
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE DATA 5 DE GENER DE 2015 

 
 
Número de sessió: JGL/01/2015 
 
Taradell, el dia 5 de gener de 2015 a les 13:00 hores a la sala gran de la segona 
planta de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, Il·ltre. Sr. Lluís 
Verdaguer i Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb 
assistència dels Regidors següents: el Sr. Jordi Baucells i Colomer, Sra. Rosa 
Papell i Coma, Sra. Lluïsa Sañé i Solagran i Sr. Joan Casassas, tots del grup 
polític municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera 
convocatòria. 
 
Assisteix el Secretari-Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní. 
  
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar 
la sessió, es declara oberta per la presidència. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
L’Alcalde Sr. Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present sessió si 
volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
realitzada el dia 23 de desembre de 2014, número de sessió JGL/49/2014, 
segons estableix l’article 113, en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals (ROF). 
 
Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic.-  Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, realitzada el dia 23 de desembre de 2014, número de 
sessió JGL/49/2014. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES  
 
2.1. CANVI DE VEHICLE LLICÈNCIA DE TAXI NÚM. 2 DE T ARADELL.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ll.T.T., en representació pròpia, en data 31- 



 
 
12-2014, amb número de registre d’entrada 1-2014-004138-1, en la qual sol·licita 
que se li autoritzi el canvi de vehicle per la prestació del servei d’autotaxi. 
 
Que el sol·licitant és el titular de la llicència de taxi núm. 2 de Taradell per acord 
de la Junta de Govern Local del dia 10 de gener de 2006, la qual està 
condicionada a què el vehicle no tingui una antiguitat de més de 2 anys i que el 
número de places del mateix no sigui superior a 5, amb el conductor inclòs. 
 
Que el sol·licitant ha presentat la documentació del nou vehicle, marca Toyota, 
model Avensis, de 5 places amb el conductor inclòs, que dóna compliment a les 
condicions de la llicència de referència i que ha de substituir el vehicle 
anteriorment autoritzat per la prestació del servei amb matrícula 8146 CYX. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Autoritzar al Sr. Ll.T.T., com a titular de la llicència d’autotaxi núm. 2 de 
Taradell, al canvi de vehicle per prestar el servei de taxi amb el vehicle de la 
marca Toyota, Model Avensis,  amb matrícula 9040 JBN, en substitució del 
vehicle amb matrícula 8146 CYX. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Ll.T.T. 
 
 
2.2 ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR DE L’EDIFIC I DE CAN 
COSTA. 

Atesa la provisió d’alcaldia de data 29 d’octubre de 2014, que acorda aprovar 
iniciar l’expedient  de contractació de la gestió i explotació del servei de Bar i 
Terrassa del Centre Cultural Can Costa i Font, de titularitat municipal, sota la 
modalitat   concessional. 

Atès que el  Ple de data 13 de novembre  de 2014,  va aprovar entre d’altres 
acords, l’expedient de licitació i el Plec de Clàusules Administratives que han de 
regir la contractació de la gestió i explotació del servei de Bar i Terrassa del 
Centre Cultural Can Costa i Font, de titularitat municipal, sota la modalitat 
concessional. 

Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 20 de novembre de 2014, atorgant als possibles licitadors el 
termini de 13 dies naturals per a la presentació de les seves proposicions en els 
termes de l'art. 143 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Una vegada conclòs el termini de licitació van resultar presentats els següents 
licitadors: 

• N.M.V. i M.J.D. (El cafè de Can Costa scp) 



 
• D.O.S. i J.P.J.R. 

 
Atès que en data 29 de desembre de 2014 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de 
les ofertes econòmiques i documentació tècnica, procedint-se a la classificació de 
les proposicions presentades per ordre decreixent en els termes assenyalats a 
l’article 152.1 del Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic  i acordant-se per la Mesa la 
que l’oferta més avantatjosa econòmicament era la presentada per N.M.V. i 
M.J.D. (El cafè de Can Costa scp) 

Atès que la competència per a l'adjudicació del contracte correspon al Ple de la 
Corporació, segons allò establert en la Disposició Addicional 2a del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, però que va delegar aquesta competència a la Junta 
de Govern Local per acord exprés del mateix de data 13 de novembre de 2014. 

A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i 161 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Per unanimitat s’acorda: 

PRIMER:  Adjudicar el contracte de la gestió i explotació del servei de Bar i 
Terrassa del Centre Cultural Can Costa i Font, de titularitat municipal, sota la 
modalitat   concessional a N.M.V. i M.J.D. (El cafè de Can Costa scp) per haver 
obtingut major puntuació de la valoració feta en relació a la resta de candidats. 
Exp. 177/2014-S. 

SEGON: El preu d’adjudicació del contracte és de Dos Mil Set-Cents € anuals 
(2.700 €). Aquest cànon s’actualitzarà anualment amb l’Índex de preus al consum 
(IPC). 

TERCER:  El termini de durada del contracte és d’UN ANY prorrogable d’any en 
any fins un màxim de 10 anys. 

QUART:  Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de candidats i 
licitadors, publicant-se així mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament, en 
els termes previstos a l'art. 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

CINQUÈ: Procedir a la formalització del contracte en el termini màxim de quinze 
dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació en els termes que 
estableix l'art. 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 



 

SISÈ: Establir que la garantía definitiva que ha d’abonar l’adjudicatari segons la 
clàusula dotzena del plec de clàusules administratives ascendeix a 135,00 €. 

SETÈ: Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació 
administrativa presentada per participar en aquesta convocatòria de conformitat 
amb l’article 87.4 RGLCAP, advertint-los que, en el supòsit que no procedeix  a la 
retirada es destruirà una vegada sigui ferm aquest acord. 
 
 
3.- PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT A L’OCUPACIÓ L OCAL 2015 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
18/12/2014 es va acordar el Programa complementari de foment a l’ocupació 
local, el qual preveu dues línies d’actuació que són: 
 
-Línia 1- Suport a l’ocupació local 
-Línia 2- Suport a la reactivació econòmica local 
 
Que en el referit programa s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Taradell la quantitat 
de 98.467,58 € per la línia 1 de suport a l’ocupació local i 65.912,31 € per la línia 2 
de suport a la reactivació econòmica local. 
 
Que en la normativa del programa esmentat es permet que l’import atorgat entre 
les dues línies de suport es pugui redistribuir l’import de la línia 2 de suport a la 
reactivació econòmica local cap a la línia 1 de suport a l’ocupació local. 
 
Que per tal de dur a terme diverses actuacions d’interès municipal es preveu la 
contractació del personal necessari a tal fi, essent necessari pel finançament del 
cost dels mateixos, traspassar de la línia 2 a la línia 1 esmentades, la quantitat de 
6.035,27€. 
 
Que és necessari acceptar expressament la concessió del ajuts atorgats. 
 
Per unanimitat s’acorda. 
 
Primer.- Acceptar expressament l’ajut de la Diputació de Barcelona al Programa  
Complementari de foment a l’ocupació local línia 1 suport a l’ocupació local 
(98.467,58€) i línia 2 suport a la reactivació econòmica local (65.645,05€). 
 
Segon.- Redistribució de l’import acceptat entre les línies de suport, passant 
6.035,27€ de la línia 2 suport a la reactivació econòmica local a la línia 1 suport a 
l’ocupació local, restant els imports de la forma següent: 
 
-Línia 1- Suport a l’ocupació local....................................104.502,85€ 
-Línia 2- Suport a la reactivació econòmica local..............59.609,78€ 
 
 
 



 
 
4. APROVAR, SI S’ESCAU, LA  DECLARACIÓ DE CRÈDITS I NCOBRABLES 
DE DIVERSOS EXPEDIENTS I DONAR-LOS DE BAIXA A LA CO MPTABILITAT 
MUNICIPAL  
 
Atesa la proposta de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Unitat d’Osona, 
Oficina de Vic, perquè l’Ajuntament de Taradell declari com a crèdits incobrables 
(fallits per referència) i els doni de baixa en la comptabilitat municipal els imports i 
deutors que es relacionen als expedients instruïts:  
 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14002, comprensiva de 5 
expedients amb un import total de 247,00 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14003, comprensiva de 9 
expedients amb un import total de 2.555,46 euros 
Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14004, comprensiva de 7 
expedients amb un import total de 9.696,16 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14005, comprensiva de 9 
expedients amb un import total de 14.440,22 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14006, 
comprensiva de 6 expedients amb un import total de 148,59 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14007, 
comprensiva de 5 expedients amb un import total de 1.345,52 euros. 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14008, 
comprensiva d’1 expedient amb un import total de 2.996,77 euros 
 
Atesa la proposta de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Unitat d’Osona, 
Oficina de Vic, perquè l’Ajuntament de Taradell doni de baixa del padró de l’IVTM 
per al 2015 els següents vehicles:  
 
Titular  Matricula  Model  
Dumat SL E-8686-BCW AUSA 150 DA X4 Plus 
G.P.E. B-2057-NV Citroen AX 1 4 4x4 
M.R.D. B-0289-TL Ford KA 
Obres i Rehabilitacions La 
Comarca SL 

B-8701-WF Mitsubishi Canter 

Transports Frigorifics 
Chirveches SL 

B-14433-R Leciñena SRP-3E 

Transports Taradell SL 0117-BSG Volvo FL619 
Transports Taradell SL B-4491-UV Renault Variant II 
Transports Taradell SL B-5792-MF Nissan M-140 Portacont. 
Transports Taradell SL B-9670-ML Nissan Trade Caja Abierta 
 
Per les raons detallades en cadascun dels expedients corresponents. 
 
Vist que s’han seguit els criteris de formulació de propostes de crèdits 
incobrables, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona 
mitjançant l’ORGT, d’acord amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals i amb l’Ordenança General de 
l’ORGT, i vist l’article 62 del Reglament General de Recaptació, el Reglament  



 
 
orgànic i funcional de l’ORGT i l’Ordenança General de l’ORGT.   
 
Per unanimitat s’acorda: 
  
Primer.-  Aprovar declarar crèdits incobrables i donar de baixa en la comptabilitat 
municipal, els crèdits dels expedients instruïts: 
 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14002, comprensiva de 5 
expedients amb un import total de 247,00 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14003, comprensiva de 9 
expedients amb un import total de 2.555,46 euros 
Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14004, comprensiva de 7 
expedients amb un import total de 9.696,16 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables núm. 14005, comprensiva de 9 
expedients amb un import total de 14.440,22 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14006, 
comprensiva de 6 expedients amb un import total de 148,59 euros 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14007, 
comprensiva de 5 expedients amb un import total de 1.345,52 euros. 
-Relació de propostes de crèdits incobrables (fallits per referència)  núm. 14008, 
comprensiva d’1 expedient amb un import total de 2.996,77 euros 
  
Segon.-  Aprovar donar de baixa del padró d’IVTM per al 2015 els següents 
vehicles: 
 
Titular  Matricula  Model  
Dumat SL E-8686-BCW AUSA 150 DA X4 Plus 
G.P.E. B-2057-NV Citroen AX 1 4 4x4 
M.R.D. B-0289-TL Ford KA 
Obres i Rehabilitacions La 
Comarca SL 

B-8701-WF Mitsubishi Canter 

Transports Frigorifics 
Chirveches SL 

B-14433-R Leciñena SRP-3E 

Transports Taradell SL 0117-BSG Volvo FL619 
Transports Taradell SL B-4491-UV Renault Variant II 
Transports Taradell SL B-5792-MF Nissan M-140 Portacont. 
Transports Taradell SL B-9670-ML Nissan Trade Caja Abierta 
  
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’ORGT, Unitat d’Osona, Oficina de Vic. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 
13:30 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,                                                               El Secretari-Interventor, 

 
 
Lluís Verdaguer i Vivet                                          Josep Rovira Sadurní 


