
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 559/2019 JGL 13/05/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE MAIG DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/19/2019 
 
Taradell, el dia 13 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 6 de maig de 2019, número de sessió JGL/18/2019, 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 6 de maig de 2019, número de sessió JGL/ 
18 /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 DE LA UNIÓ CICLISTA TARADELL PER CELEBRAR LA 2A 
GITANA BTT TARADELL.  Exp. 66/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Unió Ciclista Taradell, en data 
6-5-19, amb de registre d’entrada número  2144/2019, en la qual exposa que el proper 
12 d’octubre de 2019 es celebrarà la “2a Gitana BTT Taradell”, i sol·licita que es pagui 
l’ambulància, poder disposar del pavelló d’esports i patis adjacents, els serveis de 
vestidors i dutxes des de les 7 del matí a les 16 h, un punt d’aigua al pati del darrera 
del pavelló, presa de llum exterior millor a la façana principal, 30 tanques així com la 
intervenció de protecció civil.  
 
Que quan a la participació de protecció civil el sol·licitant haurà de posar-se en 
contacte directament amb l’Associació de Protecció Civil de Tradell. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats del municipi que organitzen activitats 
esportives sense ànim de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Unió Ciclista de Taradell, assumir el cost de 
l’ambulància i deixar els materials i instal·lacions interessats, advertint ala sol·licitant 
que s’haurà de posar en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Unió Ciclista Taradell. 
 
 
2.2 QUEIXA PER GATS ABANDONATS A LA MADRIGUERA. Exp. 128/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. V.G.G. en data 8-5-19, 
registre d’entrada núm. 2180/19, en la qual exposa que hi ha una colònia de gats 
abandonats a la Plana de la Madriguera i que causa problemes, i sol·licita que s’hi 
intervingui. 
 
Que aquest ajuntament gestiona les actuacions amb gats abandonats amb 
l’Associació Veu Animal Taradell. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud i indicar a l’Associació Veu Animal de Taradell que iniciï 
les actuacions per poder resoldre el problema. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. V.G.G. i a l’Associació Veu Animal de Taradell. 
 
 
2.3 SOL·LICITUD DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA LES PINEDIQUES 
PER MESURES DE SEGURETAT DEL SEMÀFOR DE LA CTRA. DE BALENYÀ. 
Exp. 4/2019. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Consell Escolar de l’Escola Pinediques al registre 
municipal en data 10-5-19, registre d’entrada núm. 2225/19, en la qual sol·licita que, 
en motiu de l’accident mortal que hi va haver a l’altura del semàfor de la Ctra. de 
Balenyà i que s’utilitza per anar a l’Escola Pinediques, es prenguin mesures de 
prevenció per tal d’evitar el perill que hi ha quan es creua la referida carretera de 
Balenyà BV-5305. 
 
Atès que la Ctra. de Balenyà, en el tram on hi ha el semàfor i on es va produir l’accident 
esmentat, no és de titularitat municipal sinó de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
que es prenguin mesures de prevenció per tal d’evitar el perill que hi ha quan es creua 
la carretera de Balenyà BV-5305, al seu pas pel nucli de Taradell. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya i al Consell Escolar de l’Escola Les Pinediques. 
 
 
2.4 QUEIXA BAR AVINGUDA. Exp. 697/2018 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.C.B. en data 13/05/2019, 
amb número de registre d’entrada  2235/2019, en la qual exposa que davant el Bar 
Avinguda i a la terrassa del mateix s’hi reuneix gent fins a altes hores de la nit, amb 
música molt forta, sorolls de cotxes, crits etc., que provoquen molèsties als veïns. 
 
Que no consta que la terrassa del Bar estigui oberta fora dels horaris permesos, si bé 
l’Ordenança Municipal de Bon Govern, Civisme i Convivència estableix la prohibició 
de realitzar actes lúdics a la via pública que molestin els veïns (Article 16). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar als Vigilants Locals que s’estableixi un control de les activitats que 
es realitzen davant del Bar Avinguda (ctra. de Balenyà 13) a partir de les 22 h. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.5 SOL·LICITUD DE LA COMPANYIA INTERFUNERÀRIES SL PER UTILITZAR EL 
TANATORI MUNICIPAL. Exp. 569/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la companyia Interfuneràries SL 
en data 7-5-19, registre d’entrada 2169/19, en la qual sol·licita que se li indiqui com 
han de procedir per sol·licitar els serveis i prestacions de tanatori i quins són els preus 
o tarifes d’aplicació per aquest ajuntament. 
 



 

 

Referir que la gestió del Tanatori de Taradell correspon a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Municipis La Plana i, per tant, és a aquesta entitat a qui 
s’haurà de dirigir la sol·licitud la qual, al seu torn, haurà de sol·licitar l’autorització 
pertinent a aquest ajuntament. 
 
Que aquest ajuntament té establerta una taxa per la utilització del tanatori per part 
d’empreses externes de 660,78 € per dia. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Informar a la companyia Interfuneràries SL que la gestió del Tanatori 
Municipal de Taradell correspon a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de 
Municipis La Plana, i que aquest ajuntament té establerta taxa de 660,78 € dia per la 
utilització del tanatori per part d’empreses externes. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Interfuneràries SL i a la Mancomunitat La Plana. 
 
 
2.6 SOL·LICITUD DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ARQUETA TELEFÒNICA PER 
L’ACCÉS TELEFÒNIC A LA FINCA DEL C. ANTONI SORS NÚM. 3. Exp. 557/19. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. E.E.S. al registre municipal en data 6-5-19, 
registre d’entrada núm. 2150/19, en la qual exposa que la finca del c. Antoni Sors 3 
de Taradell no disposa d’arqueta de registre i conducció fins a la tanca de la parcel·la 
del servei de telefonia i fibra òptica, i sol·licita que aquest ajuntament la instal·li. 
 
Que s’ha comprovat que en el plànol d’urbanització del c. Antoni Sors la parcel·la amb 
el núm. 3 té la caixa de connexió telefònica situada davant de la façana del número 1 
del mateix carrer, on s’ha de connectar la sol·licitant, la qual ja disposa d’instal·lació 
de telefonia 
 
Que la referida instal·lació, des de la caixa de connexió fins a l’interior de la seva finca 
(escomesa), l’ha de realitzar i és a càrrec de l’usuari. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. E.E.S. pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. E.E.S. 
 
 
2.7 SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES CAUSATS A 
L’EDIFICI DE LA PLAÇA 13 PER CLAVEGUERA GENERAL AVERIADA. Exp. 
490/19. 
 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra.D.A.C. al registre municipal en data 10-4-19, 
registre d’entrada núm. 1723/19, en la qual exposa que una averia a la claveguera 
general de davant de l’edifici de la seva propietat assenyalat com la Plaça núm. 13, 
ha provocat desperfectes en aquest per valor de 2.017,69 €. 
 
Que en data 9 de maig de 2019, l’arquitecte tècnic de l’ajuntament emet informe del 
qual en resulta que, els desperfectes de la finca de referència, no varen ser provocats 
per una averia de la claveguera particular sinó per un embús de la claveguera general 
que es va filtrar fins aquesta. 
 
De l’anterior en resulta que s’ha d’acceptar la sol·licitud perquè els danys causats són 
resultat d’un funcionament anormal d’un servei públic. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. D.A.C. i indemnitzar-la amb un import de .-
2.107,69 €.- pels danys causats per una averia de la claveguera general a l’edifici de 
la seva propietat assenyalat com la Plaça núm. 13. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. D.A.C. 
 
 
2.8 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE L’OBRA “MILLORA 
DEL POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS. Exp. 832/18. 
 
Vista la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Millora del polígons industrials El Vivet i 
Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 8 de maig de 2019 i signada 
per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-48.780,94 €.- (iva inclòs) i corresponent a 
l’obra executada durant el mes d’abril de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la  certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Millora del polígons industrials 
El Vivet i Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 8 de maig de 2019 
i signada per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-48.780,94 €.- (iva inclòs) i 
corresponent a l’obra executada durant el mes d’abril de 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Pasquina SA. 
 
 
2.9 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 3 I DE LA FACTURA 
CORRESPONENT DE L’OBRA “MILLORA DE L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ LA 
ROCA, AV. SANTA EUGÈNIA, C. VILALLEONS I INICI DEL C. SANT MARÇAL”. 
Exp. 703/2018. 
 
Vist que s’ha entregat a l’ajuntament en data 13-05-19 per part de la direcció d’obres 
i de l’adjudicatària Urobrex SL, la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “Millora de 



 

 

l’accés a la urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant 
Marçal”, de data 30 d’abril de 2019, d’import .-26.103,95 € (iva inclòs), corresponents 
a l’obra executada durant el mes d’abril de 2019. 
 
Que Urobrex SL també ha presentat la factura corresponent a la referida certificació, 
pel mateix import i num. 56/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 de l’obra l’obra “Millora de l’accés a la 
urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal”, de 
data 30 d’abril de 2019, d’import .-26.103,95 € (iva inclòs), corresponents a l’obra 
executada durant part del mes d’abril de 2019. .  
 
Segon.-Aprovar la factura emesa per Urobrex SL corresponent a la referida 
certificació, pel mateix import i núm. 56/2019. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a Urobrex SL. 
 
 
2.10 FESTA MAJOR 2019: PARADES AUTORITZADES i DESESTIMADES. Exp. 
83/19 i altres. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per la instal·lació de parades a la Festa Major 2019 
que es relacionaran. 
 
Que per part dels serveis municipals s’han estudiat les sol·licituds en relació a l’espai 
disponible i a les característiques de cada parada, així com l’import de la liquidació de 
la taxa de parades, segons consta a l’informe de 10 de maig de 2019 del cap dels 
Vigilants Locals. 
 
Per altra part , en l’informe del cap dels Vigilants Locals de 10 de maig de 2019, es 
relacionen els sol·licitants que no s’han d’admetre per falta d’espai. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar, pels dies de la Festa Major de Taradell de 2019, la instal·lació de 
les parades i la liquidació de la taxa de parades que els hi correspon següents: 
 

EXP FIRAIRES ATRACCIÓ PREU 2018 

341/2019 LL.R. XURRERIA 51,48 
EUROS 

481/2019 N.C.V. SALO DE TIR 68,64 
EUROS 

481/2019 N.C.V. TIR GLOBOS I POTS 51,48 
EUROS 

249/2019 M.Z. SUPER JUNPING  152,38 
EUROS 



 

 

208/2019 C.F.D. VOLADOR INFANTIL  77,73 
EUROS 

208/2019 C.F.D. LLITS ELASTICS           178,2  
EUROS 

334/2019 A.A.H. FRANKFURT 20 
Lineals x2’5=50 

214,50 
EUROS 

297/2019 C.A.R. SALTAMONTES (13 
Mts diametre) 

525,61 
EUROS 

238/2019 F.A.R. BABY INFANTIL 
(CABALLITOS) 

194,04 
EUROS 

473/2018 P.F.D. PISTA AMERICANA 
XIQUIPARK 

126,72 
EUROS 

473/2019 P.F.D. GLOBO INCHABLE  110,88 
EUROS 

240/2019 A.F.P. TIR DE CANONS 137,28 
EUROS 

123/2019 J.A.P.P. AUTO-XOCS 567,60 
EUROS 

246/2019 F.M.E. AUTO-XOCS 
INFANTILS 

205’92EURO
S 

105/2019 R.P.P. PESCA  ANECS 51,48 
EUROS 

105/2019 R.P.P. COTÓ DE SUCRE  17,16 
EUROS 

482/2019 Mª D.C.D. MINI EXCALEXTIC 142,56 
EUROS 

 
Segon.-Desestimar les sol·licituds, els dies de la Festa Major de 2019 per no disposar 
d’espai suficient per posar la parada interessada, de les persones següents: 
 

EXP. FIRAIRES ATRACCIÓ 

106/2019 O.I. WIPEOUT 

110/2019 R.Y. TORITOS 

130/2019 J.M.R. JUMPING 

141/2019 J.L.S. TORITOS  

141/2019 J.L.S. PATATERA 

209/2019 A.C. MINI EXCALEXTRIC 

246/2019 M.F.M. MAQUINA JOCKEY 

248/2019 M.Z. SUPER HEROES 

250/2019 J.O.P. PARADA DE TIR 

409/2019 M.C.P. TORITOS  

409/2019 M.C.P. WIPAO ESCOBA 

440/2019 Y.D. MULTIJUEGOS 

105/2019 R.P.P. CREPERIA 

 
Tercer.-Notificar el present acord a cadascun dels titulars de cada parada. 



 

 

 
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. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE TONA I FONT D’EN DÉU. Exp. 739/18. 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

418/2019 

Estabanell y 
Pahisa Energia 
S.A. 

Av. Montseny 
(interior) 

Reforma interna 
d'aparellatge de 
MT i BT del centre 
de transformació 
ET Sant Sebastià 
per adaptar-lo a 
les noves 
tecnologies. menor 242,96     

441/2019 
Nedgia 
Catalunya, S.A. Joc de la Pilota Obertura de rasa menor 39,56     

529/2019 
Nedgia 
Catalunya, S.A. C/ Avets, 6 Obertura de rasa menor 38,00     

533/2019 

Construïm 
Espai Osona, 
S.L. 

c/ La Serra, 4a i 
4b 

Construcció de 
dos habitatges 
unifamiliars major 9258,71 1.870,43 33,00 

558/2019 A.S.M. 
Ctra. Balenyà, 
151 

Arreglar tanca 
exterior menor 43,44     

571/2019 P.B.V. 

Av. 
Mn.C.Verdaguer, 
34-1-1 

Treure rajola vella 
i col.locar nova menor 45,64     

572/2019 M.S.S. c/ de la Serra, 13 
Fer paviment 
terrassa jardí menor 42,01     

581/2019 C.R.V. 
c/ Cent. Orqu. 
Lluïsos, 7-2-2 

Canviar terra i 
mobiliari cuina menor 103,95     



 

 

Vist que la companyia Curnal Invest SL, adjudicatària del projecte d’obra “Urbanització 
del c. de Tona i Font d’en Déu”, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució 
de l’obra esmentada. 
 
Que en data 13 de maig de 2019, per part de l’arquitecte tècnic encarregat de la 
direcció de l’obra i coordinador de seguretat i salut de l’obra de referènca, s’ha emès 
informe favorable del Pla de Seguretat i Salut presentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’execució de l’obra “Urbanització del 
carrer de Tona i Font d’en Déu”, presentat per l’adjudicatària de l’obra Curnal Invest 
SL. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la companyia Curnal Invest SL i al coordinador de 
Seguretat i Salut Sr. Miquel Sellés Oliva. 
 
 
5.- 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 
(€) 

239/2019 M.Z.G. 
c/ Tagamanent, 
11 8 m2. 82 183,68 

347/2019 J.C.M. c/ Ramon Pou 5,5 m2. 12 18,48 

442/2019 E.B.M. c/ de la Vila, 141 1,5 m2. 1 6,00 

476/2019 
Construccions y 
Promo Anuar SLU c/ Santa Julita, 2 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

494/2019 Ma. À.B.M. c/ Barceloneta, 3 mudança 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. 
 
 
6. APROVACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN 
VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT EL SISTEMA 



 

 

D’ARRENDAMENT O ARRENDAMENT FINANCER, SENSE OPCIÓ A ACOMPRA. 
EXP. 526/2019. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte de subministrament d'un vehicle per a la 
brigada municipal mitjançant el sistema d'arrendament o arrendament financer, sense 
opció a compra. 
 
Atès que, de conformitat amb el que es disposa en l’esmentat article 28, queda 
acreditat en l’expedient la insuficiència de mitjans materials propis per fer front a les 
necessitats que han motivat la licitació d’aquest contracte. 
 
Vist els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques pels que s’ha de regir el present contracte. 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Considerant el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la LCSP. 
 
Per unanimitat, s’acorda 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació de contracte 
Subministrament d'un vehicle per a la brigada municipal mitjançant el sistema 
d'arrendament o arrendament financer, sense opció a compra ”, que compren el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP) 
 
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació pel procediment obert i que 
es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al Perfil del Contractant. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa. 
 
Quart.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
 
7. ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
I LES ENTITATS SOCIALS I AJUNTAMENTS INTEGRANTS DE LA XARXA 
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL, PER A L’ANY 2019. Exp. 583/19. 
 
Vist l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials i 
ajuntaments integrants de la xarxa d’habitatges d’inserció social per a l’any 2019 
d’abril de 2019. 
 
Que aquest Ajuntament forma part de la Xarxa d’habitatges d’inserció social. 
 



 

 

Que l’acord de referència comporta millores per a una correcta gestió dels habitatges 
adscrits a aquest Ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-L’adhesió de l’ajuntament de Taradell a l’Acord d’abril de 2019 entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials i Ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges 
d’inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/14, 
de 27 de maig. 
 
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció  
per a l’any 2019. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2019, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que 
es relacionen a continuació: 
  

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 2a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 4a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 5a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 6a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 8a Taradell 

 
 
8. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019 (2a 
edició). Exp. 553/18 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 
11 d’abril de 2019 es va aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019 (2a edició) del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, en el qual es preveu la 
concessió d’una subvenció a aquest ajuntament de 48.999,78 € per a l’exercici 2019, 
de la línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat. 
 
Que per a l’efectivitat dels referit acord és necessari que es produeixi l’acceptació 
expressa per part de l’ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
 



 

 

Primer.-Acceptar expressament la concessió a aquest ajuntament d’una subvenció a 
aquest ajuntament de 48.999,78 €, per a l’exercici 2019, de la línia 1 de suport a la 
millora de l’ocupabilitat, en l’àmbit el Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, Codi XGL 19/X/272968. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del formulari 
assenyalat a l’efecte. 
 

 
9.- SOL.LICITUD DE LLOGUER DE NÍNXOL 

9.1 LLOGUER DEL NÍNXOL NÚM. 71 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ 

Atesa  la  sol·licitud del  Sr. R.O.F. en la que manifesta que la seva mare la Sra. I.F.B. 

(qpd) va causar decés el dia 10 de maig de 2019, i que tenen la concessió del nínxol  

núm. 119 de la Via Sant Sebastià, però en aquest nínxol hi ha enterrat des del dia 13 

de juny de 2018 el seu pare. Com sigui que no es pot obrir aquest nínxol doncs no 

han passat els dos anys corresponents  sol·licitem poder utilitzar el nínxol núm. 71 de 

lloguer de la Via Sant Sebastià per procedir a l’enterrament de la seva mare.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar concedir el lloguer del nínxol núm. 71 de la Via Sant Sebastià al Sr. 

R.O.F.   

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 
10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0011 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 185.877,57 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0011 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 



 

 

Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0011 per un import líquid de 
185.877,57 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
11. 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:  
 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 

 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

3470 e-587/19 M.S.O. Adjudicació del contracte de 
direcció de l’execució, direcció 
de seguretat i salut i del control 
de qualitat de l’execució de 
l’obra d’Urbanització del c/ Tona 
i Font d’en Déu. 

7.600,90€ 

3461 e-568/19 M.S.O. Adjudicació del contracte de 
direcció de l’obra de reparació 
dels pilars afectats de 
l’estructura del Centre Cultural 
Costa i Font. 

5.739,03€ 

3465 e-576/19 Pasquina, SA Adjudicació del contracte 
d’asfaltar el carrer Barceloneta 

15.203,05€ 

3469 e-514/19 Confort Termico 
Coterm, SL 

Adjudicació contracte de les 
obres d’acondicionament i 
adaptació de les instal·lacions 
de climatització 
complementaries del Centre 
Cultural Costa i Font. 

9.294,74€ 

3590 e-511/19 Confort Termico 
Coterm, SL 

Adjudicació contracte 
Subministrament humidificador i 
descalcificador Centre Cultural 
Costa i Font 

9.100,30€ 



 

 

 
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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