
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 28/2018 JGL 08/01/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE GENER DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/02/2018 
 
Taradell, el dia 8 de gener  de 2018 a les 19:00 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,  Araceli Garcia Español, Joan 
Casassas Martí i Dolors Martí Verdaguer, 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 celebrada el 
dia 2 de gener de 2018, número de sessió JGL/01/2018, 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, celebrada el dia 2 de gener de 2018, número de sessió JGL/ 
01 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. SOL·LICITUDS DEL GRUP DE SUPORT DE LA CUP A TARADELL. Exp. 
30/2018. 
 



 

 

Vistes les instàncies presentades pel Sr. F.H.S., en representació del grup de suport 
de la CUP de taradell, en data 5 de gener de 2018, amb números de registre d’entrada  
110, 114 i 115 de 2018, en la qual sol·licita: 
 

 que se li entregui una còpia del contracte entre aquest ajuntament i Sorea. 

 que els temes que es sotmeten al ple s’expliquin de manera entenedora. 

 que l’ajuntament doni de baixa els comptes corrents i dipòsits bancaris que 
tingui al Banc de Sabadell i a Caixabanc perquè han traslladat les seves seus 
fora de Catalunya. 

 
Que les dues primeres sol·licituds tenen relació amb la transparència en les 
administracions públiques, i aquest ajuntament intenta aplicar-la en la mesura que ho 
permet la legislació. Per això no hi ha inconvenient en entregar una còpia del contracte 
actual de l’ajuntament amb Sorea. Per altra part, i en el mateix sentit de transparència, 
en relació a les explicacions que es donen en relació als temes que es tracten en el 
Ple municipal, indicar al sol·licitant que a la finalització de cada sessió plenària, el 
públic assistent pot sol·licitar qualsevol aclariment o explicació respecte dels temes 
que s’hi ha tractat. 
 
Quan a la baixa de comptes bancaris a Caixabanc i Banc de Sabadell indicar que 
actualment aquest ajuntament té diversos crèdits formalitzats amb aquestes entitats, 
fonamentalment perquè són les utilitzades per accedir als crèdits de la Diputació de 
Barcelona, i no és possible donar-se’n de baixa. No obstant, s’estan efectuant gestions 
per començar a treballar amb d’altres entitats bancàries. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Admetre la sol·licitud i entregar als sol·licitant una còpia del contracte actual 
entre aquest ajuntament i Sorea. Manifestar-li que després de les sessions plenàries 
pot sol·licitar els aclariments que cregui convenients. Manifestar-li la situació actual 
respecte els dipòsits bancaris d’aquest ajuntament a Caixabanc i Banc de Sabadell, 
en la forma que consta a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.H.S. 
 
 
2.2. QUEIXA PER MOLÈSTIES CAUSADES PER ANIMALS A LA CTRA. DE 
VILADRAU. Exp. 1846/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.S.H. al registre municipal en data 28-12-2017, 
registre d’entrada 5305, en la qual exposa que el veí de la crtra. de Viladrau 32 que 
viu a sota el seu habitatge, té gallines, pollastres i conills  i el molesten i provoquen 
plagues de rates i ratolins. 
 
En data 4 de gener de 2018 el veterinari de l’ajuntament realitza una visita a l’habitatge 
de la crtra. de Viladrau 32, baixos i emet informe del qual en resulta que hi ha aviram 
per al consum propi i que dóna indicacions als resident per tal que aquests animals no 
provoquin molèsties al veïns i per evitar l’existència de rates i ratolins. 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Entregar còpia al Sr. J.S.H. de l’informe del veterinari de l’ajuntament de data 
4 de gener de 2018. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.S.H. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD PER PINTAR UN MURAL A LA PARET DEL CAMP DE FUTBOL. 
Exp. 31/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sr. L.P.M. al registre municipal en dia 5-01-18, 
registre d’entrada núm. 113, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a pintar un mural a 
la paret del camp de futbol. 
 
Que aquest ajuntament vehicula aquestes propostes artístiques a través del Servei de 
Joventut “Espai Jove El Puntal”, situat al c. Ramon Pou núm 101 de Taradell,  tf 
93.812.67.37. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Informar a la Sra. L.P.M. que ha de dirigir la seva sol·licitud a “l’Espai Jove El 
Puntal” a l’adreça i telèfon indicats a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. L.P.M. 
 
 
2.4 COL·LABORACIONS CAVALCADA DE REIS 2018. Exp. 1/2018. 
 
Vist que les entitats Institut de Taradell, Càrites Taradell, Gottic Teatre i UD Taradell, 
han col·laborat amb l’ajuntament en l’organització de la Cavalcada del Reis 2018, amb 
la participació de diverses persones pertanyents a les mateixes. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar els ajuts que es relacionen a les entitats següents: 
 
INS Taradell----------------------1.395,00 € 
Càrites---------------------------------30,00 € 
Gottic Teatre-------------------------30,00 € 
UD Taradell--------------------------15,00 € 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les entitats relacionades. 
 
 
2.5. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 1818/2017. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. E.M.O., de data 14/12/2017, amb número de 
registre d’entrada 5099/2017, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 62 del carrer Dr. Flèming. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/Dr. Flèming, 62 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe 
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE   
48103, referència B-502, paral·lela ala vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.6. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 35/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. O.P.M., de data 28/12/2017, amb número de 
registre d’entrada 5308/2017, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 9 de l’Av. Goitallops. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles a l’Av. Goitallops, 9 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe 
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE   
48103, referència B-502, paral·lela ala vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 41/2018. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M. C.V.C., de data 05/01/2018, amb número 
de registre d’entrada 116/2018, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 43 del Pg. Domènec Sert.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al número 43 del Pg. Domènec Sert. de Taradell amb les condicions que 
consten en l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 8/01/2018 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE   
48103, referència B-502, paral·lela ala vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) 

33/2018 A.S.V. 
c/ Batllia, 
14 

Reforma cuina i 
parquet menor 118,80 

 
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i 
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències 
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els 
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS DEL PLA 
“XARXA DE GOVERN LOCALS 2016-2019”. Exp. 74/2018. 
 



 

 

Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 
d’octubre de 2017, es va aprovar el Programa complementari de modernització de 
polígons, el seu règim regulador i l’obertura de termini de presentació de sol·licituds, 
que preveu la concessió de subvencions en el Marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”,  per a la millora dels polígons industrials. 
 
Que en aquest terme municipal existeixen 2 polígons industrials, sobre els quals està 
previst intervenir-hi en funció de determinades actuacions aprovades per l’ajuntament 
com són el Pla de seguretat viària i estudi de mobilitat, el Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses, el Pla d’acció per a les energies sostenibles així com la necessitat de 
mantenir les instal·lacions i serveis existents i adequar-los per a l’ús de les noves 
tecnologies. 
 
Que l’ajuntament de no disposa de recursos propis suficients per executar aquestes 
actuacions, anomenades “Millora dels polígons industrials El Vivet i Castellets”, amb 
un pressupost total de .-523.603,20 €, dels quals l’ajuntament en disposa de .-
78.540,48 €. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’una subvenció de .-
445.062,72 €.- per a l’execució de l’actuació “Millora dels polígons industrials El Vivet 
i Castellets”, amb un pressupost total de .-523.603,20 €. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del formulari que 
correspongui. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL’EXPEDIENT DE LICITACIÓ I CONVOCATÒRIA DE LA 
MATEIXA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE “REDACCIÓ DEL PROJECTE DIRECCIÓ DE LES OBRES I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU TRAM 
I DE LA RONDA MONTSERRAT A TARADELL”. Exp. 1483/2017. 
 
Vist que per Diligència d’ordenació de l’alcalde de 2-01-18 es va acordar la incoació 
de l’expedient per a la licitació del contracte de serveis de redacció del projecte tècnic 
i treballs complementaris “Urbanització del Tram I de la Ronda Montserrat”. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor emès en data 8 de gener de 2018, del qual en 
resulta, entre d’altres extrems, l’informe favorable del plec de clàusules administratives 
particulars,  l’existència de partida pressupostària per a l’execució d’aquesta actuació 
en el Pressupost Municipal de l’exercici 2018, que l’òrgan competent per a la seva 
aprovació és la Junta de Govern Local i que el procediment que correspon és l’obert, 
de tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada i amb varis criteris 
d’adjudicació.  
 
Que com sigui que el pressupost municipal de l’exercici 2018 es troba en període 
d’informació pública i que s’ha condicionar, en el seu cas, l’aprovació de l’expedient 



 

 

de licitació i obertura del procediment d’adjudicació, a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal esmentat. 
 
Que la convocatòria de la licitació s’ha de publicar en el perfil del contractant i en el 
Butlletí Oficial de la Província de conformitat al que estableix l’art. 142 del TRLCSP, 
atorgant un termini mínim de 15 dies naturals per a la presentació de proposicions, 
segons l’establert a l’art. 159.2 de la referida norma. 
 
Vist l’expedient per a la licitació del contracte de serveis de redacció del projecte tècnic 
i treballs complementaris “Urbanització del Tram I de la Ronda Montserrat”, Exp. 
1483/2017. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’expedient de licitació de licitació i convocatòria de la mateixa per a 
l’adjudicació del contracte de prestació de serveis de “Redacció del projecte, direcció 
de les obres i coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu tram I de la 
Ronda Montserrat a Taradell”. exp. 1483/2017. 
 
Segon.-Aprovar la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació del contracte 
de serveis “Redacció del projecte, direcció de les obres i coordinació de seguretat i 
salut del projecte constructiu tram I de la Ronda Montserrat a Taradell”, en la modalitat 
de tramitació ordinària, procediment obert, amb pluralitat de criteris i no subjecte a 
regulació harmonitzada. 
 
Tercer.- Publicar anunci de la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació 
del contracte de serveis esmentat, al taulell d’edictes municipal, al perfil del contractant 
de l’ajuntament de Taradell i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, atorgant 
un termini 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP, 
per a la presentació de proposicions. 
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat i eficàcia dels punts anteriors a l’aprovació definitiva 
del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0002-2018, per 57.088,01 euros. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:30 
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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