Expedient: 133/2019 JGL 28/01/2019
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE GENER DE 2019
Número de sessió: JGL/04/2019
Taradell, el dia 28 de gener de 2019 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 21 de gener de 2019, número de sessió JGL/03/2019, 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 21 de gener de 2019, número de sessió
JGL/ 03 /2019. Exp. 97/19.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. SOL·LICITUD ESCUDERIA OSONA PER A CELEBRACIÓ DEL RAL·LI SPRINT
2019. Exp. 66/19.

Vista la instància presentada per la Escuderia Osona, en data 23-01-19, amb número
de registre d’entrada 412/2019, en la qual, en motiu de la disputa del Ral·li Sprint Sant
Julià els dies 23 i 24 de febrer, sol·licita que se n’autoritzi el pas.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Autoritzar el pas dels vehicles pel terme de Taradell, en motiu de la celebració
del Ral·li Sprint Sant Julià els pròxims 23 i 24 de febrer de 2019, condicionat a que els
organitzadors disposin dels permisos i autoritzacions de les autoritats competents
esportives i governatives.
Segon.-Notificar el present acord a l’Escuderia Osona.

2.2. AJUDA A LES GERMANETES DELS POBRES. Exp. 77/2019
Vista la sol·licitud de les Germanetes dels Pobres a 701/2018, en la qual es demana
que es faci una aportació per a les activitats de l’entitat de 300,00€ , de la mateixa
manera que s’ha efectuat durant anys.
Que en el pressupost 2019 es preveu una aportació de 300,00€ a les Germanetes
dels Pobres.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar un ajut de 300,00€ a les Germanetes dels Pobres per l’exercici 2019.
Segon.-Notificar el present acord a les Germanetes dels Pobres.

2.3. AJUT ECONÒMIC PARRÒQUIA DE TARADELL PER NETEJA FESTA DE
REIS. Exp. 77/2019.
Vist que una part de la Festa dels Reis de Taradell del dia 5 de gener es porta a terme
dins de l’Església del poble.
Vist que posteriorment cal netejar l’església i això genera unes despeses
econòmiques.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el pagament de 100,00€ a la Parròquia de Taradell per sufragar les
despeses de neteja de l’església per la Festa dels Reis del dia 5 de gener de 2019.
Segon.- Notificar el present acord a la Parròquia de Taradell.

2.4. DENÚNCIA PER ROBATORI DE RÈTOLS DE “MUNICIPI DE LA REPÚBLICA”.
Exp. 166/2019
Vist que en data 20 de gener de 2019 es varen robar 3 rètols municipals amb la
inscripció “Municipi de la República”.
Que el Regidor de Governació ha presentat la corresponent denúncia davant el
Mossos d’Esquadra en data 25 de gener en relació al robatori esmentat.
Per unanimitat s’acorda:
Ratificar la denuncia presentada pel Regidor de Governació el deia 25 de gener de
2019 davant el Mossos d’Esquadra pel robatori de 3 rètols municipals amb la inscripció
“Municipi de la República”.

2.5. SOL·LICITUD DEL CLUB DE VOLEI DE TARADELL PER UTILITZACIÓ
D’ESPAIS. Exp. 18/19.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Club de Volei de Taradell, en
data 25-10-19, amb de registre d’entrada número 439/2019, en la qual exposa que
degut a l’increment de jugadors i equips que practiquen en el club, les instal·lacions
de l’Institut que actualment utilitzen no són suficients ni adequades ni per als
entrenaments ni per als partits oficials, i sol·licita que es trobi una solució de cara a la
pròxima temporada.
Que per a l’adscripció d’espais i horaris al pavelló a les diferents entitats del poble es
segueix un procediment abans de l’inici de cada temporada i en funció del nombre
d’equips i edats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Tenir per efectuades les manifestacions del Club Volei de Taradell i
emplaçar-lo a les reunions que es fan abans de l’inici de les temporades esportives
per tal d’establir la utilització del pavelló, en base als criteris esmentats.
Segon.-Notificar el present acord al Club Volei de Taradell.
2.6 SOL·LICITUD D’ENTREGA D’UN REMOLC DE CARPA DE PROTECCIÓ CIVIL.
Exp. 143/19.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. G.P.C., en data 23-1-19, amb
de registre d’entrada número E 410/2019, en la qual sol·licita que se li entregui el
remolc de carpa dipositat al dipòsit municipal i propietat de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Taradell.

Que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ha manifestat que el remolc esmentat
no s’utilitza i que el volen cedir al sol·licitant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Entregar al Sr. G.P.C. el remolc de carpa que es troba al dipòsit municipal i
dipositat per l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció civil de
Taradell i al Sr. G.P.C.
2.7.APROVACIO DEL PROJECTE D’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS PER A LA
BILBIOTECA MUNICIPAL I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT.
Exp. 164/19.
Vista la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aproven les bases
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les
biblioteques.
Que un dels ajuts previstos està destinat a l’adquisició de llibres i diaris per a les
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Que aquest ajuntament té prevista el projecte “Adquisició de llibres i diaris destinats a
la biblioteca pública de Taradell Antoni Pladevall Font”.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el projecte “Adquisició de llibres i diaris destinats a la biblioteca
pública de Taradell Antoni Pladevall Font”.
Segon.-Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de
Catalunya, l’atorgament de la màxima subvenció possible per al finançament del
projecte “Adquisició de llibres i diaris destinats a la biblioteca pública de Taradell Antoni
Pladevall Font”.
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

702/2018 P.S. i I.S.

FINCA

OBRA
Construcció
Ptge. Congost, habitatge
s/n
unifamiliar

TIPUS

IMPORT
(€)

Fiança

major

11.427,32

2.308,55 33,00

Placa

126/2019 Ll.V.M.

147/2019 I.C.S.
Construccions
149/2019 Ferrer S.A.
153/2019 A.S.A.

c/ Església, 1
Pl.
Barceloneta,
20
c/ Ramon Pou,
82
Av. Castellets,
6

Canviar canal
Canviar rajola
cuina
Instal.lació de
grua d'obres
Repàs i pintat
de façana

menor

38,00

menor

60,21

menor

80,19

menor

50,55

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. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS ”SUPORT COMPTABLE I
INTERVENCIÓ”. Exp. 686/2018.
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 13/12/2018 es va
acordar aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de
“Suport comptable i intervenció, Exp. 686/2018”, i la convocatòria del procediment de
licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació ordinària, mitjançant el procediment
obert, amb més d’un criteri d’adjudicació avaluables de forma automàtica i amb criteris
que depenen d’un judici de valor, i no subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament el plec de clàusules administratives-tècniques
particulars corresponents al no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació contra
els mateixos.
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es va presentar una oferta:
Oferta 1: M.P.C.
En data 10 de gener de 2019 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia
l’obertura dels Sobres A, B i C de la proposició i examen dels documents que
contenien, va acordar declarar admesa la única empresa licitadora.
En la mateixa sessió, es va procedir a la valoració i puntuació de l’oferta presentada
que va formular la millor proposta de relació qualitat-preu.
Les puntuacions obtingudes per la única oferta presentada va motivar, de conformitat
a l’establert a l’apartat 5 de la Clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de de Govern

Local (per delegació de l’acord del Ple de data 13/12/2018), l’adjudicació del contracte
de serveis “Suport comptable i intervenció”, a l’empresa licitadora i en l’ordre següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ
75

M.P.C.

Que l’empresa MIQUEL PUIG CASTAÑE classificada en primera posició ha presentat,
dins el termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula 1.19) del PCAP.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis “Suport comptable i intervenció” pel preu de
25.080,00€ anuals (iva no inclòs), al licitador que es relaciona i en l’ordre següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ
75

M.P.C.

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de que comparegui a formalitzar el contracte
a la seu de l’Ajuntament de Taradell, en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar
del transcurs del termini de 15 dies hàbils des de que es remeti la notificació de
l’adjudicació donat que es tracta d’un contracte susceptible de recurs especial, de
conformitat a l’establert a l’article 153 de la LCSP.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
5.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

5.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. MA. A.B.T.
Atesa la sol·licitud núm. 453/2019 de data 28 de gener de 2019 de la Sra. M.A.B.T.,
demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la
condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 2 de
gener de 2019 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. M.A.B.T.
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la
targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a la Sra. M.A.B.T. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 2 de gener de 2019

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2019-0002 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 236.142,79 euros,
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament
de Taradell.
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a
un any o subministraments recurrents.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2019-0002 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de la mateixa.
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0002 per un import líquid de
236.142,79 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament.
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de
factures referenciada.
7. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:

Exp.

Empresa

Contracte

144/19 Urobrex SL Reparació escocells i voreres a la Madriguera

Import €
(sense iva)
14.756,50 €

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
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
Alcalde de Taradell
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