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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 5 D’ABRIL DE 2017 
 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 5 d’abril 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 març de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
31 de desembre de 2016 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A.  
 
S’aprova per unanimitat els següents acords: 
 
“VISTA la documentació presentada per SOREA, S.A., societat concessionària 
del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca, relativa al cànon 
de concessió i a l'estat de comptes acumulat al quart trimestre de 2016. 
 
Examinada dita proposta i trobada conforme. 
 
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.- APROVAR la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
31 de desembre de 2016 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A., amb un saldo total acumulat a favor de l’Ajuntament de 679,27 EUROS. 
 
Segon.- APROVAR el cànon de concessió corresponent al quart trimestre de 
2016, amb import a favor de l’Ajuntament 292,67 euros. 
 
Tercer. – REQUERIR a SOREA. S.A. que ingressi la quantitat de 679,27 EUR 
mitjançant transferència bancària al número de compte bancari de 
Caixabank,S.A.:  

ES22-2100-0440-1502-****-**** 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a SOREA, SA. 
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3.- Proposta d’adjudicació de la direcció d’obra de l’actuació 
“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Talamanca es troba en procés de licitació de 
l’actuació “Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” 
 
Vist que el projecte “Remodelació de la platja de la piscina municipal de 
Talamanca” requereix direcció facultativa i executiva. 
 
Atès que l’Ajuntament de Talamanca ha d’adjudicar contracte de serveis per a 
la direcció facultativa i executiva de les obres esmentades, incloent la 
coordinació de seguretat i salut. 
 
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar pressupost per portar a terme la 
direcció facultativa i executiva, incloent la coordinació de seguretat i salut, de 
l’actuació assenyalada anteriorment a Arquitop-3, S.L., i que aquesta empresa 
en data 4 d’abril de 2017, i registre d’entrades núm. 102, va presentar el 
pressupost núm. 2017/05 per un import total sense IVA de 1.565,00 euros 

 
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. 
 
 

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 a la direcció facultativa i 
executiva, incloent la coordinació de seguretat i salut, de l’actuació 
“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” a  l’empresa 
Arquitop-3, S.L., per un import de 1.565,00 euros (IVA exclòs), d’acord a la 
proposta presentada. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de l’import total del pressupost, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 342 61903 del pressupost de l’exercici 2017 
(prorrogat 2016). 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.” 
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I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:15 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                EL SECRETARI ACCTAL.,  

 


