
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 465/2018 JGL 02/05/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE MAIG DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/18/2018 
 
Taradell, el dia 2 de maig  de 2018 a les 13:00 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 23 d’abril de 2018, número de sessió JGL/17/2018, 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 23 d’abril de 2018, número de sessió JGL/ 
17 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1118/2017 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. S.V.M., de data 24/04/2018, amb número de 
registre d’entrada 1902/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 1118/2017, d’import 
150,00 €. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 30/04/2018, 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. 
 
 

2.2. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1682/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.O.P., de data 17/01/2018, amb número de 
registre d’entrada 319/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 1682/2017, d’import 
414,26 €. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 21/02/2018, 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. 
 
 
2.3. PETICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP. Exp. 282/2018 
 
Vista la instància presentada per la CUP de Taradell, en data 12/04/2018, amb número 
de registre d’entrada 1672/2018, en la qual sol·licita que el Ple de l’Ajuntament de 
Taradell aprovi una moció (que adjunta) per donar suport als Comitès de Defensa de 
la República (CDR) i a la resistència civil activa i no violenta, davant les diligències 
obertes per la Fiscalia de l’Audiència Nacional atribuint-los possibles delictes de 
rebel·lió. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la CUP de Taradell que en el pròxim Ple municipal ordinari del 
mes de maig s’incorporarà en l’ordre del dia una Moció de suport als Comitès de 



 

 

Defensa de la República, en el mateix sentit que la proposada per la CUP, i que ha 
estat consensuada pels partits polítics municipals.  
 
Segon.-Notificar el present acord a la CUP de Taradell. 
 

 
2.4. SOL·LICITUD DEL CLUB CICLISTA CALMA DE SANT JULIÀ PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LA COPA CATALANA DE CICLISME DE CADETS I FÈMINES 
EL DIA 9-6-18. Exp. 87/2018. 
 
Vista la instancia presentada pel Club Ciclista Calma al registre municipal en data 24-
4-18, registre d’entrada 1894, en la qual, en motiu de la celebració de la Copa Catalana 
de Ciclisme de Cadets i Fèmines el pròxim 9-6-18, es sol·licita autorització per passar 
pel terme municipal a les hores que s’indiquen a la documentació adjuntada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud i autoritzar el pas de la cursa esmentada el dia 9-6-18 
entre les 9:22 i 11:48 h. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Club Ciclista Calma i als Vigilants Locals. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DEL CLÀSSIC MOTOR CLUB DEL BAGÉS PER A LA 
CELEBRACIÓ  DE LA XIII VOLTA A OSONA CLÀSSIC EL DIA17-11-18. Exp. 
87/2018. 
 
Vista la instancia presentada pel Clàssic Motor Club del Bages al registre municipal 
en data 26-4-18, registre d’entrada 1925, en la qual, en motiu de la celebració de la 
XIII Volta a Osona Clàssic el pròxim 17-11-18, sol·liciten que s’autoritzi la celebració 
de les accions previstes a Taradell, , tancar el trànsit i aparcament a la ctra. de Balenyà 
entre les 13 i 16:30 h., col·laboració dels Vigilants Locals, cessió de 10 tanques, 
donació de 4 trofeus, autorització per utilitzar el logotip de l’ajuntament, una 
col·laboració econòmica, la presència d’algun representant municipal al sopar i 
lliurament de premis i un obsequi record per als participants. 
 
Que l’ajuntament no disposa de cap record o objecte típic de la població per poder ser 
entregat als participants. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud del Clàssic Motor Club del Bages en els termes 
següents: 
 
-autoritzar la celebració dels actes previstos, tancaments de circulació i reserva 
d’espai per  aparcaments, en la forma referida i utilització del logo de l’ajuntament. 
-la col·laboració dels vigilants municipals i protecció civil. 
-cessió de 10 tanques. 



 

 

-donació d’un trofeu. 
-atorgar una col·laboració econòmica d’import .-250,00 €.- 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Clàssic Motor Club del Bages, als Vigilants Locals i 
a Protecció Civil. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD  DEL COL·LEGI SANT GENÍS I SANTA AGNÈS 
D’AUTORITZACIÓ PER SENYALAR ITINERARIS ESCOLARS. Exp. 135/18. 
 
Vista la instancia presentada pel Col·legi Sant Genís i Santa Agnès al registre 
municipal en data 27-4-18, registre d’entrada 1958, en la qual es sol·licita que 
s’autoritzi la senyalització dels intineraris-camins escolars que s’han estat treballant 
durant els curs 2017-2018, que es portarà a terme entre els mesos de maig i juny de 
2018, essent el logo les petjades que es pintaran de colors verd, vermell, taronja i blau, 
elaboració de cartells informatius, una ajuda per a obtenció de materials, la 
senyalització i els cartells informatius. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la sol·licitud en els termes següents: 
 
-autoritzar la senyalització interessada. 
-les accions s’hauran de portar a terme seguint les instruccions de la brigada 
municipal. 
-atorgar un ajut econòmic equivalent a l’import de les despeses del cost de pintura, 
materials i cartells informatius. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Col·legi Sant Genís i Santa Agnès i a la brigada 
municipal. 
 
 
2.7. QUEIXA  PER APARCAMENT EN ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA . Exp. 
465/18. 
 
Vista la instancia presentada per la Sra. Ma R.C.S. al registre municipal en data 26-4-
18, registre d’entrada 1939, en la qual sol·licita  que es denunciïn els vehicles que 
aparquen en horari restringit a la zona de càrrega i descàrrega de la carreta de Mont-
rodon, doncs mai s’hi veu cap vigilant local i en canvi a ella la varen denunciar per 
estacionar-hi el seu vehicle uns minuts un dia de pluja. 
 
Que entre les funcions dels vigilants locals hi ha la regulació del trànsit i la denúncia 
de les infraccions en aquest àmbit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. Ma R.C.S. i ordenar als vigilants locals la 
vigilància i, en el seu cas, denúncia dels vehicles que aparquen en horari restringit a 



 

 

la zona de càrrega i descàrrega de la Ctra. de Mont-rodon i que no efectuen aquestes 
tasques. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. Ma. R.C.S. i donar-ne compte als Vigilants 
Locals. 
 
 
2.8. AL·LEGACIONS A L’EXPEDIENT DE DENÚNCIA DE TRÀNSIT PER VEHICLE 
MAL APARCAT. Exp. 297/2018. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. E.L.A. al registre municipal en data 20-04-
18, registre d’entrada 2018, en el qual formula al·legacions al Decret de l’alcalde 46/18, 
que fonamentalment són: 
 

• Que va ser denunciat per aparcar en un espai prohibit el dia 17 de febrer de 
2018 al c. Ramon i que la grua li va retirar el vehicle matrícula 6086-HZW. 

• Que era un dia laborable i normalment es pot aparcar en aquell lloc. 

• Que quan va estacionar el vehicle no estava senyalitzada la prohibició 
d’aparcar en motiu del Carnestoltes de 2018. 

 
Que el vigilant local que va denunciar la infracció emet informe en data 24-4-18 dels 
qual en resulta que el lloc estava senyalitzat amb 72 d’hores d’antelació a la denúncia 
i retirada del vehicle de referència i que es ratifica en la denúncia. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. E.L.A. al Decret de l’alcalde 
46/2018 i continuar la tramitació del corresponent expedient sancionador. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. E.L.A. 
 
 
2.9. SOL·LICITUD COMISSIÓ DE FESTES DE LA PLAÇA DEL SOL PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL BARRI. Exp. 87/18. 
 
Vista la instancia presentada per la Comissió de Festes de la Plaça del Sol al registre 
municipal en data 24-4-18, registre d’entrada 1894, en la qual, en motiu de la 
celebració de la Festa del Barri els dies 26 i 27 de maig de 2018, sol·liciten una 
col·laboració econòmica d’aquest ajuntament i deixar material divers per a la 
celebració de la festa. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats veïnals en les accions que aquestes 
realitzen en benefici de la comunitat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Admetre la sol·licitud de la Comissió de Festes de la Plaça del Sol, fer una 
aportació econòmica de .-350,00 €.-i deixar el material interessat amb les condicions 
i excepcions següents: 
 
-s’autoritza la col·locació de pancartes però es denega la sol·licitud de que les pengi 
la brigada d’obres. 
-l’equip de música i rac. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Comissió de Festes de la Plaça del Sol. 
 
 
3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

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

núm. exp. sol.licitant finca tributària 
superfície 

ocupada ( m2.) dies 
import 

(€) 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

450/2018 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica 
SLU 

Av.Montseny, 
Pg. 
Vilademany i 
Can Vidal  

Soterrament 
línia elèctrica menor exempt       

472/2018 M.V.M. 
Ctra. 
Viladrau, 3 

Col.locar 
panot al 
terrat a nivell 
de la vorera menor 43,44       

477/2018 
ORDICROP, 
S.L. 

Ctra. de  Vic, 
13 

Adequació 
interior nau 
industrial major 5.928,11 1.197,60 33,00 1.675,63 



 

 

1838/2017 J. Ma. de F.F. 
Av. Goitallops, 
73 4,50 m2. 17 21,40 

249/2018 M.L.F. c/ Catalunya, 7 2 m2. 1 6,00 

335/2018 M.F. c/ la Vila, 46 3 m2. 1 6,00 

405/2018 Q.P.B. Ptge. Casino 5 m2. 3 6,00 

437/2018 

Construccions 
Rovira Alvarez 
SCP 

c/ Barceloneta, 
24 5 m2. 21 29,40 

445/2018 S.V.M. 
c/ Barceloneta, 
23 4,50 m2. 7 8,90 

484/2018 C.P.C. 
Ctra. Balenyà, 
151 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

 
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. 
 

 
5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA CORRESPONENT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA 
GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 2018. Exp.469/2018. 
 
Vist que s’ha notificat en data 25-4-18 a aquest ajuntament, l’acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 22-3-18, en el qual s’aprova el “Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2018, el seu règim regulador i la 
concessió d’ajuts, en el marc del Pla de Xarxa de governs locals 2016-2019”, en virtut 
del qual s’atorga a aquest ajuntament una ajuda econòmica de 37.032,00 €. 
 
Que és necessari acceptar expressament l’ajut atorgat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament l’ajut econòmic de .-37.032,00 € atorgat a aquest 
ajuntament, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 22-3-18 
en el qual s’aprova el “Programa complementari per a la garantia del benestar social 
2018, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla de Xarxa de 
governs locals 2016-2019”. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 



 

 

 
6. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE J.P.G. Exp. 
238/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.P.G. al registre municipal en data 18-04-18, 
registre d’entrada 1837, a la que adjunta documentació, en la qual formula una 
reclamació per responsabilitat patrimonial d’aquest ajuntament, per les lesions que ha 
patit com a conseqüència d’una caiguda a l’Àrea d’Aportació de Residus municipal el 
dia 5 de setembre de 2016. 
 
Que la Mancomunitat La Plana va remetre a aquest ajuntament còpia de les diligències 
que havia instruït pels fets de referència, doncs la Sra. Pujol en un primer moment va 
reclamar a la mateixa la indemnització pels danys i lesions patits. 
 
Que aquest ajuntament té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil amb la 
companyia Zurich Insurance. 
 
Atès el que disposen els articles 4, 6 i concordants del Real Decreto 429/93. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Incoar expedient de responsabilitat patrimonial a instàncies de la Sra. J.P.G., 
en virtut de la instància presentada per la mateixa al registre municipal en data 18-04-
18, registre d’entrada 1837. 
 
Segon.-Acordar la incorporació al present expedient dels documents remesos per la 
Mancomunitat La Plana pels mateixos fets. 
 
Tercer.-Designar instructor i secretari de l’expedient, el Srs. Jordi Baucells Colomer i 
Josep Rovira Sadurní, regidor i secretari municipal, respectivament. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a la Sra. J.P.G., a l’instructor i secretari de l’expedient i 
a la companyia Zurich Insurance. 
 
 
7. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA COMPANYIA 
FIELD TURF POLIGRAS SA CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
26 DE FEBRER DE 2018 D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE 
LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL LA ROUREDA. Exp. 1734/2017.  
 
Vist l’escrit presentat per la companyia Field Turf Pligras SA al registre municipal en 
data 28 de març de 2018, registre d’entrada 1436, en virtut del qual formula Recurs 
de Reposició contra l’acord de la Junta de Govern municipal de data 26 de febrer 2018, 
en el qual s’acorda adjudicar el contracte “Substitució de la gespa de camp de futbol 
La Roureda de Taradell” a l’empresa Playgreen SL. 
 
En el referit recurs la recurrent fonamentalment al·lega: 
 



 

 

• Que no ha tingut vista de l’expedient. 

• Que l’empresa adjudicatària no compleix els requisits de capacitats d’obrar i de 
solvència en el moment de la presentació de les ofertes.  

 
En primer lloc fer constar que la recurrent ha tingut vista de l’expedient i se li han 
entregat les còpies que ha interessat, sobretot per raó de la visita a les dependències 
municipals del Sr. A.M., empleat de la recurrent, a les 13:00 h del dia 2 de març de 
2018, on va accedir lliurament a l’expedient administratiu (núm. 1734/2017) i se li varen 
entregar les còpies que va interessar dels documents que l’integren. 
 
En relació al compliment dels requisits de capacitat i solvència de l’adjudicatària 
Playgreen Sports SL, referir que aquesta va presentar els documents que se li varen 
requerir en compliment de l’establert a la Clàusula 11.B) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació, el qual no ha estat impugnat i té caràcter de 
ferm.  
 
En aquesta clàusula s’estableix que “La Mesa de contractació en el moment d’elevar 
la proposta d’adjudicació acordarà requerir al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de 10 dies hàbils,...presenti 
a l’Òrgan de Contractació la documentació següent:...2-Documentació acreditativa 
que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat 
social:...inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat....inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat de Catalunya...” 
 
Doncs bé, l’adjudicatària va presentar el 20 de febrer de 2018 i dins el termini atorgat, 
aquesta documentació i d’altra també requerida, que lògicament va ésser emesa amb 
posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes (2 de febrer 
de 2018) perquè en finalitzar aquest termini no tenia obligació d’haver sol·licitat 
aquests certificats. 
 
Per altra part, l’adjudicatària Playgreen Sports SL ha presentat documentació 
complementària del compliment de les seves obligacions davant l’Agència Tributària, 
que demostra de manera suficient la seva fiabilitat en el compliment del contracte el 
que comporta que no pot ésser exclòs del procediment de contractació de conformitat 
al que s’estableix a l’article 57 de la Directiva Europea 2014/24/UE, d’aplicació directa 
en els procediments tramitats durant la vigència del Real Decreto Legislativo 3/2011 
pel qual s’aprovava el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que ha 
estat incorporada la Llei 9/2017 del règim Jurídic dels Contractes del Sector Públic per 
mitjà de l’article 72.5. 
 
Per tot l’anterior s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar el Recurs de Reposició interposat per la companyia Field Turf 
Poligras SA, contra l’acord de la Junta de Govern municipal de data 26 de febrer 2018, 
en el qual s’acorda adjudicar el contracte “Substitució de la gespa de camp de futbol 
La Roureda de Taradell” a l’empresa Playgreen SL., pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 



 

 

Segon.-Notificar aquest acord ala companyia Field Turf Poligras SA. 
 
 
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “ENDERROC DE L’EDIFICI DE 
TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT AL C. RAMON POU 82 DE TARADELL”. Exp. 
417/18 
 
Vist que és necessari procedir a l’execució de l’obra “Enderroc de l’edifici de titularitat 
municipal situat al c. Ramon pou 82 de Taradell”, per tal de poder-hi construir 
habitatges tutelats, havent-se aprovat el corresponent projecte per acord de la Junta 
de Govern Local de 5 de març de 2018, que actualment es troba en fase d’informació 
pública. 
 
Que en el pressupost municipal hi ha partida pressupostària per a l’execució de l’obra 
d’enderroc esmentada amb el núm. 000052310462201 
 
Que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de 39.643,17, iva no inclòs, 
essent un contracte d’obra menor que pot adjudicar-se directament de conformitat al 
que s’estableix a l’art. 131 de la LCSP i normativa concordant. A tal fi, s’ha sol·licitat 
pressupost a les empreses Urobrex SL, Certis Obres i Serveis SAU, Construccions 
Isidre Sayós SL i Arenes i Graves Castellot SA. 
 
Que han presentat pressupost les empreses i pels imports següents: 
 
1-Certis Obres i Serveis SAU: .-59.636,00 €.- més iva. 
2-Construccions Isidre Sayós SL: .-37.661,01 €.- més iva. 
3-Arenes i Graves Castellot SA: .-37.950,00 €.- més iva. 
 
Que l’oferta més avantatjosa qualitat-preu és la presentada per Construccions Isidre 
Sayós SL. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar el contracte d’obra “Enderroc de l’edifici de titularitat municipal 
situat al c. Ramon pou 82 de Taradell”, a l’empresa Construccions Isidre Sayós SL per 
l’import de .-37.661,01 €.- més iva, i amb les condicions que consten en el projecte 
tècnic corresponent. 
 
Segon.-Condicionar l’adjudicació d’aquesta obra a l’aprovació definitiva del projecte 
tècnic. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a Urobrex SL, Certis Obres i Serveis SAU, 
Construccions Isidre Sayós SL i Arenes i Graves Castellot SA. 
 
 
9.- SOL.LICITUD CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ D’UN NÍNXOL 

 



 

 

9.1 NINXOL  NUM. 172 DE LA VIA SANT GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud del Sr. Ll.T.LL. en la que manifesta que el seu pare el Sr. S.T.T. 

(qpd) era titular de la concessió del nínxol 172 de la Via Sant Genís i va  causar decés 

el dia 19 de febrer de 1991,  que  la seva mare la Sra. C.LL.J. (qpd) va causar decés 

el dia 18 d’abril de 2014. Juntament amb l’instancia aporta  còpia del testament del 

seu  pare  on  nomena hereva universal dels seus bens a la seva mare i aquesta en 

el seu testament el nomena a ell com hereu universal dels seus bens donat que és fill 

únic. Sol·licita  per tant que s’expedeixi un nou títol de nínxol al seu nom.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat del  nínxol núm. 172 de la Via  Sant  Genís, 

passant a ser a nom de l’interessat.  

Segon.- Notificar  la present resolució a l’interessat.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 13:30 
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 
  


		verdaguervll@taradell.cat
	2018-05-17T12:18:01+0200
	T-CAT P LLuís Verdaguer Vivet |77303124D


		rovirasjs@taradell.cat
	2018-05-17T12:50:56+0200
	CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní - DNI 77286642H




