15 de març de 2006, 
elevat a definitiu en publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
30 de juny de 2006. L’esmentat encàrrec li va ser adjudicat al Sr. Josep Maria 
Vives Jorba per part de l’Ajuntament de Talamanca mitjançant la modalitat de 
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contracte menor (aprovació de despesa i incorporació de les factures 
corresponents) tant pel que fa a la redacció del projecte com la direcció 
facultativa. 
 
Altrament, la garantia definitiva de les obres esmentades, que era per un any va 
ser retornada a INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. en 
compliment de l’acord de Ple de 17 de març de 2010. 
 
Posteriorment, per part de l’Arquitecta assessora de l’Ajuntament en data 27 de 
juliol de 2012 es va emetre l’informe següent: 
 
“Arran de l’esfondrament amb data 27.06.12 de gran part del paviment de la coronació del mur de 

contenció situat entre el sector residencial de La Quintana i la carretera BV1221 en un dels punts 

d’accés al nucli, es procedeix a una primera inspecció constatant l’existència d’una esquerda en el 

sentit longitudinal del paviment, en un tram d’uns 50 m de longitud total, amb un esfondrament que 

permet observar la pèrdua de material existent en el trasdós del mur, el qual deixa la solera del 

paviment sense suport. 

Cal considerar que durant el mes de juny de 2011 es varen detectar les primeres patologies a 

l’esmentat paviment arran de la sobrecàrrega deguda a la  situació d’un vehicle per a tasques de 

manteniment en la zona afectada, fet que va causar una primera esquerda en el mateix que es va 

considerar de caràcter superficial. 

 

ANTECEDENTS   INSPECCIÓ 

 

Amb data 30.06.12 es convoca a l’arquitecte director de l’obra el Sr. Josep Ma Vives per a una 

nova inspecció conjunta, on es decideix l’obertura de cates per determinar les causes de 

l’esfondrament i convocar a un representant de l’empresa ICMAN SL, l’adjudicatària  de l’obra del 

mur i al Sr Vives, per a la inspecció conjunta de les mateixes. Al mateix temps s’ordena el tancament 

provisional de la zona afectada per tal de garantir la seguretat dels vianants. 

Amb data 4.07.12 es realitza l’obertura de dues cates en els punts situats a la vertical dels embornals 

en presència de la direcció d’obra i el constructor, juntament amb un representant de la Diputació i 

dos representants de l’empresa Arquigest atesa la seva experiència en l’execució d’obres 

similars.Previ a l’obertura de les cates, el paviment presenta una esquerda en el seu sentit 

longitudinal, paral·lel al mur amb una inclinació pronunciada del pla del paviment desplaçat arran 

del trencament, en havent format dues vessants. Els extrems del paviment s’han desplaçat del la 

vorada tant segons una esquerda longitudinal, com verticalment amb un desplaçament de fins a 

15cm en alguns punts. en l’entrega amb la coronació del mur, presenta una esquerda al llarg de tot 

el tram sense desplaçament vertical. 
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L’obertura realitzada fins a la cota de connexió de la xarxa d’aigües pluvials als embornals mostra  

en primer lloc un trencament de la connexió de la derivació cap a la xarxa, a banda d’una 

deficient connexió de la derivació amb l’embornal i en segon lloc l’assentament sofert pel reblert 

que en el tram descobert es situa uns 50 cm per sota de la cota de la solera. 
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A banda de l’assentament, s’observa una baixa qualitat del material del trasdós atès que 

predominen les terres i altre material no seleccionat en lloc de graves d’acord amb les 

característiques del mur d’escollera, que en tractar-se d’un element permeable requereix un trasdós 

amb material granular. 
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Pel que fa al mur, tot i la gran quantitat de vegetació present, s’observa, segons criteri compartit per 

tots els presents, que la coronació del mateix aparentment no ha sofert cap moviment, a banda de 

mantenir la verticalitat inicial. 

Vista la urgència, atesa l’envergadura de l’element i considerant la presencia d’habitatges propers, 

es proposa la contractació d’un estudi geotècnic amb l’objectiu de valorar la idoneïtat del material 

de reblert del mur, analitzant tant la qualitat del mateix com el nivell de compactació actual, així 

com valorar els possibles desplaçaments del mateix per tal de valorar possibles defectes en 

l’execució de l’obra així com l’existència de vicis ocults. 

Al mateix temps es proposa una reparació amb caràcter provisional d’urgència de les connexions 

dels embornals amb la xarxa de sanejament.  

Amb data 8.07.12 s’inicien els sondejos en els punts requerits per a l’elaboració de l’estudi 

geotècnic, iniciant-se amb data 9.07.12 la reparació provisional de les derivacions dels embornals a 

la xarxa,amb l’objectiu de garantir la correcta funcionalitat de la mateixa, evitant noves 

aportacions d’aigües pluvials al trasdós del mur. 

L’Estudi geotècnic constata la presència de material no adequat per la reblert, amb un resum 

d’acord amb el següent; 

Els materials que conformen el reblert del mur, es considera que pel seu contingut granulomètric no 

es poden considerar ni  sòls seleccionats ni  sòls adequats a partir de la classificació de materials 

proposada en el PG3. 

Es detecta un grau elevat d’humitat en totes les mostres extretes tot hi que no s’ha detectat un nivell 

freàtic estable en els sondejos realitzats. La topografia original del terreny pot fer que aquest nivell 

freàtic sigui estable en cotes inferiors.  

No es detecten en una primera observació moviments importants al mur de rocalla que limita el 

sector. 

El mateix estudi considera que l’assentament possiblement es produís en part a continuació de la 

seva estesa, agreujant la presència d’aigua l’assentament inicial. 

 

CONSIDERACIONS 

 

D’acord a amb la inspecció realitzada i en base a l’Estudi geotècnic es considera que; 

El material emprat per al reblert del mur no era l’adequat d’acord amb la granulometria obtinguda. 

El reblert del mur no va ésser degudament compactat, ocasionant un assentament excessiu, fet 

que desplaça la xarxa de sanejament de la seva vertical provocant el trencament de les 

derivacions dels embornals. 

L’entrada d’aigua arran del trencament de les connexions de la xarxa d’aigües pluvials agreuja 

l’estat inicial accelerant el procés, motiu pel qual la solera de suport del paviment resta sense base 

de recolzament, treballant en voladís, fet que provoca el seu trencament davant primer d’una 

sobrecàrrega i finalment de forma espontània. 

Vist l’anàlisi del geotècnic i les seves conclusions, es considera que aparentment l’estabilitat del mur 

es manté, tot i proposar una reparació de la zona afectada i un control de l’estabilitat de l’element 

d’acord amb les mesures indicades a l’Estudi. 
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Vist l’abast i la magnitud de la reparació, es considera pot suposar una inversió d’aproximadament 

uns 65.000€, atès que cal  la demolició de tot el paviment ,sanejar el trasdós de tota la zona 

afectada, compactar de nou i pavimentar. 

D’acord amb l’exposat es considera que l’esmentada obra presenta vicis ocults, no observables en 

la recepció de les obres, motivats per defectes d’execució del trasdós del mur, que caldrà 

considerar si al mateix temps constitueixen deficiències en la direcció de l’obra. 

 

CONCLUSIONS 

 

D’acord amb les consideracions fetes, es considera adient iniciar el procediment administratiu 

corresponent per a la reclamació per defectes d’execució de l’obra, en tant que es considera que 

constitueixen vicis ocults que no es podien detectar en el moment de recepció de la mateixa.” 

 
 

Dit informe tècnic va ser tramès a la raó social INGENIERÍA CONSTRUCTORA 
MANRESANA,S.L. així com al Sr. JOSEP MARIA VIVES JORBA en la seva 
qualitat de contractista i de direcció facultativa, respectivament en data 7 de febrer 
de 2013 en virtut de l’acord de Junta de Govern local de 5 de desembre de 2012 
pel qual pel qual es van iniciar els tràmits a l’efecte de rehabilitar el mur de la 
carretera BV-1221 de la Quintana. 
 
En data 1 de març de 2013 la raó social INGENIERÍA CONSTRUCTORA 
MANRESANA,S.L.  va trametre un escrit a l’Ajuntament de Talamanca en el qual 
manifestava el seu total desacord amb l’informe tècnic citat en el paràgraf anterior 
atenent que l’obra acabada en novembre de 2007, i transcorregut el període de 
garantia, s’havien realitzat obres posteriors sobre la seva actuació (a entendre per 
part seva, els causants del problema). 
 
Atès que la Junta de Govern local en data 28 de febrer de 2013 va adoptar el 
següent acord: 
 
“Durant el mes de juny de 2011 es varen detectar les primeres patologies a l’esmentat 
paviment arran de la sobrecàrrega deguda a la  situació d’un vehicle per a tasques de 
manteniment en la zona afectada, fet que va causar una primera esquerda en el mateix 
que es va considerar de caràcter superficial. 
 
Arran de l’esfondrament amb data 27.06.12 de gran part del paviment de la coronació del 
mur de contenció situat entre el sector residencial de La Quintana i la carretera BV1221 
en un dels punts d’accés al nucli, es procedeix a una primera inspecció constatant 
l’existència d’una esquerda en el sentit longitudinal del paviment, en un tram d’uns 50 m 
de longitud total, amb un esfondrament que permet observar la pèrdua de material 
existent en el trasdós del mur, el qual deixa la solera del paviment sense suport. 
 
Amb data 30.06.12 es convoca a l’arquitecte director de l’obra el Sr. Josep Ma Vives per 
a una nova inspecció conjunta, on es decideix l’obertura de cates per determinar les 
causes de l’esfondrament i convocar a un representant de l’empresa ICMAN SL, 
l’adjudicatària  de l’obra del mur i al Sr Vives, per a la inspecció conjunta de les mateixes. 
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Al mateix temps s’ordena el tancament provisional de la zona afectada per tal de garantir 
la seguretat dels vianants. 
 
Amb data 4.07.12 es realitza l’obertura de dues cates en els punts situats a la vertical 
dels embornals en presència de la direcció d’obra i el constructor, juntament amb un 
representant de la Diputació i dos representants de l’empresa Arquigest atesa la seva 
experiència en l’execució d’obres similars. Previ a l’obertura de les cates, el paviment 
presenta una esquerda en el seu sentit longitudinal, paral·lel al mur amb una inclinació 
pronunciada del pla del paviment desplaçat arran del trencament, havent format dues 
vessants. S’observa que els extrems del paviment s’han desplaçat del la vorada tant 
segons una esquerda longitudinal, com verticalment amb un desplaçament de fins a 
15cm en alguns punts. en l’entrega amb la coronació del mur, presenta una esquerda al 
llarg de tot el tram sense desplaçament vertical. 
 
L’obertura realitzada fins a la cota de connexió de la xarxa d’aigües pluvials als 
embornals mostra  en primer lloc un trencament de la connexió de la derivació cap a la 
xarxa, a banda d’una deficient connexió de la derivació amb l’embornal i en segon lloc 
l’assentament sofert pel reblert que en el tram descobert es situa uns 50 cm per sota de 
la cota de la solera. 
 
A banda de l’assentament, s’observa una baixa qualitat del material del trasdós atès que 
predominen les terres i altre material no seleccionat en lloc de graves d’acord amb les 
característiques del mur d’escullera, que en tractar-se d’un element permeable requereix 
un trasdós amb material granular. 
 
Pel que fa al mur, tot i la gran quantitat de vegetació present, s’observa, segons criteri 
compartit per tots els presents, que la coronació del mateix aparentment no ha sofert cap 
moviment, a banda de mantenir la verticalitat inicial. 
 
Vista la urgència, atesa l’envergadura de l’element i considerant la presencia d’habitatges 
propers, es proposa la contractació d’un estudi geotècnic amb l’objectiu de valorar la 
idoneïtat del material de reblert del mur, analitzant tant la qualitat del mateix com el nivell 
de compactació actual, així com valorar els possibles desplaçaments del mateix per tal de 
valorar possibles defectes en l’execució de l’obra així com l’existència de vicis ocults. 
Al mateix temps es proposa una reparació amb caràcter provisional d’urgència de les 
connexions dels embornals amb la xarxa de sanejament.  
 
Amb data 8.07.12 s’inicien els sondejos en els punts requerits per a l’elaboració de 
l’estudi geotècnic, iniciant-se amb data 9.07.12 la reparació provisional de les derivacions 
dels embornals a la xarxa, amb l’objectiu de garantir la correcta funcionalitat de la 
mateixa, evitant noves aportacions d’aigües pluvials al trasdós del mur. 
 
L’Estudi geotècnic de 25.07.12 constata la presència de material no adequat per la 
reblert, amb un resum d’acord amb el següent; 
 

 Els materials que conformen el reblert del mur, es considera que pel seu 
contingut granulomètric no es poden considerar ni sòls seleccionats ni  sòls 
adequats a partir de la classificació de materials proposada en el PG3. 

 Es detecta un grau elevat d’humitat en totes les mostres extretes tot hi que no 
s’ha detectat un nivell freàtic estable en els sondejos realitzats. La topografia 
original del terreny pot fer que aquest nivell freàtic sigui estable en cotes 
inferiors.  

 No es detecten en una primera observació moviments importants al mur de 
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rocalla que limita el sector. 
 El mateix estudi considera que l’assentament possiblement es produís en part 

a continuació de la seva estesa, agreujant la presència d’aigua l’assentament 
inicial. 

  
D’acord a amb la inspecció realitzada i en base a l’Estudi geotècnic es va emetre amb 
data 27.07.12 un informe tècnic amb les següents consideracions; 
 

 El material emprat per al reblert del mur no era l’adequat d’acord amb la 
granulometria obtinguda. 

 El reblert del mur no va ésser degudament compactat, ocasionant un 
assentament excessiu, fet que desplaçà la xarxa de sanejament de la seva 
vertical provocant el trencament de les derivacions dels embornals. 

 L’entrada d’aigua arran del trencament de les connexions de la xarxa d’aigües 
pluvials agreuja l’estat inicial accelerant el procés, motiu pel qual la solera de 
suport del paviment resta sense base de recolzament, treballant en voladís, fet 
que provoca el seu trencament davant primer d’una sobrecàrrega i finalment 
de forma espontània. 

 Vist l’anàlisi del geotècnic i les seves conclusions, es considera que 
aparentment l’estabilitat del mur es manté, tot i proposar una reparació de la 
zona afectada i un control de l’estabilitat de l’element d’acord amb les mesures 
indicades a l’Estudi. 

 Vist l’abast i la magnitud de la reparació, i d’acord amb el criteri definit en 
l’estudi geotècnic es considera que cal  la demolició de tot el paviment, sanejar 
el trasdós de tota la zona afectada, compactar de nou i pavimentar. 

 D’acord amb les consideracions fetes, es considera adient iniciar el 
procediment administratiu corresponent per a la reclamació per defectes 
d’execució de l’obra, en tant que es considera que constitueixen vicis ocults 
que no es podien detectar en el moment de recepció de la mateixa. 
 

Durant el mes de novembre de 2012 s’inicia la redacció del projecte de reparació de 
l’esfondrament del mur, considerant les mancances envers la documentació tècnica del 
Projecte executiu del mateix el qual no aporta en cap cas dades tècniques respecte de la 
solució adoptada i arran de l’anàlisi tècnic realitzat, es valora la solució tècnica a adoptar 
atesa la complexitat de l’obra, la qual es planteja no tant sols com una reparació 
superficial, atès que aquesta es considera no ofereix garanties suficients per a la 
consolidació de la reparació ni per a garantir l’estabilitat del conjunt. 
 
Paral·lelament es porten a terme les gestions necessàries per a obtenir finançament per 
a l’execució de l’obra atès que el termini de garantia de la mateixa ha finalitzat i correspon 
a l’administració local l’execució de la reparació, entenent que en tractar-se d’unes 
patologies greus motivades per vicis ocults de l’obra, caldrà iniciar la via contenciosa per 
a la corresponent reclamació. 
 
Amb data 31.01.13 s’emet informe tècnic d’acord amb les inspeccions realitzades amb 
dates 30.01.13 i 31.12.2013 a partir de les quals s’observa l’agreujament evident de 
l’estat de l’element, a partir de les quals,  atesa l’envergadura de l’element, vista la 
urgència i considerant la presencia d’habitatges propers i amb l’objectiu de garantir la 
seguretat tant dels seus ocupants com dels vianants, previ a la tramitació del 
corresponent projecte de reparació, es proposa el següent amb caràcter urgent aprovat 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 5/2013: 
 

 Desallotjar urgentment amb data 31.01.13 els ocupants de l’habitatge afectat 
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situat al número 13 de l’Avinguda de la Quintana atès que el mur presenta un 
risc greu de col·lapse que en cas de produir-se afectaria directament a 
l’immoble. 

 Iniciar amb data 1.02.13, previ a la tramitació del Projecte de reparació de 
l’esfondrament, les actuacions d’emergència adreçades a evitar nous 
esfondrament i garantir l’estabilitat de l’estructura, mitjançant la conducció de 
les aigües pluvials en superfície per tal d’evitar noves aportacions de les 
mateixes en el trasdós del mur, la retirada i enderroc de tots aquells elements 
susceptibles de patir nous esfondraments juntament amb la protecció adient, 
cobrint amb lones o plàstics estancs de la superfície afectada, amb l’objectiu 
d’evitar l’aportació d’aigua de pluja, i control topogràfic del mur per tal de 
disposar de dades respecte de possibles moviments. 

 Al mateix temps caldrà executar el tancament de tot el perímetre afectat amb 
l’objectiu d’evitar tant la circulació de vianants com de vehicles, metre 
s’executin les obres de reparació urgent i no es pugui garantir per complert 
l’estabilitat de la zona afectada per l’esfondrament.  
 

Un cop realitzades aquestes actuacions prèvies, caldrà determinar tècnicament en funció 
del seu estat, si la resta de l’obra presenta perill de col·lapse 
 
Amb data 4.02.2013 s’emet un nou informe dels serveis tècnics municipals on es 
constata, arran de les actuacions d’emergència executades d’acord amb l’informe de data 
31.01.13, la situació de col·lapse del mur, la consideració de que l’estructura no és 
reparable atès que els danys impliquen la seva reconstrucció, portant implícita la 
declaració de ruïna imminent tal i com s’exposa en l’esmentat informe on es conclou el 
següent; 

 El mur presenta un estat de col·lapse greu que pot provocar un esfondrament 
espontani, situació que porta implícita la consideració d’actuació d’emergència 
la relativa a la seva reconstrucció. 

 Mantenir el desallotjament realitzat de forma urgent amb data 1.02.13 els 
ocupants de l’habitatge afectat situat al número 13 de l’Avinguda de la 
Quintana fins a la finalització dels treballs de reparació del mur. 

 Es considera implícita la declaració de ruïna imminent de l’obra pel motius 
anteriorment exposats. 

 Es considera que l’obra presenta vicis ocults i defectes d’execució imputables 
al contractista, subjecte altre criteri millor fonamentat. 

 Iniciar de forma urgent la contractació de Projecte i obra segons el 
Procediment d’emergència, d’acord amb els motius exposats. 

 
Arrel d’aquestes consideracions tècniques, i, en compliment de l’article 113 del Text refós 
de la Llei de Contractes del sector públic , i d’acord amb l’informe emès per la secretaria-
intervenció municipal, a resultes de l’informe tècnic anterior procedeix la declaració 
excepcional d’emergència de l’obra que es subjectarà als següents tràmits: 
 
-L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà 
ordenar l’execució del que sigui necessari  per a remediar l’esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, 
sense subjectar-se als requisits formals establerts en la present Llei, fins i tot el 
d’existència de crèdit suficient.  
 
-Executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, es procedirà a 
complimentar els tràmits necessaris per a la intervenció i aprovació del compte justificatiu, 
sens perjudici dels ajustaments precisos que s’estableixin reglamentàriament a efectes 
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de donar compliment a l’article 49 de la Llei General Pressupostària. 
 
-El termini d´inici d’execució de les prestacions no podrà ser superior a 1 mes comptat 
des de l’adopció del present acord, en aquest cas, de l’òrgan de contractació que 
correspon a la Junta de Govern local en la seva qualitat d’òrgan de contractació. 
 
Examinats els pressupostos presentats s’ha considerat que l’oferta més avantatjosa és la 
de CONSTRUCTORA DE CALAF, SL  per un import de 236.284,64 EUROS, IVA inclòs 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern local  
 
S’ A C O R D A: 
 
PRIMER. – DECLARAR la situació de ruïna imminent del mur d’escullera del pk 24.8 de 
la BV-1221 de Talamanca amb els efectes previstos a l’article 198.5 del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme.  
 
SEGON. – DECLARAR la tramitació d’emergència de les actuacions consistents en el 
desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de la BV-1221 a 
Talamanca. 
 
TERCER. – ENCARREGAR  al facultatiu, Sr. J. Oriol Martí i Falguera la redacció, amb 
caràcter d’urgència del projecte d’obra ordinària de les actuacions esmentades. 
 
QUART -- CONSTATAR la realització de les actuacions relacionades en l’acord dispositiu 
primer per  la raó social CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, en compliment de l’article 
113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic segons pressupost presentat 
per import de 236.284,64 EUROS, IVA inclòs.  
 
CINQUÈ. – NOMENAR  al Sr. Ricard Planas Vilardaga, Director facultatiu de l’obra i 
coordinador de seguretat i salut de la mateixa.  
 
SISÈ. – PROCEDIR a la retenció de crèdit i lliurament de fons a justificar per un import 
estimat de 237.000 EUROS, el qual haurà de ser determinat una vegada finalitzades les 
actuacions, prèvia complimentació dels tràmits necessaris per a la intervenció i aprovació 
del compte justificatiu, sens perjudici dels ajustaments precisos que s’estableixin 
reglamentàriament a efectes de donar compliment a l’article 49 de la Llei General 
Pressupostària. A tal efecte, caldrà procedir a la corresponent modificació de crèdit i/o 
incorporar pressupostàriament l’actuació en ocasió de l’aprovació del pressupost per a 
l’exercici 2013. 
 
SETÈ. – DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió plenària que se 
celebri a fi i efecte de la ratificació de la declaració de la tramitació excepcional 
d’emergència de les actuacions.“  
 

La declaració de ruïna imminent del mur d’escullera va ser posteriorment 
ratificada pel Ple municipal en data 27 de març de 2013, de la qual reproduïm la 
part dispositiva: 
 
“Primer. —DONAR-SE per ASSABENTAT el Ple Municipal de la situació de ruïna 
imminent del mur d’escullera de la BV-1221 de la urbanització la Quintana determinada 
en sengles informes tècnics (31 de gener i 4 de febrer) emesos per l’Arquitecta assessora 
de l’Ajuntament Anna Camps Tulleuda aprovats per Resolucions de l’Alcaldia núm. 5 i 
8/2013.   
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Segon. – En conseqüència, RATIFICAR la tramitació d’emergència de les actuacions 
consistents en el desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de 
la BV-1221 a Talamanca segons acord de la Junta de Govern de 28 de febrer de 2013 en 
la seva condició d’òrgan de contractació I CONSTATAR la realització de les mateixes per 
part de la raó social CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, en compliment de l’article 113 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
   
Tercer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries anomenat anomenat “Projecte 
executiu desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera del pk 24.8 de la BV-
1221 a Talamanca” format pel facultatiu Sr. J. Oriol Martí i Falguera per un import de 
236.284,64 EUROS (IVA inclòs) d’acord amb les  prescripcions fixades pels serveis 
tècnics municipals.  
 
Quart.-  Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a les dependències 
municipals en horaris d’oficina de dilluns a divendres i fer les al·legacions que estimin 
oportunes.  
 
Cinquè. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte 
d’obres 
ordinàries, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord. 
 
Sisè. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al 
DOGC.” 
 
Atès que en data d’avui han finalitzat les actuacions corresponents a la reposició del mur 
segons projecte aprovat definitivament, el qual va ser sotmès a informació pública en 
deguda forma i elevada la seva aprovació a definitiva, i el seu modificat de data 23 de 
novembre de 2013, i havent emès l’empresa contractista CONSTRUCTORA DE CALAF, 
SAU tres certificacions d’obra (1, 2 i, 3 i liquidació de les obres) que han estat 
degudament aprovades per Resolució de l’Alcaldia per un import total 310.532,91 euros,  
i tenint en compte els informes tècnics emesos per l’Arquitecta superior Anna Camps 
Tulleuda que s’han reproduït en aquests antecedents de fet i que en la seva part suficient 
diuen: 
 

 
Informe de 27 de juliol de 2012 
 
“D’acord amb les consideracions fetes, es considera adient iniciar el procediment 
administratiu corresponent per a la reclamació per defectes d’execució de l’obra, en tant 
que es considera que constitueixen vicis ocults que no es podien detectar en el moment 
de recepció de la mateixa”. 
 
 
 
Informe de 4 de febrer de 2013 
 
“ 

 El mur presenta un estat de col·lapse greu que pot provocar un esfondrament 
espontani, situació que porta implícita la consideració d’actuació d’emergència 
la relativa a la seva reconstrucció. 
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 Mantenir el desallotjament realitzat de forma urgent amb data 1.02.13 els 
ocupants de l’habitatge afectat situat al número 13 de l’Avinguda de la 
Quintana fins a la finalització dels treballs de reparació del mur. 

 Es considera implícita la declaració de ruïna imminent de l’obra pel motius 
anteriorment exposats. 

 Es considera que l’obra presenta vicis ocults i defectes d’execució 
imputables al contractista, subjecte altre criteri millor fonamentat. 

 Iniciar de forma urgent la contractació de Projecte i obra segons el 
Procediment d’emergència, d’acord amb els motius exposats.                         ” 

 
 
 

Vist l’informe jurídic de data 30 d’abril de 2014 en el qual s’assenyala que, de 
conformitat amb la Disposició Transitòria Primera del Text refós de la Llei de 
contractes, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els 
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest text legal 
es regiran per la normativa anterior. Així mateix, prescriu que els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei es 
regiran, en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva duració i 
règim de pròrrogues, per la normativa anterior. En aquest sentit, atès que el plec 
de clàusules administratives particulars d’aquesta actuació va ser aprovat pel Ple 
de la Corporació en data 25 d’abril de 2007, pel que fa a qualsevol reclamació 
d’aquest contracte regirà a tots els efectes pel Reial Decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny tal com expressament prescriuen els propis plecs de clàusules 
administratives particulars que formen part del contracte administratiu subscrit 
entre l’Ajuntament de Talamanca i ICMAN, S.L. en data 12 de setembre de 2007. 
 
A tal efecte, l’article 148 del Reial Decret legislatiu 2/2000 determina el següent: 
 
“Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento de contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.”  
 

 
Amb la recepció de l’obra es produeix l’entrega de la mateixa a l’Ajuntament 
començant a comptar el termini de garantia, i des d’aquest moment el contractista 
respon únicament dels defectes de construcció quedant igualment obligat a 
efectuar les tasques de conservació i policia, assumint l’Administració els demés 
riscos excepte el de vicis ocults. Una vegada complert el termini de garantia, si no 
s’observen deficiències , el contractista queda deslligat de l’obligació de 
conservar-les si bé no desapareix totalment la seva responsabilitat, ja que des de 
la recepció comença l’anomenada “responsabilitat quinquennal per vicis ocults” 
article 148 TRLCAP. 
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Atès que en data 11 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
declaració de caducitat de l’expedient per a determinar l’abast i la 
responsabilitat de les deficiències existents en l’actuació “Condicionament de 
l’accés a la població des del camí de la Quintana i del carrer de l’església” 
iniciat en data 14 de maig de 2014, però en la mateixa data també va aprovar 
l’obertura d’un període d’informació prèvia per tal de conèixer les 
circumstàncies del cas i conveniència o no d’iniciar l’expedient de reclamació 
de possibles responsabilitats per vicis ocults contra Ingeniería Constructora 
Manresana, S.L. (ICMAN, S.L.) i Josep Maria Vives i Jorba en relació a 
l’actuació “Condicionament de l’accés a la població des del camí de la Quintana i 
del carrer de l’església vist que era possible que ens trobéssim en una situació de 
vicis ocults imputable a l’execució de l’obra així com al redactor i director facultatiu 
del projecte relatiu a l’actuació “Condicionament de l’accés a la població des del 
camí de la Quintana i del carrer de l’Església” tal com va exposar l’Arquitecta 
Anna Camps Tulleuda en els informes de 27 de juliol de 2012 i de 4 de febrer de 
2013 d’acord amb la declaració de ruïna imminent de la construcció que va 
comportar la reposició total d’allò construït així com una nova despesa de 
310.532,91 euros. L’acord adoptat va ser el següent: 
 
 “PRIMER. – Obrir un període d’informació prèvia per tal de conèixer les 
circumstàncies del cas i la conveniència o no d’iniciar el procediment de reclamació, 
D’acord amb el que preveu l’article 69.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
 
SEGON.-  Sol·licitar l’assistència tècnica a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona per tal que elabori un informe que 
permeti determinar i quantificar responsabilitats en la reclamació de danys per 
l’esfondrament del mur d’escullera al PK 24+800 de la BV-1221, que va obligar al seu 
desmuntatge i posterior reconstrucció. 
 
 
TERCER-. Requerir a la Sra. Anna Camps, respongui per escrit una sèrie 
d’aclariments en relació als seus informes de 31/01/2013 i de 04/02/2013. 
 
D’acord amb l’article 80.1 de la LRJPAC, el qual determina que l’administració pot 
practicar en el procediment administratiu qualsevol mitjà de prova admissible en dret, i 
que un d’aquests mitjans és la petició de respostes a preguntes sobre aspectes 
concrets dels informes tècnics emesos, segons assenyalen l’article 347.1. 3er de la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LECiv), i l’article 60.6 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa (LJCA), 
els aclariments que es demanen són els següents: 
 
 

1) Controls i mesuraments realitzats de seguiment del moviment del mur des de 
juliol de 2011 (data d’inici de les primeres patologies) fins a febrer de 2013 
(decret de declaració de ruïna), com poden ser testimonis, control topogràfic, 
col·locació d'inclinòmetres, etc. 
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2) Criteris tècnics objectius considerats per fonamentar la declaració de l’estat de 
ruïna del mur. 
 

3) Factor tècnic o de perillositat determinant per a la justificació de la declaració 
de ruïna. 

 
Els aclariments en relació als informes s’hauran de presentar en un termini de 15 dies 
hàbils des de l’endemà de la recepció de la notificació, i es pot fer de diferents 
maneres: 
 

- Al Registre de l’Ajuntament de Talamanca, en horari d’atenció al públic, de 
dilluns a divendres, al matí de les 9:30 a 14:00h; i dimecres a la tarda, de les 
16:00 a 19:00h. 
 

- Per correu administratiu, sempre dins del termini establert a l’efecte, en 
qualsevol dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú.  
 

- Per internet mitjançant instància electrònica a través d’e-Tram, des d'aquest 
enllaç:   
 
https://www.talamanca.cat/index.php?tipus=5&id=689&menu=199&cat= 
 

 
QUART-. Notificar als interessats.” 
 

 
Vist que en data 18 de maig de 2016, l’Ajuntament de Talamanca demana un 
informe tècnic per definir les característiques constructives i estructurals del 
mur substituït, així com tota la informació gràfica i documentació 
complementària existent al tècnic Ricard Planas Vilardaga, que va portar a 
terme la direcció d’obra de desmuntatge i reconstrucció del mur d’escullera al 
PK 24+800 de la BV-1221, amb la finalitat d’aportar dades noves i més 
contundents a l’OTGI de la Diputació de Barcelona per tal de poder elaborar 
l’informe de  determinació i quantificació de responsabilitats en la reclamació de 
danys, però després de lliurar l’esmentat informe a l’OTGI , de data 31 de maig 
de 2016, els tècnics conclouen que no s’aporten dades noves ni suficient 
informació per corroborar o refutar les hipòtesis realitzades en els càlculs 
d’estabilitat del mur substituït 
 
 
Atès que en data 22 de juny de 2016, per tal d’aturar la prescripció del 
procediment administratiu la Junta de Govern Local va acordar l’ inici del 
procediment administratiu per a la determinació i quantificació de responsabilitat 
per vicis ocults contra INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.  i  
JOSEP MARIA VIVES  JORBA, en relació a l’actuació de referència per un 
import de 310.532,91 euros (IVA inclòs) d’acord amb les certificacions d’obra 
aprovades i, les despeses de desallotjament de l’habitatge situat just sota el mur 
han comportat unes despeses de 4.254,93 euros, i per tant, cal determinar i 
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quantificar les responsabilitats que es poden atribuir a cadascun dels 
contractistes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca després d’haver fet els requeriments 
escaients, de forma telefònica i en forma de notificació, a la Sra. Anna Camps 
Tulleuda no ha pogut obtenir cap mena d’aclariment en relació als seus 
informes de 31/01/2013 i de 4/2/2013. 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2016, l'Oficina Tècnica de Gestió 
d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona va trametre per correu 
electrònic l’informe tècnic sol·licitat per l’Ajuntament de Talamanca que 
permetés determinar i quantificar responsabilitats en la reclamació de danys 
per l’esfondrament del mur d’escullera al PK 24+800 de la BV-1221, que va 
obligar al seu desmuntatge i posterior reconstrucció, elaborat per l’empresa 
Euroconsult Catalunya, S.A. i que en el seu apartat 7 determina : 
 
“Les conclusions relatives als dos projectes d’execució del mur d’escullera són les 

següents:  
 

construcción de muros de escollera en obras carreteras”, vigents durant la redacció del 
projecte original, contenen aclariments, criteris, orientacions i recomanacions des d’un 
punt de vista tècnic que el projecte no va contemplar. La resta de normatives definida 
als projectes, encara que no està relacionada directament amb l’execució del mur 
d’escullera, es trobava obsoleta.  

lera.  

 

característics.  
 
Les conclusions relatives a l’execució del mur d’escullera són les següents:  

muros de escollera en obras de carretera”, vigent durant la redacció del projecte 
original, contenen aclariments, criteris, orientacions i recomanacions des d’un punt de 
vista tècnic que durant l’execució de les obres no es van contemplar:  

o L’espessor del cos del mur d’escullera no compleix amb les condicions d’amplada 
mínima de 2,0 m establerta a la Guia per murs d’escullera d’aquesta altura. Conforme 
l’informe realitzat durant el desmuntatge del mur originari es detectaren zones amb un 
únic bloc amb espessors de 0,60 m, pel que pot concloure’s que el valor d’espessor 
mínim no complia amb l’establert a la Guia, obtenint-se una reducció de seguretat lligat 
a aquest espessor.  

o El cos del mur d’escullera queda format per un únic bloc per filada, tal i com es 
reflexa a l’informe de desmantellament del mur. Aquesta configuració impedeix el 
comportament de conjunt del cos de l’escullera, impedint l’entrellaçament entre 
diferents blocs, pel que el mur en qüestió no pot considerar-se com un mur d’escullera 
segons s’indica a l’apartat 1.2 de la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 
escollera en obras de carretera”.  
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o La verticalitat del parament vist del mur d’escullera supera el valor màxim recomanat 
de 1V:3H, pel que s’incomplia el valor màxim recomanat a la Guia, obtenint-se una 
reducció del factor de seguretat lligat a aquesta verticalitat.  

o El mur d’escullera fou executat sense la realització d’una capa de filtre. La necessitat 
de l’execució de la capa de filtre queda reflectida al “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3)”. L’execució del mur d’escullera 
sense aquesta capa de filtre implica la possibilitat de sortida de material del reblert a 
través dels buits entre els blocs així com una reducció de les capacitats drenants del 
mur.  

 
 
o Execució del parament vist del mur amb una major inclinació respecte a la grafiada 
als plànols.  

o Execució del cos del mur d’escullera amb un únic bloc per filada, tal i com es reflexa 
a l’informe de desmantellament del mur, quan al projecte es grafien 2 blocs per filada.  

o Els reblerts empleats en la coronació del trasdós del mur es realitzaren mitjançant 
sols no classificats com a seleccionats ni adequats quan al projecte s’exigeixen sols 
adequats.  
 
Els projectes manquen de definició per a l’execució del mur d’escullera, per tant durant 
l’execució de les obres s’haurien d’haver definit, però com no es disposa de cap 
documentació per part de la direcció de les obres, no és possible saber què es va 
construir ni es poden conèixer els coeficients de seguretat de l’estructura.  
En quan als canvis detectats respecte al projecte original (inclinació, configuració amb 
1 bloc de pedra per filera o reblert del trasdós), com no es disposa de cap 
documentació per part de la direcció de les obres, es desconeix si aquests estaven 
autoritzats.  
 
A més, el tècnic que subscriu no ha pogut inspeccionar personalment l’estat en què es 
trobava el mur abans de ser enderrocat, i l’Ajuntament no li ha pogut proporcionar 
mostres i informació objectiva suficient sobre l’estat que presentava el mur abans de 
l’enderrocament. Per això, aquest tècnic no pot informar si els defectes detectats en el 
disseny i execució del mur van provocar, o no, que efectivament el mur es trobés en 
una situació de ruïna imminent que obligués a enderrocar-lo, ni tampoc el grau de 
participació de cada defecte en tal situació.” 
 

Vist l’informe tècnic de data 5 de setembre de 2016 emès per l’arquitecta 
municipal  
 

Atès que en resposta a la petició d’assistència jurídica efectuada per l’Ajuntament 
de Talamanca, el Servei d’Assistència Jurídica Local de la Direcció de Serveis 
Jurídics de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona va emetre un 
informe jurídic, sobre les possibilitats d’èxit de l’exercici de l’acció de reclamació 
de responsabilitats per danys i perjudicis contra els empresaris contractats per 
l’elaboració, direcció i execució del projecte de l’actuació de referència (Registre 
d’Entrades núm. 305 de data 6 de setembre de 2016) i que en l’informe es 
conclou: 
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“ [...] Dels anteriors preceptes es desprèn que perquè els empresaris implicats 
haguessin de respondre dels danys i perjudicis causats per llur intervenció , 
inclosos els costos del complet desmuntatge i reconstrucció del mur, seria 
necessari acreditar que el dany estructural del mur era d’una gravetat tal que 
aquest va quedar en situació de “ruïna”  [...] 
 
[...] En aquest cas – a petició de l’Ajuntament- L’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona va encomanar un informe a 
l’Enginyer Sr. Javier Fernández Cercós, subscrit amb data 23 de juny de 2016. 
Llur informe posa de relleu que van produir-se diverses mancances i defectes 
tècnics en l’elaboració, direcció i execució del projecte d’obres del mur, però 
conclou que  “el tècnic que subscriu no ha pogut inspeccionar personalment l’estat en 

què es trobava el mur abans de ser enderrocat, i l’Ajuntament no li ha pogut 
proporcionar mostres i informació objectiva suficient sobre l’estat que presentava el 
mur abans de l’enderrocament. Per això, aquest tècnic no pot informar si els defectes 
detectats en el disseny i execució del mur van provocar, o no, que efectivament el mur 
es trobés en una situació de ruïna imminent que obligués a enderrocar-lo, ni tampoc el 
grau de participació de cada defecte en tal situació”. 
 

En aquestes condicions, el més probable és que l’acció reclamatòria de 
l’Ajuntament no prosperaria, en cas de ser impugnada pels empresaris 
afectats” 
 
Atesa l’estimació efectuada dels costos econòmics que podria suposar per 
l’Ajuntament de Talamanca la reclamació de responsabilitats per danys i 
perjudicis contra els empresaris contractats, malgrat és impossible determinar-
los amb exactitud, per una banda hi hauria el temps i recursos de l’Ajuntament 
dedicats a aquesta tasca, la factura del procurador i els honoraris de l’advocat 
de l’ajuntament i per altra banda, la quantificació de les costes processals a què 
l’Ajuntament podria ser condemnat, en cas d’estimació del recurs dels 
demandants.  
En cas que la reclamació no prosperés i l’ajuntament fós condemnat, les costes 
judicials poden variar en funció del que resolgui el tribunal: des de la no 
imposició de la condemna a les costes, o la imposició d’una quantia fixada en la 
pròpia sentència, fins a la remissió de la seva quantificació en el tràmit 
processal de “taxació de les costes”. En aquest últim cas, l’import de les costes 
hauria d’incloure, almenys: 
 

- Els drets dels procuradors d’ICMAN i del Sr. Josep Maria Vives. 
- L’import dels honoraris dels perits que els dos interessats o el propi 

tribunal haguessin hagut d’utilitzar. 
- La taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional, que ICMAN hauria 

hagut de satisfer, i que entre la 1ª instància (Jutjat) i la 2ª instància 
(apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) podria 
arribar a pujar quelcom més de 2.700 euros. 

- Els honoraris dels advocats d’ICMAN i del Sr. Josep Maria Vives, que 
usualment acaben essent fixats per aplicació dels criteris orientadors de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (aprovats el 21 de desembre 
de 2009). D’aquests honoraris podem fer una mera estimació i dir que 
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fàcilment podrien arribar, per la 1ª instància, a uns 43.539 euros (criteri 
61), i per la 2ª instància a uns 21.769 euros (criteri 18), incrementats 
ambdós un 10% pel fet de comptar amb advocats diferents ICMAN i el 
Sr. Josep Maria Vives (criteri 14), o més segons la complexitat del 
procés (criteri 10). 

 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca ha pogut sufragar en la seva totalitat les 
despeses de desmuntatge i reconstrucció del mur d’escullera al PK 24+800 de 
la BV-1221,  d’import de 310.532,91 euros (IVA inclòs), mitjançant diverses 
subvencions de Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Per tot el què s’ha exposat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
 
PRIMER. – APROVAR el desestiment de l’acció de reclamació de 
responsabilitats per danys i perjudicis contra Ingeniería Constructora Manresana, 
S.L. (ICMAN, S.L.) i Josep Maria Vives Jorba en relació a l’actuació  
“Condicionament de l’Accés a la Població des del Camí de la Quintana i del carrer 
de l’església”  atenent a les condicions d’acreditació tècnica de la situació de 
ruïna del mur que existeixen i havent valorat les possibilitats d’èxit de l’acció de 
reclamació enfront dels costos econòmics que podria suposar per l’ajuntament si 
la reclamació no prosperés i l’ajuntament fos condemnat a pagar les costes 
judicials. 
 
 
SEGON. – NOTIFICAR als interessats.” 
  
  
 
3-. Aprovació de la minuta Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Talamanca i l’ADF Bages Oriental per a la regulació d’un ajut de caixa de 
3.600,00 euros atorgat per tal que l’ADF pugui justificar la subvenció per a 
la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, 
expedient BA50747315  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“ Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 70/2016 de data 7 de setembre 
de 2016, l’Ajuntament de Talamanca ha atorgat un ajut de caixa a l’ADF Bages 
Oriental per un import de 3.600,00 € que cal formalitzar mitjançant un Conveni 
de col·laboració entre ambdós ens.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local 
S’ACORDA: 
 

PRIMER. – APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Talamanca i l’ADF Bages Oriental per a la regulació d’un ajut de caixa de 
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3.600,00 euros atorgat per tal que l’ADF pugui justificar la subvenció per a la 
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, expedient 
BA50747315: 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talamanca i l’ADF Bages Oriental per a 
la regulació d’un ajut de caixa de 3.600,00 euros atorgat per tal que l’ADF pugui 
justificar la subvenció per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del 
potencial forestal, expedient BA50747315  
 
D’una banda, el senyor JOSEP TARIN CANALES, Alcalde- President de l’Ajuntament de 
Talamanca. 
 
I de l’altra, el senyor Miquel Vila Solà, en qualitat de President de l’ADF Bages Oriental,  
amb DNI núm. 77741977E i domicili a efectes del present conveni a Plaça de la Vila, 
núm. 1 de 08270 Navarcles, amb CIF número G58556945.  
 
 
Antecedents i Motivació 
 
Atès l’ADF Bages Oriental té concedida una subvenció de la Direcció General de Forests 
de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del 
potencial forestal, expedient BA50747315 per un import de 23.274,72 euros. 
 
Atès que l’ADF Bages Oriental no disposa de suficient tresoreria per fer front al 
pagament de l’import de 23.274,72 euros i el termini màxim per justificar l’ajut és el 30 
de setembre mitjançant la presentació de factures de les actuacions realitzades així 
com els comprovants bancaris de pagament de les mateixes. 
 
Atès que és una actuació d’interès pel municipi i que tant l’Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort com el de Talamanca han assolit el compromís d’atorgar un ajut de 
Caixa a l’ADF per poder fer front al pagament de la despesa anteriorment assenyalada i 
que serà retornat als ajuntaments quan cobrin la subvenció concedida. 
 
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 70/2016 de data 7 de setembre de 2016, 
l’Ajuntament de Talamanca ha atorgat un ajut de caixa a l’ADF Bages Oriental per un 
import de 3.600,00 €. 
 
En conseqüència, les parts consideren adient subscriure el present conveni per regular les 
condicions de l’esmentat ajut de caixa.  
 
Vist el que s’ha exposat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena 
capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents  
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PACTES 
 

Primer-. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions establertes per l’Ajuntament de 
Talamanca en relació a l’ajut de caixa atorgat a l’ADF Bages Oriental mitjançant el Decret 
d’Alcaldia núm. 70/2016 de 7 de setembre de 2016 
 
Segon-. Import i tipus d’interès  
 
L’Ajuntament de Talamanca atorga un ajut de caixa de 3.600,00 euros a un tipus d’interès 
del 0% 
 
Tercer-. Pagament 
 
L’Ajuntament de Talamanca farà efectiu el pagament abans del 23 de setembre de 2016 
per tal que l’ADF Bages Oriental pugui efectuar el pagament de la despesa i la justificació 
de la subvenció per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial 
forestal, expedient BA50747315, abans del dia 30 de setembre de 2016. 
 
Quart-. Obligacions de l’ADF Bages Oriental 
 
L’entitat beneficiària haurà de presentar a l’Ajuntament de Talamanca la còpia de la 
justificació de la subvenció per la qual s’atorga l’ajut de caixa, com a termini màxim el 
30/11/2016 
 
Cinquè-. Devolució 
 
L’Ajut de caixa s’haurà de retornar en el mes següent d’haver ingressat cada pagament 
parcial o total de la subvenció de referència mitjançant l’ingrés del seu import a la 
Tresoreria de l’Ajuntament de Talamanca. L’entitat té l’obligació d’efectuar aquest 
ingrés sense esperar la notificació de l’Ajuntament de Talamanca i, en qualsevol cas, el 
reintegrament no podrà sobrepassar la data de 31 de desembre de 2018.  
 
Sisè-. Facultats de l’Ajuntament de Talamanca 
 
L’Ajuntament de Talamanca podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les 
obligacions i els compromisos contrets per l’ADF Bages Oriental. 
 
Setè-. Termini de vigència 
 
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al retorn de l’ajut 
de caixa atorgat, com a màxim, s’haurà de fer el 31 de desembre de 2018. 
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Vuitè-. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intertar resoldre-ho pwer mutu acord, sens 
perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa. 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte a en el 

lloc i data que s´assenyalen.  

 

 
 
Talamanca, ...............de setembre de 2016 
 
 
Per l’Ajuntament de Talamanca,                                            Per l’ADF Bages Oriental, 
 
 
 
 
 
L’Alcalde                                                                                  El President 
Josep Tarín Canales                                                                Miquel Vila Solà        “ 
 
 
 
SEGON. – FACULTAR al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui per a la seva 
signatura. 
 

TERCER. – NOTIFICAR aquests acords en deguda forma als interessats.” 

 
 
4.- Donar compte de la carta de compromís signada en relació al PECT Vi 
de tina: unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola. 
 
L’Alcalde dóna compte de la carta de compromís signada amb els ajuntaments 
del Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Manresa i la Denominació d’Origen Pla 
de Bages en relació al projecte Vi de tina: unint innovació i patrimoni en el 
sector vitivinícola, que les entitats anteriorment esmentades. Aquest projecte 
està destinat a posar en valor l’important patrimoni que representen els tines 
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enmig de la vinya, al mateix temps que les ha de convertir en un agent actiu de 
dinamització econòmica del territori.  
 
La carta de compromís se signa per tal de complir amb les bases aprovades 
per la Generalitat de Catalunya per poder optar als projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) en l’àmbit local dins el Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
El document, en el seu apartat de Clàusules, estableix que els ajuntaments 
signants desenvoluparan de manera conjunta i segons la normativa aplicable 
les operacions del PECT, segons el pla de treball i financer que es presenta en 
el model de memòria tècnica i econòmica de la convocatòria. També designa 
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort com a entitat representant davant 
la Direcció General d’Administració Local per a totes les gestions relatives a 
aquesta convocatòria. 
 
La carta de compromís també estableix, entre d’altres, la voluntat de 
comprometre pressupostàriament les aportacions econòmiques necessàries i 
que s’estableixin per desenvolupar el projecte. 
 
 
 
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.,  

 

 
 


