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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 1 DE MARÇ DE 2017 
 
A Talamanca, essent les 18.00 hores del dia 1 de març 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 van tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 1 de febrer de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- Acceptació del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atesa la resolució de la Diputació de Barcelona aprovada en data 23 de febrer de 2017 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, relativa a l’aprovació de les 
concessions dels recursos econòmics consistent en el marc del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Talamanca se li ha concedit un import de 13.034,53 euros per 
el “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”. 
 
Atès que, tal i com s’especifica a la resolució, és necessari que els ens destinataris 
manifestin expressament l’acceptació del suport. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local 
 
S ‘A C O R D A: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els recursos econòmics consistents per import de 13.034,53 
euros, en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
3.- Acceptació dels en fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
Atesa la resolució de la Diputació de Barcelona aprovada en data 23 de febrer de 2017 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, relativa a les aprovacions de les 
concessions dels recursos econòmics consistents en els fons de prestació, “Activitats 
culturals de les festes majors”, “Finançament de l’àmbit de benestar social” i “Polítiques 
educatives per municipis de -5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Talamanca se li han concedit uns imports de 1.022,00 euros 
per “Activitats culturals de les festes majors”, 1.500,00 euros per “Finançament de l’àmbit 
de benestar social” i 1.000,00 euros per “Polítiques educatives per municipis de -5.000 
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habitants”. 
 
Atès que, tal i com s’especifica a la resolució, és necessari que els ens destinataris 
manifestin expressament l’acceptació del suport.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local  
 
S ‘A C O R D A: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els recursos econòmics consistents en els fons de prestació, 
“Activitats culturals de les festes majors” per import de 1.022,00 euros, “Finançament de 
l’àmbit de benestar social” per import de 1.500,00 euros i “Polítiques educatives per 
municipis de -5.000 habitants” per import de 1.000,00 euros, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.- Devolució de fiança a l’empresa Excavacions Miralles S.L. per les obres “Santa 
Magdalena: Porta d’accés a la batalla de Talamanca 1714” 
 
“Atesa la sol·licitud realitzada per l’empresa Excavacions Miralles, S.L. de retorn de 
fiança, per un import de 1.758,24 euros dipositada en xec bancari, relativa a les obres 
“Santa Magdalena: Porta d’accés a la batalla de Talamanca 1714”, i presentada a 
aquest Ajuntament en data 13 de febrer de 2017 i número de Registre E/46-2017. 
 
Examinat l’informe tècnic de l’arquitecta municipal, que copiat a la lletra diu: 

 
“En relació a l’execució de les obres de “Santa Magdalena: Porta d’accés a la batalla de 
Talamanca 1714”, obres que varen ser executades per Excavacions Miralles, S.L., s’escau 
INFORMAR 
 
Que respecte a la sol·licitud de la devolució de la garantia definitiva efectuada per l’empresa 
executora de les obres: Excavacions Miralles S.L., 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, Excavacions Miralles S.L., atès 
que  d’acord amb la inspecció visual, la obra està donant resposta als requeriments pels quals 
va estar executada, 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 1.758,24 euros dipositada en xec 

bancari, relativa a les obres “Santa Magdalena: Porta d’accés a la batalla de Talamanca 

1714” a l’empresa Excavacions Miralles S.L. 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
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5.- Adjudicació de les obres del Projecte de la connexió del clavegueram a la plaça 
Església de Talamanca  
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Talamanca, per acord del Ple de data 14 de setembre de 2016 va 

aprovar inicialment el Projecte de la connexió del clavegueram a la plaça Església de 

Talamanca, redactat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 

Barcelona i amb un pressupost d’execució per contracte de 30.775,36 euros, IVA 

inclòs, havent estat publicat aquest acord en data 3 d’octubre de 2016 al DOGC, en 

data 4 d’octubre al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i, en no haver-se 

presentat al·legacions, quedant definitivament aprovat.  

 
Atès que s’ha sol·licitat oferta a tres empreses, havent resultat l’oferta de Excavacions 

Miralles S.L., l’econòmicament més avantatjosa, d’acord amb el Pressupost nª 2017032, 

de data 27 de febrer de 2017 per “Projecte de la connexió del clavegueram a la plaça de 

l’Església de Talamanca, per import total de 25.252,00 € (sense IVA) i 30.554,92 € (IVA 

inclòs). 

 

 
Fonaments de Dret 

 

 

1. D’acord amb el que disposa la Disposició addicional segona, punts 1 i 2, del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, correspon a l’Alcalde, o en aquest cas a la Junta de 

Govern Local en qui ha delegat ,com a òrgan de contractació respecte dels contractes 

d’obra, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del 

pressupost. Per alta banda, correspon al Ple de la Corporació, com a òrgan de 

contractació, adjudicar aquells contractes el import dels quals superi l’esmentat 10 per 

cent dels recursos ordinaris del pressupost. 

 

2. D’acord amb l’article 111 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 

la tramitació dels expedients de contractació de contractes menors només s’exigirà 

l’aprovació de la despesa i la incorporació a la mateixa de la factura corresponent. 

Igualment, tractant-se d’un contracte menor d’obres, com és el cas, cal afegir el 

pressupost de les obres, sens perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte que 

en el seu cas requereixi la normativa específica d’aplicació. En el present cas, per altra 

banda, no resulta preceptiva la sol·licitud d’informe de supervisió de projectes del 

article 125 TRLCSP. 

 

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.- ADJUDICAR el contracte d’obres per el Projecte de la connexió del 

clavegueram a la plaça Església de Talamanca a Excavacions Miralles, S.L., amb CIF: 
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(...) i domicili Mas Miralles, s/n, Rajadell, per un import de 25.252,00 € sense IVA i 

30.554,92 € amb IVA. 

 

SEGON .- AUTORITZAR la despesa per a l’exercici 2017 (prorrogat de 2016) per un 

import de 30.554,92 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 190 60900. 

 

TERCER .- NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària. 

 

QUART .- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 

Sector Públic de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic. 

 

CINQUÈ .- FACULTAR l’Alcalde per tal que pugui signar qualsevol document que calgui 

per fer efectius els acords precedents. 

 
 
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.,  

 


