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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 15 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 15 de novembre 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 l’acta de la Junta de Govern Local de 4 d’octubre de 2017. 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
2.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 1 del projecte d’obres 
“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” amb 
núm. d’expedient “Talamanca – Remodelació platja piscina” 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Antecedents 
  
1. En dates 17 i 21 de març de 2017 es va publicar respectivament en el 
DOGC, en el primer cas, i en el BOPB i el Perfil del Contractant, en el segon, 
l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Talamanca adoptat en sessió 
extraordinària de dia 14 de març de 2017, pel qual s’aprovava inicialment la 
memòria valorada de l’obra “Remodelació de la platja de la piscina municipal de 
Talamanca” amb núm. d’expedient “Talamanca – Remodelació platja piscina”  
així com també l’anunci pel qual, segons acord del mateix Ple,  s’aprovava i 
s’exposava públicament el plec de clàusules econòmic-administratives i 
jurídiques particulars que regeixen la contractació de l’obra “Remodelació de la 
platja de la piscina municipal de Talamanca”, així com la licitació d’aquest 
contracte per procediment obert i tramitació urgent.  
 
2. Després de seguir el procediment de licitació, en data 12 d’abril de 2017 la 
Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obra “Remodelació de la 
platja de la piscina municipal de Talamanca” amb núm. d’expedient “Talamanca 
– Remodelació platja piscina” , a l'empresa Transports i Excavacions Ribera, 
S.A., amb CIF A08576753, i domicili al carrer Bernat Metge, 96-104, de 
Sabadell (CP 08205), per un import de 124.589,17 euros (sense IVA), 
150.752,90 euros IVA inclòs. 
 
3. Atès que en data 2 de novembre de 2017 i Registre d’Entrades núm. 284, 
l’empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A. va presentar la certificació 
d’obra núm. 1 de data 31 de juliol de 2017 relativa a l’actuació “Remodelació de 
la platja de la piscina municipal de Talamanca” amb núm. d’expedient 
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“Talamanca – Remodelació platja piscina”, per un import de 44.716,37 euros 
(IVA inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra per la tècnica directora de 
l’obra Sra. Maria Dolors Perramon Fàbregas d’Arquitop-3,S.L. 
 
5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2017 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 342 61903. 
 
Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa a la Junta l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 1 relativa a l’actuació 
“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” amb núm. 
d’expedient “Talamanca – Remodelació platja piscina”, per un import de 
44.716,37 euros (IVA inclòs) 
 
Segon-. AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 1. 
 
Tercer-. NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada.”  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:13 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 
 
 
 
 
 
 
 
 


