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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 2 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
A Talamanca, essent les 18.00 hores del dia 2 de novembre 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 pel Secretari accidental Sr. Eugeni Estopà Calvet 
 
Declarat obert l'acte, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2016. 
 
S’aprova 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: 
 

- Avantprojecte d’Adequació del Casal de la Quintana: 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 de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat del mateix ens. 

- Estudi d’Optimització Energètica 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 pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat del mateix ens. 

 
 
3- Donar compte del Decret 87/2016 relatiu al Pla d’Estratègia Territorial: Actuació a 
les Valls del Montcau amb el projecte: “VI DE TINA”: Unint innovació i patrimoni 
en el sector vitivinícola” Període 2017/2020. 
 
L’Alcalde dóna compte del Decret 87/2016 en el qual s’expliquen els antecedents del 
municipi de Talamanca en relació a la seva estratègia territorial i la importància donada 
des de fa molt temps a la recuperació de l’important patrimoni que signifiquen les tines 
enmig de la vinya de les Valls del Montcau; també s’exposen els principals objectius 
estratègics inclosos en la sol·licitud PECT que s’ha tramitat conjuntament amb els 
ajuntaments de Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort i Manresa. 
 
La Junta es dóna per assabentada. 
 
 
4- Devolució de fiança a l’empresa Constructora de Calaf SAU per les obres 
“Projecte de desmuntatge i posterior reconstrucció del mur escullera al PK 
24+800 de la BV-1221 a Talamanca”. 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords:  
 
Atesa la sol·licitud realitzada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU de retorn de 
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fiança, per un import de 9.763,83 euros dipositada mitjançant assegurança de caució 
de la Cía Mapfre Caución y Crédito, relativa a les obres “Projecte de desmuntatge i 
posterior reconstrucció del mur escullera PK 24+800 de la BV-1221 a Talamanca”, i 
presentada a aquest Ajuntament en data 18 de desembre de 2015 i número de 
Registre 536/2016. 
 
Examinat l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, que copiat a la lletra diu: 
 
“En relació a l’execució de les obres del “Projecte de desmuntatge i posterior reconstrucció del 
mur escullera al PK 24+800 de la BV-1221 a Talamanca”, obres que varen ser executades per                                                                         
Constructora de Calaf, SAU, i realitzades sota  la direcció de Ricard Planas Vilardaga, Enginyer 
tècnic agrícola, tècnic a la vegada redactor del projecte, s’escau INFORMAR 
 
 
Que respecte a la sol·licitud de la devolució de la garantia definitiva efectuada per l’empresa 
executora de les obres: Constructora de Calaf, SAU, un cop efectuada inspecció visual de 
l’obra, així com analitzades les actes d’obra facilitades per Ricard Planas Vilardaga, com a 
tècnic redactor i director de l’execució de les obres, i del informe emès pel mateix, s’escau 
informar favorablement a la devolució de la fiança efectuada per l’empresa adjudicatària que va 
dur a terme aquestes obres d’execució, Constructora de Calaf, SAU, atès que  d’acord amb la 
inspecció visual, el mur està donant resposta als requeriments pels quals va estar construït, i a 
data d’avui no s’han detectat defectes que facin perillar la seva funció, al marge del 
manteniment que calgui dur a terme.” 

 
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  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- RETORNAR la garantia definitiva de 9.763,83 euros dipositada mitjançant 
assegurança de caució de la Cía Mapfre Caución y Crédito, relativa a les obres “Projecte 
de desmuntatge i posterior reconstrucció del mur escullera al PK 24+800 de la BV-1221 a 
Talamanca” a l’empresa Constructora de Calaf, SAU. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord en deguda forma als interessats. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 18:15 hores, certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                              EL SECRETARI ACCTAL.,  

 


