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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 5 D’OCTUBRE DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 5 d’octubre 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 el 
regidor Jordi Torres Touron, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. 
Lídia Portí Purtí. 
 
Declarat obert l'acte, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 
2016. 
 
S’aproven per unanimitat 
 
2.- Donar compte de la recepció d’un estudi i treball tècnic sol·licitat a la 
Diputació de Barcelona  
 
L’Alcalde dóna compte de la recepció d’un estudi i treball tècnic sol·licitat a la 
Diputació de Barcelona i la Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
L’estudi i treball tècnic rebut i del qual es dóna compte és els següent: 
 

- Pla d’Autoprotecció de l’Equitrobada: Sol·licitat en el marc del Catàleg de 
Serveis 2015 de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de 
Barcelona i elaborat per la Gerència de Serveis d’Esports. 

 
3.-Aprovació del Pla Intern d’Igualtat (2016-2019). 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords, 
 
“Antecedents 

L’Administració hauria de ser un exemple de no discriminació entre homes i 

dones,  i malgrat que per part de l’Ajuntament així es pretén,  cal  fer una 

diagnosi de la situació  real per tal d’esbrinar possibles motius de discriminació, 

si existeixen  i corregir-ne les causes si fos el cas.  

Sense aquest anàlisis de la situació actual no es podran adoptar mesures 

correctores  o potenciar  actituds que millorin aquesta igualtat que com a 

prioritària estableix l’Ajuntament  per a poder liderar així aquesta igualtat a tots 

els nivells entre els nostres veïns i eradicar qualsevol tipus de discriminació en 

aquest sentit que es detecti. 
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Són diverses, per tant, les raons que fonamenten l’aprovació d’aquest pla 

d’igualtat. En primer lloc, el compliment legislatiu, que insta a les 

administracions a negociar i posar en marxa plans d’igualtat en el marc del 

disseny i implementació de les polítiques i estructures d’igualtat que 

contribueixin a l’assoliment de la Igualtat efectiva entre homes i dones. 

Entre altres, les normes que emparen aquest pla són les següents:  

Llei orgànica 3/ 2007 de 22 de març per la igualtat efectiva entre dones i 

homes.  

Llei 7/ 2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

A nivell de  Catalunya la  Llei 8/ 2006 de 5 juliol mesures de conciliació de la 

vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 

públiques.  

Llei 17/ 2015 de 21 juliol de igualtat efectiva entre homes i dones, normativa 

que estableix en el seu  article nº 6  l’obligació dels ens locals d’elaborar, 

aprovar i executar plans d’igualtat de dones i homes en el personal de 

l’Ajuntament. 

Al previst normativament, s’uneix el compromís d’aquesta corporació d’actuar 

per eliminar les desigualtats de gènere que es puguin produir en el si de la seva 

organització.  

La metodologia emprada en l’elaboració d’aquest Pla ha tingut diverses fases: 

en primer lloc, una fase de diagnosi amb el recull de dades estadístiques, 

informes, entrevistes a persones clau i les respostes a una enquesta en línia 

sobre igualtat que es va fer arribar a tots els treballadors municipals.  

Els objectius del Pla d’igualtat són els següents: 

- Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les 

polítiques internes de l’Ajuntament de Talamanca per tal d’eliminar els 

estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a professions 

i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes. 

 

Per això cal: 

- Identificar els obstacles i impediments per fer efectiva l’equipat de 

gènere, tant a nivell de l’organització formal com informal de 

l’Ajuntament de Talamanca. 
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- Implementar i promoure mesures concretes per l’equipat de gènere en 

tots els àmbits de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament de 

Talamanca. 

 

- Assolir el compromís polític envers la igualtat de gènere i incorporar el 

principi d’equipat de gènere en l’organització interna de l’Ajuntament de 

Talamanca. 

 

Amb l’objectiu de l’acompliment dels objectius marcats i en ús de les 

atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local 

S’ACORDA 

PRIMER.- APROVAR el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Talamanca 

(2016-2019) 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al personal laboral, comunicar-ho a 

tots i totes les empleades municipals i procedir a la seva publicació, quan 

escaigui, al web municipal.” 

 
4.- Proposta d’acord de sol·licitud d’alta dels serveis Seu-e i e-Tauler al 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords, 
 
Atesa la possibilitat que tenen els ens locals de Catalunya de sol·licitar els 
serveis Seu-e i e-Tauler del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca està en procés de reelaboració de la seva 
pàgina web, i tenint en compte que per finalitzar aquest procés és necessari 
disposar d’aquests serveis oferts per el Consorci AOC, 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Talamanca d’avançar en la implantació 
dels diferents serveis propis del que es coneix com a administració electrònica, 
 
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.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta de l’Ajuntament de Talamanca als 
serveis Seu-e i e-Tauler. 
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SEGON.- Incorporar aquests nous serveis sol·licitats al nou web municipal que 
s’està elaborant en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:15 hores, 
certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                             LA SECRETÀRIA ACCTAL.,  
 


