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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 4 DE GENER DE 2017 
 
A Talamanca, essent les 18.00 hores del dia 4 de gener de 2017, 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 7 de desembre de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- Devolució de fiança a l’empresa Construccions J. Sellarés, Josep Sellarés 
Sarrà, per les obres “Reconstrucció de l’ermita de Santa Magdalena” i 
“Rehabilitació entorn ermita de Santa Magdalena 
 
Atesa la sol·licitud realitzada per l’empresa Construccions J. Sellarés de retorn de 
fiança, per un import de 2.618,62 euros dipositada en efectiu, relativa a les obres 
“Reconstrucció de l’ermita de Santa Magdalena”, i presentada a aquest Ajuntament en 
data 1 de desembre de 2016 i número de Registre 417/2016. 
 
Examinat l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, que copiat a la lletra diu: 

 
“En relació a l’execució de les obres de “Reconstrucció de l’ermita de Santa Magdalena”, obres 
que varen ser executades per Construccions J. Sellarés, Josep Sellarés Sarrà i realitzades sota  
la direcció de Josep Ma Roca Marsinyach, arquitecte, 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: Construccions J. Sellarés, Josep Sellarés Sarrà, un cop efectuada 
inspecció visual de l’obra, s’escau informar favorablement a la devolució de la fiança efectuada 
per l’empresa adjudicatària que va dur a terme aquestes obres d’execució, Construccions J. 
Sellarés, Josep Sellarés Sarrà, atès que  d’acord amb la inspecció visual, la ermita està donant 
resposta als requeriments pels quals va estar rehabilitada, 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.” 
 

 
I Atesa la sol·licitud realitzada per l’empresa Construccions J. Sellarés, de retorn de 
fiança, per un import de 1.778,92 euros dipositada en efectiu, relativa a les obres 
“Rehabilitació entorn de Santa Magdalena”, i presentada a aquest Ajuntament en data 
1 de desembre de 2016 i número de Registre 417/2016.  
 
Examinat l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, que copiat a la lletra diu: 

 
“En relació a l’execució de les obres de “Rehabilitació entorn ermita de Santa Magdalena”, 
obres que varen ser executades per Construccions J. Sellarés, Josep Sellarés Sarrà, s’escau 
INFORMAR 
 
Que respecte a la sol·licitud de la devolució de la garantia definitiva efectuada per l’empresa 
executora de les obres: Construccions J. Sellarés, Josep Sellarés Sarrà, un cop efectuada 
inspecció visual de l’obra, s’escau informar favorablement a la devolució de la fiança efectuada 
per l’empresa adjudicatària que va dur a terme aquestes obres d’execució, Construccions J. 
Sellarés, Josep Sellarés Sarrà, atès que  d’acord amb la inspecció visual, la ermita està donant 
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resposta als requeriments pels quals va estar rehabilitada, 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 2.618,62 euros dipositada en efectiu, 

relativa a les obres “Reconstrucció de l’ermita de Santa Magdalena” i  la garantia 

definitiva de 1.778,92 euros dipositada en efectiu, relativa a les obres “Rehabilitació 

entorn ermita de Santa Magdalena” a l’empresa Construccions J. Sellarés, Josep 

Sellarés Sarrà. 

 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord en deguda forma als interessats. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 
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.,  

 


