Expedient: 363/2019 JGL 18/03/2019
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE MARÇ DE 2019

Número de sessió: JGL/11/2019
Taradell, el dia 18 de març 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 11 de març de 2019, número de sessió JGL/10/2019, 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 11 de març de 2019, número de sessió JGL/
10 /2019.
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 PER ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS ALS COMERÇOS. Exp.
340/19

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.C.F., en data 6-3-19,
amb de registre d’entrada número 1106/2019, en la qual sol·licita que es faci una
campanya informativa als comerços del poble per tal que adeqüin els accessos de
manera que hi puguin accedir les persones amb cadira de rodes.
Que aquest ajuntament ja exigeix als nous comerços que es doni compliment a les
mesures establertes a la Llei 13/2014 d’accessibilitat. Respecte dels comerços
existents se n’exigeix l’adequació quan correspon en funció de les possibles
modificacions.
Per altra part es considera convenient fer més actuacions informatives per tal de donar
compliment a la Llei 13/2014 i facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda als comerços.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre parcialment la sol·licitud de la Sra. C., acordant-se que, en el
moment que ho permetin les disposicions pressupostàries, s’efectuïn actuacions de
foment dirigides a la modificació dels accessos als comerços per tal de facilitar-ne
l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. C.C.F.

2.2 FESTA MAJOR BARRI DE MONT-RODON. Exp. 66/19.
Vista la instància presentada pel Sr. M.S., en representació de l’Associació de veïns
del barri de Mont-rodon, en data 13-03-19, amb número de registre d’entrada
1225/2019, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració de la Festa Major del barri
els dies 14,15 i 16 de juny de 2019: el dia 13, 40 cadires al local social; la resta de dies
la tarima gran davant de la porteria de la pista, taules, 200 cadires, 2 cubells de
brossa, 1 WC, neveres, tallar la gespa de la pista i el Pla de les Albes; el diumenge,
disponibilitat dels municipals per al bici aigua.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud advertint que els sol·licitants s’hauran de posar en
contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de Mont-rodon.

2.3. 65è APLEC DE MONT-RODON. Exp. 66/19
Vista la instància presentada per l’Associació de veïns de Mont-rodon, en data
13/03/2019, amb número de registre d’entrada 1226/2019, en la qual s’exposa que el

dia 12 de maig de 2019 es celebrarà el 65è Aplec de Mont-rodon i sol·licita a tal fi una
ajuda pel cost de la cobla, una tarima muntada, 2 gàbies de cadires, tallar l’herba del
Pla de les Albes, una parada de Santa Llúcia, repartir programes i Can Costa en cas
de pluja.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Associació de Veïns de Mont-rodon quan la
concessió d’una ajuda pel pagament de la cobla, tarima, 2 gàbies de cadires, tallar
l’herba del Pla de les Albes, una parada de Santa Llúcia, i la disponibilitat de Can
Costa en cas de pluja..
Segon.-Desestimar la sol·licitud del repartiment de programes que ha de fer la mateixa
entitat.
Tercer.-Notificar el present acord a l’Associació de veïns de Mont-rodon.

2.4. QUEIXA PER LA RUA DEL CARNAVAL DE LA SRA. A.M.M. Exp. 66/2019.
Vista la instància presentada per la Sra. A.M.M. al registre municipal en data 14-0319, registre d’entrada núm. 1249, en la qual exposa que durant el carnaval d’enguany
celebrat el passat dia 9 de març, dues carrosses varen passar per un recorregut no
previst ni marcat per l’organització, en concret pel c. Sant Sebastià a l’alçada del núm.
93. Que aquest carrer és molt estret i al passar les carrosses varen produir diferents
danys als cotxes que hi havia aparcats, enfilant-se a la vorera, amb molt soroll i deixant
molta brutícia, i sol·licita una explicació de per què varen passar aquests fet.
Aquesta Junta ha de manifestar la conformitat amb la sol·licitant en el sentit que els
fets exposats no havien d’haver passat, essent cert que el circuït que havien de fer les
carrosses no passava pel c. Sant Sebastià a l’altura del núm. 93. Per altra part
manifestar que no es va tenir constància d’aquests fets fins el dilluns al matí.
Que la rua del carnaval, el pas de les carrosses, va ser organització per l’Associació
Amics de Ràdio Taradell, a qui es demanarà explicacions sobre aquests fets, en
especial la modificació del recorregut d’algunes carrosses, i es valorarà l’actuació
d’aquesta entitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Traslladar a la sol·licitant les consideracions que consten a la part expositiva
d’aquest acord, fent constar que es demanaran explicacions als organitzadors de la
rua de carnaval en relació als fets de referència.
Segon.-Notificar aquest acord ala Sra. A.M.M.

2.5. ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL. CRONODIPÒSIT 2019. Exp.
66/19.
Vista la instància presentada per l’Associació Taradell Cultura Digital al registre
municipal en data 06-06-18, registre d’entrada núm. 2642, en la qual sol·licita, en motiu
de la 6a edició de la Cronodipòsit el dia 20-08-18 a les 18:30 h., disposar de 30 tanques
i cinta d’obres per delimitar el circuït, subministrament elèctric i equip de megafonia,
aportació econòmica de l’ajuntament de 600 € i que la brigada repassi les baranes
d’accés al dipòsit.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès
general.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de l’Associació Taradell Cultura Digital i fer una
aportació de 600 €, indicant que la sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb els
serveis municipals amb anterioritat a la data interessada per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Taradell Cultura Digital.

2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 850/2017
Vista la instància presentada per la Sra. B.B.P., de data 14/03/2019, amb número de
registre d’entrada 1248/2019, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que es va
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 850/2017, per import de
156,50 euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 18/03/2019, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
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

124/2019 A.C.E.
Construccions
146/2019 Benou, S.L.
235/2019 E.B.M.
237/2019 E.B.M.
287/2019 J.C.P.

FINCA
c/ Vilanova, 19
c/ Sant Marçal,
23
c/ de la Vila,
141-2-1
c/ França, 9
Ctra. Balenyà,
87

TIPUS

IMPORT
(€)

menor

38,00

menor

38,00

Reforma cuina i bany menor
Substitució banyera
per dutxa
menor
Reformes al bany de
la primera planta
menor

193,05

OBRA
pavimentat i
arrebossat
Obrir rasa connexió
clavegueram

38,00
43,44

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 D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA
“EXECUCIÓ DEL PROJECTE URBANITZACIÓ DEL SECTOR FONT D’EN DÉU I C.
DE TONA”. Exp. 739/2018.
Vist que per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
14/01/2018 es va acordar aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del
contracte d’obra municipal ordinària “Execució del projecte urbanització del sector
Font d’en Déu i c. de Tona, Exp. 739/2018”, i la convocatòria del procediment de
licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació ordinària, mitjançant el procediment
obert simplificat, amb més d’un criteri d’adjudicació, el preu i millores, avaluables de
forma automàtica, i no subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i
el projecte tècnic corresponents al no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació
contra els mateixos.
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
Oferta 1: CURNAL INVEST, SL
Oferta 2: ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA
Oferta 3: SEÑALES GIROD, SL

Oferta 4: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
Oferta 5: AGUSTÍ MASOLIVER, SA
Oferta 6: CONSTRUCCIONS ICART, SA
En data 11 de març de 2019 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia
l’obertura del “Sobre Únic” de cada proposició i examen dels documents que
contenien, va acordar declarar admeses les sis empreses licitadores.
En la mateixa sessió, es va procedir a la valoració i puntuació de les ofertes
presentades que van formular la millor proposta de relació qualitat-preu.
Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar, de conformitat
al que disposa la Clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que
s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local, l’adjudicació del
contracte “Execució del Projecte Urbanització del Sector Font d’en Déu i carrer de
Tona””, a les empreses licitadores en l’ordre següent:

EMPESA

OFERTA
ECONOMICA

Oferta

Punts
obtingu
ts

Curnal Invest, SL

206.714,95

80,00

Arenes i Graves
Castellot, SA

210.000,00

78,75

Señales Girod, SL

223.863,02

73,87

228.500,00

72,37

247.205,55

66,90

238.223,14

69,42

Construccions
Icart, SA
Excavaciones y
Construcciones
Benjumea, SA
Agustí Masoliver,
SA

REDUCCIÓ
TERMINI

Oferta

-5
setmanes
-5
setmanes
-5
setmanes
-5
setmanes
-5
setmanes
-5
setmanes

Punts
obting
uts

AMPLIACIÓ
GARANTIA
Oferta

10

4 anys

10

4 anys

10

4 anys

10

4 anys

10

4 anys

10

1,5 anys

TOTA
L
PUNT
S

Punts
Obtin
guts
10

100

10

98,75

10

93,87

10

92,37

10

86,90

3,75

83,17

Que l’empresa Curnal Invest, SL, 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 “Execució del Projecte Urbanització del Sector Font
d’en Déu i c. de Tona”, pel preu de 206.714,95€ (iva no inclòs), als licitadors que es
relacionen en l’ordre següent:

Empresa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Puntuació
Total
CURNAL INVEST, SL
100
ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA
98,75
SEÑALES GIROD, SL
93,87
CONSTRUCCIONS ICART, SA
92,37
EXCAVACIONES
Y
86,90
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
AGUSTI MASOLIVER, SA
83,17

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte mitjançant signatura
electrònica, dins el termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació
d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.

5.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:

núm.
exp.

sol.licitant
T.P. Isidre
252/2019 Sayós S.L.
254/2019 P.P.B.
258/2019 M.C.C.

finca tributària
Pl. Sta. Llúcia, 10
c/ Església, 2 / c/
de la Vila
c/ de la Vila

superfície
ocupada
( m2.)

dies

8 m2.

3

6,72

8 m2.
Dipòsit aigua

1
1

6,00
6,00

import (€)

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per
a cadascuna en els informes dels serveis municipals.
Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
6. 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:
AD

Exp.

Empresa

Contracte

1059 386/19 Xandri’s Brothers Subministrament lluminàries CCCF
SL

Import €
(iva
inclòs)
6.034,27

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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