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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 17 DE GENER DE 2018 
 

A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 17 de gener de 2018, 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 20 de desembre de 
2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada “Millora de camins 
municipals de Talamanca”  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Vista la memòria valorada “Millora de camins municipals de Talamanca”, 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 47.260,93 euros, IVA inclòs. 
 
Vist l´article 52 i 57 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 13 de desembre de 2017 

Es proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 

A C O R D S: 
 

PRIMER.–APROVAR INICIALMENT la memòria valorada “Millora de camins 
municipals de Talamanca”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 47.260,93 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació de la memòria valorada 
esmentada per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
publicació d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el 
supòsit que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
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3.- Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada “Implantació nova 
mini-deixalleria”  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Vista la memòria valorada “Implantació nova mini-deixalleria”, redactada pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte de 
84.872,20 euros, IVA inclòs. 
 
Vist l´article 52 i 57 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 13 de desembre de 2017 

Es proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 

A C O R D S: 
 

PRIMER.–APROVAR INICIALMENT la memòria valorada “Implantació nova 
mini-deixalleria”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 84.872,20 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’aprovació de la memòria valorada 
esmentada per mitjà d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de l’última 
publicació d’aquest edicte (BOPB/DOGC), a l’efecte de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut el termini previst i en el 
supòsit que no es formuli cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:18 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


