
 

 

 

 

 
 

  
Expedient:  JGL 03/04/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 D’ABRIL DE 2018 
 
 
Número de sessió: JGL/14/2018 
 
Taradell, el dia 3 d’abril  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 26 de març de 2018, número de sessió JGL/13/2018, 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 26 de març de 2018, número de sessió JGL/ 
13 /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·LICITUD PER DENOMINAR “1 D’OCTUBRE DE 2017” L’ESPAI DE 
L’ANTIGA CARPA. Exp. 167/2018 



 

 

 
Vista la instància presentada per la Sra. E.R.M. en representació pròpia i de 886 
persones més en data 27/03/2018, amb número de registre d’entrada  1420/2018, a 
la qual acompanya fulles amb signatura de 886 persones, en la qual sol·licita que 
l’espai de l’antiga Carpa passi a denominar-se “Plaça 1 d’octubre”. 
 
Que els mesos de gener i febrer es varen rebre diferents sol·licitud de diverses entitats 
i persones, en les quals també es sol·licita que l’espai de l’antiga Carpa passi a 
denominar-se “Plaça 1 d’octubre”. En relació a aquestes sol·licituds, per acord de la 
Junta de Govern Local de 5-02-18, es va acordar traslladar-les a la “Comissió 
Assessora Municipal de Noms de carrers i definició dels seus límits”, per tal que 
estudiés la proposta. 
 
Que per part de la referida Comissió encara no s’ha emès cap informe en relació a la 
proposta. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Traslladar a la “Comissió Assessora Municipal de Noms de carrers i definició 
dels seus límits” la sol·licitud de la Sra. R. per tal que s’uneixi a les anteriors que es 
varen presentar i en les quals es realitza la mateixa demanda, i respecte de totes 
s’emeti l’informe corresponent. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. E.R.M. 
 
 
3. SOL·LICITUD DE LA COMPANYIA PLAYGREEN SPORTS SL PER AMPLIAR EL 
TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL 
CAMP DE FUTBOL”. Exp. 1734/2017 
 
Vista la instància presentada per la companyia Playgreen Sports SL, en data 27/03/18, 
amb número de registre d’entrada  1413/2018, en la qual sol·licita que s’ampliï en 7 
dies més el termini d’execució de les obres de la substitució de la gespa del camp de 
futbol degut a les modificacions proposades pel propi ajuntament, fonamentalment 
quan al sistema de reg, així com perquè durant el termini d’execució s’han produït 
pluges i nevades que han impedit l’execució durant diversos dies. 
 
Que el director facultatiu de l’execució del contracte, en data 27/03/18 ha informat que 
s’ampliï el termini d’execució del contracte de referència en 7 dies. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’empresa Playgreen Sports SL i ampliar el termini 
d’execució del contracte de substitució de la gespa del camp de futbol per 7 dies més. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Playgreen Sports SL. 
 



 

 

4. SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA CORRESPONENT 
A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE “ESPAI D’AIGUA A TARADELL FASE III”. Exp. 
399/2018. 
 
Vista la instància presentada per Construccions Ferrer SA al registre municipal en data 
22-03-18, registre d’entrada núm. 1374, en el qual sol·licita la devolució de l’aval que 
es va presentar com a fiança definitiva per a l’execució del contracte “Espai d’Aigua a 
Taradell Fase III”. 
 
Que tot i que l’adjudicatària del referit contracte era la UTE formada per la referida 
Construccions Ferrer SA i Cimelsa SL, la totalitat de la garantia definitiva va ser 
constituïda únicament per mitjà d’aval de la primera, emès per la Compañía Española 
de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución SA, núm. 4.114.927, d’import .-
90.433,94 €.- i data 16 de juliol de 2014. 
 
Que la garantia es va constituir per 3 anys que es varen complir el dia 31 de març de 
2018. 
 
Que en data 3 d’abril de 2018 l’arquitecte tècnic de l’ajuntament i director tècnic de 
l’execució de l’obra emet informe del qual en resulta que s’informa favorablement la 
devolució de la garantia per ser correcte l’estat de les obres. 
 
Atès el que disposen l’article 235.3 i concordants del RDLeg. 3/2011, pel qual s’aprova 
el Tet refós de la llei de contractes del sector públic i la Clàusula 20 del PCAP. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la devolució de l’aval presentat per Construccions Ferrer SA  com a 
garantia definitiva de l’execució “Espai d’Aigua a Taradell Fase III”, emès per la 
Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución SA, núm. 
4.114.927, d’import .-90.433,94 €.- i data 16 de juliol de 2014. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Construccions Ferrer SA. 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0010, per 56.157,81 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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