Expedient: 424/2018 JGL 16/04/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 D’ABRIL DE 2018
Número de sessió: JGL/16/2018
Taradell, el dia 16 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 9 d’abril de 2018, número de sessió JGL/15/2018, 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 9 d’abril de 2018, número de sessió JGL/
15 /2018.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CIRCULACIÓ. Exp. 425/2018

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.F.V., en data 9-4-18, amb
número de registre d’entrada 1632/2018, en la qual sol·licita que s’arxivi l’expedient
sancionador de circulació 1810101, relatiu a un avançament a una bicicleta el dia 261-18 pel carril de l’esquerra, atès que aquests avançament estan permesos pel codi
de circulació encara que hi hagi línia continua.
Que en data 9-4-18 l’agent denunciant, tip 1014, emet informe del qual en resulta que
es va produir un error en el butlletí de denúncia al posar el codi de la sanció
corresponent, no corresponent la denúncia als fets.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre les al·legacions del Sr. J.F.V. i ordenar l’arxiu de l’expedient
sancionador de circulació 1810101.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.F.V.

2.2. QUEIXA PER DEPOSICIONS DE GOSSOS A UN JARDÍ MUNICIPAL. Exp.
259/2018.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.Ma R.R., en data 9-4-18,
amb número de registre d’entrada 1612/2018, en la qual sol·licita que es posi un
cartell advertint de la prohibició deixar deposicions de gossos a la illeta de
l’encreuament dels c. Guillem de Mont-rodon i c. de Vic.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. J. Ma R.R. i ordenar a la brigada municipal la
col·locació del cartell informatiu interessat, quan ho permetin les actuacions de la
mateixa.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J. Ma R.R. i a la brigada d’obres.

2.3. SOL·LICITUD DE REUNIÓ PER PARLAR DE POSAR EL NOM DE MURIEL
CASALS A UN CARRER O PLAÇA. Exp. 167/2018.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.G.R., en data 12-0418, amb número de registre d’entrada 1677/2018, en la qual sol·licita, en relació a
l’acord de la Junta de govern Local de 12-03-18, poder mantenir una reunió per parlarne.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar a la Sra. G. que aquest ajuntament ja té previst tornar a parlar de
posar noms de dones a vials municipals i que, tan bon punt es disposi dels
antecedents de les diferents possibilitats i situacions, se’ls citarà per parlar-ne.

Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.G.R.
2.4. QUEIXA PEL FUNCIONAMENT DE L’ÀREA D’APORTACIÓ. Exp. 397/2018.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.C.B. en data 13-04-18, amb
número de registre d’entrada 1696/2018, en la qual exposa que el mateix divendres,
a les 9:50 h., va anar a portar deixalles a l’àrea d’aportació d’aquest ajuntament, i que
una agent cívic l’havia amonestat per haver deixat unes deixalles que no eren seves i
demana que s’obri un expedient informatiu i, en el seu cas, informador a la agent cívic.
En data 16-04-18 la tècnica de medi ambient de la Mancomunitat la Plana emet
informe del qual en resulta que el Sr. C. portava tot de deixalles barrejades i, quan va
ser requerit per la agent cívic que diposités cada residu al contenidor corresponent, va
respondre que ell no tenia cap obligació de reciclar que per això paga el rebut.
De l’anterior en resulta que l’actuació de la agent civil va ésser correcta.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. J.C.B. per ser l’actuació de l’agent cívic de
referència ajustat a les seves funcions, amb l’advertiment que la persona que no
diposita els residus en el contenidor que correspon pot ésser sancionada.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.C.B.
2.5. SOL·LICITUD D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN PARDALER. Exp.
14/2018
Per acord de la Junta de Govern de data 19-03-18, es va acordar sol·licitar als serveis
tècnics municipals que emetessin informe en relació a l’estat del Camí de Can Pardaler
a l’alçada d’El Camp.
En data 11-04-18 l’arquitecte tècnic municipal emet informe del qual en resulta que el
Camí de Can Pardaler:
-Que un tram abans de la zona afectada hi ha un flonjall d’uns 25 per 2 m, que caldria
sanejar.
-Que a la zona de referència hi ha un bassal d’aigua estancada.
-Que el motiu d’aquesta aigua és que el tub que ha de travessar el camí està
embossat.
-Que caldria netejar i sanejar la cuneta, desembossar o canviar el tub i netejar la
cuneta, tal i sanejament del paviment malmès i repavimentar la zona.
Que actualment no es disposa de partida pressupostària per procedir a l’arranjament
indicat.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar l’arranjament del Camí de Can Pardaler condicionat a la disposició
de partida pressupostària suficient.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.S.A. i a l’arquitecte tècnic municipal.
2.6.SOL·LICITUD D’ACTUACIONS A LA ZONA DE LA CTRA. DE BALENYÀ PER
EVITAR ACTES VANDÀLICS. Exp. 1547/2017.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. A.V.M., en data 16-0418, amb número de registre d’entrada 1736/2018, en la qual exposa que a la zona del
final de la Ctra. de Balenyà hi ha poc enllumenat públic, queda fosc, està brut i desatès,
el que ajuda a que s’hi produeixin actes vandàlics, i sol·licita que s’incrementi
l’enllumenat públic, es podi l’arbrat i s’arrangi la caixa d’electricitat.
Que en relació a la zona de referència ja s’hi preveuen diferents actuacions a la zona
dins la campanya verd urbà. Que en aquest moments no es pot procedir a esporgar
els arbres.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar a la Sra. Vidal que ja estan previstes diverses actuacions a la
zona per millorar-ne la seguretat, les quals es portaran a terme en l’execució del
programa Verd Urbà.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.V.M.

2.7. AJUT ECONÒMIC PARRÒQUIA DE TARADELL PER NETEJA FESTA DE
REIS. Exp. 64/2018.
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 95,00€ 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 2018.
Segon.- Notificar el present acord a la Parròquia de Taradell.

2.8. SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE
SERVEIS DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. Exp. 30/2018.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Candidatura d’Unitat Popular
en data 12-04-18, registre d’entrada 1673, en la qual sol·licita que se li entregui la
documentació següent:
-Relació de les inversions que Sorea havia de dur a terme dins el període del
contracte, les que s’han executat i les pendents d’executar.
-Acta de la darrera reunió de la comissió de seguiment de dites obres.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Candidatura d’Unitat Popular de Taradell i
entregar-li la documentació interessada.
Segon.-Notificar aquest acord a la CUP Taradell.

2.9. AUTORITZACIÓ PARADES DE ROSES I LLIBRES PER SANT JORDI 2018
Vistes les sol·licituds per instal·lar parades a la via pública per la venda de roses i/o
llibres el dia 23 d’abril en motiu de la Festa de Sant Jordi.
Per unanimitat s’acorda:
Únic.-Autoritzar la instal·lació de les parades següents:
TITULAR
X.B.P.
JERC Taradell
ANC Taradell
Agrupació Sardanista
I.P.A.
EMPARA Osona
Fundació Vilademany
J.R.P.
Ampa Escola El Gurri
Jardineria Sayós Mas SL
Associació Just Àfrica

PARADA
Llibres
Roses
Punts de llibre i pins
Roses
Manualitats
Roses
Material realitzat pels
usuaris
Llibres
Roses
Roses
Roses

J.A.C.

Llibres

UBICACIÓ
Zona de davant “Can Prat”
Zona davant “Caixabank”
Zona illeta “Can Prat”
Zona davant “Can Vilaró”
Psg. Domènec Sert
Zona davant gasolinera
Zona davant Banc Popular
Zona davant BBVA
Barri de Montrodon
La Plaça
Primera rotonda d’entrada
per Santa Eugènia de Berga
Zona davant La Caixa

2.10. PREMIS ART JOVE 2018. Exp. 64/2018.
Vist que aquest ajuntament per mitjà del Punt Jove El Puntal atorga els premis Art
Jove.
Que s’han d’establir l’import dels premis que s’atorgaran.
Que en el pressupost municipal de l’exercici 2018 aquesta despesa està prevista a la
partida pressupostària núm. 000093340022652.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Establir l’import del premis Art Jove de Taradell 2018 següents:
•
•

Categoria A.- De 13 a 17 anys: 1 premi de 150 € i 2 segons premis de 50 €.
Categoria B.-De 18 a 31 anys: 1 premi de 150 € i 2 segons premis de 50 €.

Segon.-Notificar aquest acord a Punt Jove El Puntal.
2.11. ADQUISICIÓ D’UN PÀRC INFANTIL PLAÇA JARDINS DE LA PAU. Exp.
432/2017
Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2018 hi ha prevista una partida per a
la instal·lació d’un parc infantil a la Plaça Jardins de la Pau.
Que s’ha sol·licitat ofertes a les companyies Benito Urban i Novatilu, essent la més
avantatjosa la d’aquesta última.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar l’oferta de Novatilu slu per al subministrament i instal·lació d’un joc
infantil de 13x13 m., que inclou tanca, mobiliari, jocs i instal·lació, pel preu de 9.761,00
€, iva no inclòs.
Segon.-Notificar aquest acord a Benito Urban i a Novatilu slu.
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

Telefònica
de España
245/2018 S.A.

c/
Ramon
Pou, 82

OBRA
TIPUS
Instal.lar
dos postes
provisionals
per
menor

IMPORT
Aval
(€)
Fiança Placa residus

exempt

l'enderroc
de la finca.

408/2018 C.C.M.

434/2018 A.S.M.
435/2018 Ma. D.R.C.
436/2018 Ma. D.R.C.

c/
President
Macià,
Construcció
22
de piscina
major
Construir
Ctra.
piscina i
Balenyà, paviment
151
de l'entorn
major
c/ Sant
Pintar
Jordi, 11 façana
menor
c/ Sant
Pintar
Jordi, 11 façana
menor

405,50

81,92

33,00

150,00

518,16 104,68

33,00

150,00

exempt
exepmt

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 LLICÈNCIA
MUNICIPAL. Exp. 408/2018.

D’OCUPACIÓ

TEMPORAL

DE

TERRENY

Vista la instància presentada per la Sra. C.C.M. al registre municipal en data 9-4-18,
registre d’entrada 1608, en la qual sol·licita, en motiu de la construcció d’una piscina
al c. President Macià 2, que se’ls autoritzi a passar amb la maquinària de construcció
per un terreny municipal, zona verda, per tal d’accedir a la zona on es construirà la
piscina donat que pels altres accessos és molt més complicat.
En data 9-4-18 l’arquitecte municipal emet informe favorable a la sol·licitud, per tal que
s’autoritzi el pas de maquinària per la zona verda situada al costat de la casa
assenyalada amb el núm. 2 del c. President Macià, durant un termini de 15 dies,
perquè no s’hi troba cap element significatiu ni de valor social o paisatgístic.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Autoritzar a la Sra. C.C.M. per tal que, en motiu de la construcció d’una piscina
al c. President Macià 2, pugui accedir amb maquinària de construcció a la zona de les
obres per la zona verda situada al costat de la referida finca, durant un termini de 15
dies, havent de deixar el terreny que s’utilitzi en les mateixes condicions que s’ha
trobat i net i buit.

Segon.-Notificar aquesta acord a la Sra. C.C.M.
5. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER
A INVERSIONS 2018. Exp. 401/2018.
Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2018 hi ha previst l’execució de
diversos projectes d’obres, preveient-se el seu finançament per mitjà de la concertació
d’un crèdit amb una entitat bancària per import de .-140.000 €.-.
Que s’ha sol·licitat oferta al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a la Caixa
d’Enginyers i a Caixabanc, essent l’oferta econòmicament més avantatjosa la del
BBVA, amb un interès de l’Euribor a 3 mesos més 0,46%, sense comissions
d’obertura, de cancel·lació anticipada ni d’estudi i per un termini de 10 anys.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Contractar un préstec amb el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
d’import .-140.000 €.-, per un termini de 10 anys, amb un interès de l’Euribor a 3 mesos
més 0,46%, i sense comissions d’obertura, de cancel·lació anticipada ni d’estudi.
Segon.-Facultar l’alcalde Lluís Verdaguer Vivet per tal que pugui signar els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a la Caixa
d’Enginyers i a Caixabanc.
6. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR A UN USUARI DE L’EAS. Exp.
321/2018.
Vista la proposta de resolució formulada per l’instructor de l’expedient 321/2018 que
textualment disposa:
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Taradell, en sessió del
dia 5 de març de 2018 va acordar incoar expedient sancionador al
Sr. D.P.P., per incompliment del Reglament de l’Espai d’aigua i
Salut de Taradell, així com la suspensió cautelar del dret d’ús
de les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell del
Sr. D.P.P., pel termini que tardés en resoldre’s l’expedient.
Per Resolució de l’instructor de l’expedient de data 14 de març
de 2018 s’acorda citar a declarar a la Sra. M.B.R. i al Sr.
F.G.G. com a testimonis dels fets imputats. El dia 23 de març
ambdós testimonis varen prestar declaració.

En data 6 d’abril de 2018 l’instructor formula el plec de càrrecs
que es notificat al Sr. D.P.P., el qual en data 12 d’abril de
2018 presenta escrit d’al·legacions al qual adjunta un escrit
d’una neboda del mateix.
Que el Plec de Càrrecs formulat per l’instructor, textualment
disposa:
“ Fets que s’imputen: El dia 25 de febrer de 2018, a les 12:15
h., el Sr. D.P.P. es trobava a la instal·lació de l’EAS Taradell,
i volia fer ús del bany de vapor i piscina amb uns pantalons
d’spining, amb cremallera al darrera. Que una de les monitores
va advertir-li que aquells pantalons no eren un banyador i no
podia fer ús de les referides instal·lacions amb el mateix. Que
la monitora va intentar impedir que accedís al bany de vapor i
el Sr. P. la va empènyer i insultar, apartant-la, i accedint al
mateix. Que posteriorment va utilitzar a la piscina, essent
advertit una altra vegada per la monitora de que no podia ferho amb aquells pantalons, fent cas omís el Sr. P.i banyant-s’hi.
Aquest fets no es consideren constitutius de delicte o falta
penal.
Persona presumptament responsable:
Sr. D.P.P.
Ctra. de Balenyà 36, 2n-2a
08552 TARADELL
Proves en què es fonamenta:
-Informe del Director de l’EAS de dates 26 de febrer i 5 de març
2018.
-Declaració de la monitora de l’EAS.
-Declaració d’un treballador de la neteja de l’EAS.
Infracció comesa: Els fets descrits anteriorment
constitutius de les dues infraccions següents:

poden

ser

-Infracció Greu. Art. 21. b) del Reglament de l’EAS:
-Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que
presta el servei
-Infracció Lleu. Art. 20 d) i Art. 20. f) del Reglament de l’EAS,
que disposen, respectivament:

-La negativa a seguir les instruccions i indicacions del personal
del servei en relació amb l’ús correcte dels equipaments i el
funcionament de les activitats.
-L’incompliment de les condicions establertes com a obligatòries
en la normativa específica d'ús dels diferents espais i elements
de les instal·lacions.
El protocol de funcionament estableix l’obligatorietat de l’ús
del banyador a la piscina i bany de vapor i sauna.
Sanció: De conformitat a l’establert a l’article 23 del Reglament
esmentat:
a) les infraccions greus es sancionaran amb la suspensió del
dret d’ús de l’EAS a partir d’una setmana i un dia fins a tres
mesos.
b) les infraccions lleus es sancionaran amb la suspensió del
dret d’ús de les instal·lacions i activitats de l’EAS per un
termini màxim d’una setmana.
Autoritat competent: La competència per imposar les sancions és
de la Junta de Govern Local per Delegació de l’alcalde per Decret
108/2015, en relació amb l’article 53.1.n del Decret Legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Danys i perjudicis ocasionats: De les actuacions practicades no
es desprèn l’existència de danys i perjudicis.
Mesures provisionals: Es considera convenient continuar amb la
suspensió cautelar del dret d’ús de les instal·lacions de l’Espai
d’Aigua i Salut de Taradell del Sr. D.P.P., pel termini que tardi
en resoldre’s aquest expedient.”
Que els fets han quedat plenament acreditats en les declaracions
dels dos testimonis, els dos coincidents i especialment quan
manifesten que els dia dels fets els Sr. D.P.P. va utilitzar les
instal·lacions de l’EAS amb una roba (banyador) no adequat, que
va ésser requerit per una monitora sense que s’atenguessin els
seus requeriments, que va empènyer la monitora i va proferir
crits i diverses exclamacions contra la mateixa, molestant també
a altres usuaris que inclús varen deixar les instal·lacions que
utilitzaven en aquells moments.
El Sr. P. formula unes al·legacions en el sentit que la monitora
el va fer fora de males maneres i sense cap raó aparent, tot i
que admet que se’l va requerir en el sentit que no podia

utilitzar les instal·lacions amb el pantaló que portava com a
banyador, que va ignorar les indicacions que se li feien i que
la monitora va intentar que no obrís la porta de la sauna i que
no ho va aconseguir.
De tot l’anterior en resulta que el Sr. P. reconeix el fets
imputats pràcticament en la seva totalitat, coincidint amb les
declaracions dels dos testimonis referits.
Per tot això es proposa que es prengui l’acord següent:
Imposar al Sr. D.P.P., pels fets imputats i que consten en el
Plec de Càrrecs transcrit, com autor d’una infracció Greu de
l’Art. 21. b) del Reglament de l’EAS (Faltar al respecte a la
resta d’usuaris i/o al personal que presta el servei) i dues
infraccions lleus dels Art. t. 20 d) i Art. 20. f) del Reglament
de l’EAS (La negativa a seguir les instruccions i indicacions
del personal del servei en relació amb l’ús correcte dels
equipaments i el funcionament de les activitats, l’incompliment
de les condicions establertes com a obligatòries en la normativa
específica d'ús dels diferents espais i elements de les
instal·lacions), una sanció de 3 mesos i dues d’una setmana
cadascuna, amb un total de 3 mesos i 2 setmanes, de suspensió
del dret d’ús de les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut
de Taradell.
El termini de compliment de les sancions s’inicia el dia 12 de
març de 2018, data en la qual se li va notificar la suspensió
provisional del dret d’ús de les instal·lacions, i finalitza el
dia 20 de juny de 2018.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la Proposta de Resolució formulada per l’instructor de l’expedient
núm. 321/2018 i Imposar al Sr. D.P.P., pels fets imputats i que consten en el Plec de
Càrrecs transcrit, com autor d’una infracció Greu de l’Art. 21. b) del Reglament de
l’EAS (Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta el servei) i dues
infraccions lleus dels Art. t. 20 d) i Art. 20. f) del Reglament de l’EAS (La negativa a
seguir les instruccions i indicacions del personal del servei en relació amb l’ús correcte
dels equipaments i el funcionament de les activitats, i l’incompliment de les condicions
establertes com a obligatòries en la normativa específica d'ús dels diferents espais i
elements de les instal·lacions), una sanció de 3 mesos i dues d’una setmana
cadascuna, amb un total de 3 mesos i 2 setmanes, de suspensió del dret d’ús de les
instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell.
El termini de compliment de les sancions s’inicia el dia 12 de març de 2018, data en
la qual se li va notificar la suspensió provisional del dret d’ús de les instal·lacions, i
finalitza el dia 20 de juny de 2018.

Segon.-Notificar aquest acord al Sr. D.P.P. i a la Direcció de l’Espai d’Aigua i Salut de
Taradell (EAS).
7. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL”. Exp.
1734/2017
Vista la instància presentada per l’adjudicatària del contracte “Substitució de la gespa
del camp de futbol” Playgreen Sports SL al registre municipal en data 16/04/18,
registre d’entrada núm. 1733, a la qual adjunta la Certificació d’Obra núm. 2
corresponen a l’obra esmentada, d’import .-88.526,37 €.- iva inclòs, de data 12 d’abril
de 2018.
Que la Certificació està signada per l’adjudicatària i pel director de l’execució de l’obra
designat per aquest ajuntament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la Certificació d’Obra núm. 2 corresponen a l’execució de l’obra
contracte “Substitució de la gespa del camp de futbol”, d’import .-88.526,37 €.- iva
inclòs, de data 12 d’aril de 2018.
Segon.-Notificar aquest acord a Playgreen Sports SL.

8. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 1R TRIMESTRE DE 2018 DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI 31-03-2018 DE SOREA. Exp. 394/2018
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 05-02-18 es va acordar aprovar
l’estat de comptes del servei de subministrament d’aigua i estat d’inversions
corresponent al 4rt primers trimestre de 2017.
Atesa la instància presentada per l’empresa SOREA S.A., en data 09-04-18, amb
número de registre d’entrada E 1594/18, comunicant a la corporació la liquidació del
1r trimestre de 2018 i l’estat de comptes a finals del mateix, en la forma següent:
Prestació, recàrrec i altres despeses (Mancomunitat, atenció serveis socials..) del
servei de subministrament d’aigua el 4rt Trimestre:
Prestació Servei d’aigua: 17.147,50 €
Recàrrec: 5.254,38 €
Altres: -329,11 €
Resultat a favor ajuntament: 22.072,77 €
Resultat acumulat de l’exercici 2017 (.-41.355,70 €.-) i 1r trimestre de 2018 és de .63.428,47 € a favor de l’ajuntament.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de
subministrament d’aigua del 1r trimestre de 2018, en la forma que consta en la part
expositiva d’aquest acord, i el resultat acumulat de l’exercici 2017 amb un saldo a favor
de l’ajuntament de .-63.428,47 €.Segon.- Sol·licitar a Sorea que es faci efectiva la transferència del saldo (.-63.428,47
€.-) a favor de l’ajuntament a la major brevetat, per mitjà d’ingrés al compte corrent ES
8521000409160100046117.
Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal.

9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 0012/2018, per 71.858,35 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
Alcalde de Taradell
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