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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 3 DE FEBRER DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 3 de febrer 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 13 de gener de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
2.- Proposta d’adjudicació de l’encàrrec de nova redacció de l’article 88 
(Regulació dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Talamanca per adequar-lo a la legislació sectorial existent 
i a les noves lleis ambientals, urbanístiques i ramaderes. 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“Atès que es considera convenient realitzar una modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca (Expedient 
1983/000727/N) aprovades definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 9 de novembre de 1983, en vigor 
des de la seva publicació al BOPB 49 de 3 de febrer, per tal de modificar la 
redacció de l’article 88, per adequar-lo a la legislació sectorial existent i a les 
noves lleis ambientals, urbanístiques i ramaderes  
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca ha d’adjudicar contracte de serveis per a 
la redacció d’aquest projecte 
 
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar pressupost per portar a terme el nou 
redactat de l’article 88 de les NN.SS. a l’arquitecte Antoni Vilanova i Omedas, 
col·legiat número 28.213-8,  i que en data 13 de gener de 2016 va presentar 
pressupost d’horaris de 900,00 euros IVA no inclòs. 
 
 
Atès que els contractes de serveis que tinguin la consideració de menors 
podran adjudicar-se directament a qualsevol professional o empresa amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a 
realitzar la prestació objecte del contracte. 
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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.- Adjudicar el contracte de serveis per nova redacció de l’article 88 
(Regulació dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Talamanca per adequar-lo a la legislació sectorial existent i a 
les noves lleis ambientals, urbanístiques i ramaderes, a l’arquitecte Sr. Antoni 
Vilanova i Omedas, col·legiat número 28.213-8, per un import de 900,00 euros 
(IVA exclòs), d’acord a la proposta presentada. 
 
SEGON.-Aprovar la despesa de l’import total del pressupost, amb càrrec a l’ 
aplicació pressupostària 920 22706 del pressupost de l’exercici 2016 (prorrogat 
de 2015). 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades” 
 
 
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.,  
 


