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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 4 D’OCTUBRE DE 2017 
 

A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 4 d’octubre de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar els següents punts: 
 
1-. Aprovació de les actes de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 
2017 i de 18 de setembre de 2017. 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
30 de juny de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, S.A.U. 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“VISTA la documentació presentada per SOREA,SAU  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 segon trimestre de 2017. 
 
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 
30 juny de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, SAU, amb un 
saldo total acumulat a favor de SOREA,SAU de 294,13 EUROS. 
 
Segon.- APROVAR el cànon de concessió corresponent al segon trimestre de 
2017, amb import a favor de l’Ajuntament de 178,57 EUROS. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a SOREA, SA.” 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:12 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


