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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 6 DE JULIOL DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 19.00 hores del dia 6 de juliol 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 i Purtí 
 
Declarat obert l'acte, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local d’1 de juny de 2016 i de la Junta 
de Govern Local de 22 de juny de 2016. 
 
S’aproven per unanimitat 
 
2.- Donar compte de la recepció de diversos estudis i treballs tècnics sol·licitats a 
la Diputació de Barcelona  
 
L’Alcalde dóna compte de la recepció de diversos estudis i treballs tècnics sol·licitats a 
la Diputació de Barcelona i la Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
Els estudis i treballs tècnics rebuts i dels quals es dóna compte són els següents: 
 

- Pla d’Autoprotecció del Casal del Poble: 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’Habitatge, Urbanisme i Activitats del 
mateix ens. 

- Pla de gestió del Casal del Poble: Sol·licitat en el marc del Catàleg de Serveis 
2015 de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona i elaborat per 
l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals del mateix ens. 

- Projecte de la connexió del clavegueram a la plaça de l’Església de Talamanca: 
Sol·licitat en el marc del Catàleg de Serveis 2015 de la Xarxa de Governs 
Locals de la Diputació de Barcelona i elaborat pel Servei d’Equipaments i Espai 
Públic del mateix ens. 

 
 
 
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.,  

 


