
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 543/2019 JGL 06/05/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE MAIG DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/18/2019 
 
Taradell, el dia 6 de maig 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 29 d’abril de 2019, número de sessió JGL/17/2019, 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 29 d’abril de 2019, número de sessió JGL/ 
17 /2019. Exp. 516/2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 
2.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A M.R.R.  



 

 

Atesa la sol·licitud núm. 2077/2019  de data  3 de maig de 2019 de  la Sra. M.R.S. en 
representació del seu fill M.R.R.,  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 20 
de novembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de M.R.R..   

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 M.R.R. una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, 
atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  de data 20 
de novembre de 2018.  

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

 

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 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

474/2019 
Com. Propietaris c/ de 
la Vila, 19 c/ de la Vila, 19 Instal·lació d'ascensor menor 310,36     

510/2019 O.B.R. c/ Campanar, 12 
Reforma interior 
habitatge major 1120,36 226,33 33,00 

530/2019 N.R.G. 
c/ Sant Marçal, 
16 Obertura de rasa menor 38,00 180,00   

532/2019 M.M.O. 
c/ Sant Marçal, 
19 Construcció piscina menor 302,94     

534/2019 Ma. À.G.C. 
Av. Sta. Eugènia, 
4 reparar teulada menor 136,62     

535/2019 E.R.N. Av. Montseny, 5 
Canviar banyera per 
dutxa menor 38,00     

554/2019 Ma.T.C.S. c/ Esquís, 24 

Convertir finestra en 
portal i repassar gres 
terrassa menor 89,10     



 

 

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. APROVACIÓ DE LA PRORROGA DEL CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS “MANTENIMENT I OBERTURA DE FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS FORESTALS A TARADELL.  EXP. 554/2018”. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 9/07/2018, es va 

acordar adjudicar a la companyia Forescat Gestió Forestal Preventiva, SL, el contracte 

de prestació de serveis “Manteniment i obertura de franges de protecció contra 

incendis forestals a Taradell. Exp. 554/2018”, per un import anual de 12.132,35€, iva 

no inclòs.  

Vist que en data 17 de juliol de 2018 va tenir lloc la formalització del corresponent 

contracte administratiu, per una durada d’un any, a comptar des de la data de la seva 

formalització, finalitzant el proper dia 17 de juliol de 2019. 

Vist que de conformitat amb el previst a la clàusula 1.5 del PCAP, aquest termini era 

prorrogable per un any més i pel mateix import i que d’acord amb el que disposa 

l’article 29 de la LCSP, la prorroga ha de ser acordada expressament per l’òrgan de 

contractació, essent obligatòria per l’empresari sempre que el seu preavís es produeixi 

almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del 

contracte. 

Per unanimitat, s’acorda 

Primer.- Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de Manteniment i obertura 

de franges de protecció contra incendis forestals a Taradell. Exp. 554/2018, per un 

període d’1 any. 

Segon.- Aprovar la despesa. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa Forescat Gestió Forestal Preventiva, SL 

 
5. 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:  
 



 

 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

3456 e-555/2019 Transports i Excavacions 
Joan Ricart, SL 

Enderroc de l’edifici 
plurifamiliar situat al c/ 
Sant Sebastià, 41 

35.695,00 

 
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      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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