
                             Ple extraordinari 14.03.2017 – Pàg.1 
                                                                                                      

Plaça Església, núm. 1 – 08278 Talamanca     Telèfon: 938270036     Fax: 938270042     talamanca@diba.cat     www.talamanca.cat     CIF P0827700F 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 14 DE MARÇ DE 2017 
 
A TALAMANCA, essent les 15:00 hores del dia 14 de març de 2017, es reuneix 
l’Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l’assistència de la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, Sr Jordi Torres Touron, 
Sr. Daniel Sánchez Barranco i Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de 
l’Ajuntament, assistits tots ells pel Secretari accidental, el Sr. Eugeni Estopà 
Calvet. 
 
Declarat obert l’acte públic, es va tractar els següent assumpte: 
 
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES A 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I INICI DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ 

PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE REFERIT A L’OBRA PREVISTA 

EN EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLATJA DE LA PISCINA DE 

TALAMANCA. 

 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 

“Vist el projecte de remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca, 

redactat per la arquitecta tècnica municipal, Mª Dolors Perramon Fàbregas, amb un 

pressupost de 150.752,90 €, IVA inclòs, per tal de procedir a la remodelació de la zona 

de la platja per tal d’adaptar-la a la normativa vigent en quant a condicions higièniques, 

sanitàries i de seguretat per als usuaris, així com per a la  realització de les 

reparacions i obres de millora necessàries per garantir la seva estabilitat i 

manteniment.  

 

Vist l'informe emès per l'arquitecta tècnica municipal, de data 2/03/2017, pel qual 

s'informa favorablement el referit projecte, valorant que, per l’estat de ruïna constat, hi 

concorren raons d'interès públic per a la seva tramitació d'urgència. 

 

Vist l'article 37 del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el ROAS, en relació a la 

tramitació dels projectes d'obra ordinària. 

 

Atès que, d'acord amb l'informe emès, es considera oportú, a l'empara de l'article 33 

de la Llei 39/2015, de 1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, l'aplicació de la tramitació d'urgència en el procediment 

d'aprovació del present projecte d'obra ordinària. 

 



                             Ple extraordinari 14.03.2017 – Pàg.2 
                                                                                                      

Plaça Església, núm. 1 – 08278 Talamanca     Telèfon: 938270036     Fax: 938270042     talamanca@diba.cat     www.talamanca.cat     CIF P0827700F 

 

Vist l’Informe del cap del servei en què raona motivadament la necessitat, per raons 

d’interès general, de procedir a la contractació de les esmentades obres pel 

procediment ordinari i tramitació abreujada i urgent de l’expedient, de conformitat amb 

allò establert a l’article 112 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, por 

el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector. 

 

En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en virtut de l´article 52 

del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

Proposo al Ple l´adopció dels següents  

A C O R D S: 

PRIMER.– Aprovar inicialment i per tràmit d’urgència, el Projecte de remodelació de la 

platja de la piscina de Talamanca, redactat per la tècnica Mª Dolors Perramon 

Fàbregas, amb un pressupost de 150.752,90 €, IVA inclòs, la tramitació del qual pel 

seu caràcter d'urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest 

procediment a la meitat. 

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública l’aprovació del projecte esmentat per mitjà 

d’anuncis en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis durant el termini de quinze 

(15) 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. 

 

En altre cas, les al·legacions serà resoltes, previ informe tècnic, per la Junta de 

Govern en l’acord d’aprovació definitiva, el qual es publicarà en el BOP, en el DOGC, 

en la seu electrònica i en els taulers informatius. 

 

TERCER.- Declarar la urgència de l’expedient de contractació de l’obra, de conformitat 

amb allò previngut a l’article 112 del TRLCSP, i d’acord amb l’informe justificatiu obrant 

a l’expedient.  

 

QUART.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 

contractació de l’obra de remodelació de la platja de la piscina municipal de 

Talamanca, reguladores del procediment obert, amb tramitació abreujada i urgent i 

diversos criteris d’adjudicació, per a la licitació del contracte administratiu de l’obra 

“Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca”.  

 

CINQUÈ.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació. Fixar 

en 13 dies el termini per a la presentació de les ofertes, comptadors des del dia 

següent al de la publicació al BOP/DOGC. 
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SISÈ.- Autoritzar la despesa per import de 150.752,90 €, IVA inclòs, amb càrrec a la 

partida 342.61903 del pressupost de l’exercici 2017 (prorrogat de 2016). L’alcaldia 

serà l’òrgan encarregat de tramitar i impulsar l’expedient per mitjà de les resolucions 

necessàries fins a l’adjudicació, la qual serà efectuada pel Ple de la Corporació.” 

 

La Sra. Núria Cañellas demana, per poder votar, veure o consultar el projecte, 

el Plec de clàusules i l’expedient de contractació, ja que no l’ha vist i s’aproven 

moltes coses que ella no ha vist. 

 

L’Alcalde respon que tota la documentació està a la seva disposició des de la 

convocatòria del Ple fins a la seva celebració, i que ho hauria d’haver consultat 

abans del Ple. 

 

La Sra. Núria Cañellas demana de poder-ho veure ara, atès que no ha tingut 

temps per fer-ho abans. 

 

L’Alcalde respon que no és el procediment correcte, però es proposa 

suspendre el Ple durant 5 minuts per tal que la Sra. Núria Cañellas pugui 

consultar la documentació. 

 

Després d’una pausa de 7 minuts es reprèn el Ple. 

 

La proposta se sotmet a votació i s’aprova amb 4 vots a favor i l’abstenció de la 

Sra. Núria Cañellas, que expressa que vol que consti en acta que només se li 

han deixat 5 minuts per mirar la documentació i que, a més a més, troba a faltar 

en el Plec de Clàusules cap menció a les clàusules socials. 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 

15:35 hores, que certifico. 

 

 

Vist-i-Plau 
L'Alcalde,                                             El Secretari acctal.,  


