
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1504/2017 JGL 25/09/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2017 
 
 
Número de sessió: JGL/35/2017 
 
Taradell, el dia 25 de setembre de 2017 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 18 de setembre de 2017, número de sessió JGL/34/2017, 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 18 de setembre de 2017, número de sessió 
JGL/ 34 /2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
 
 



 

 

2.1. QUEIXES BARRI DE LA SAGRERA. Exp. 1363/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.B.M., en data 12-07-17, amb número de registre 
d’entrada  2983/2017, en la qual exposa que la zona de la Sagrera s’està degradant 
pel consum de begudes en llocs públics, brutícia al carrer, cotxes mal aparcats, 
amenaces etc, i sol·licita que l’ajuntament faci les actuacions oportunes per tal de 
rehabilitar les condicions de la zona esmentada. 
 
Que arrel de l’esmentada sol·licitud s’han efectuat una sèrie d’actuacions destinades 
a eradicar els comportament i problemes referits i s’han mantingut reunions amb els 
veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud  del Sr. J.B.M. i ratificar les actuacions efectuades fins 
aquest moment amb la finalitat referida. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.B.M. 
 
 
2.2. RECURS DE REPOSICIÓ DEL DELEGAT SINDICAL EN RELACIÓ ALS DIES 
ADDICIONALS DE PERMÍS DEL 24 I 31 DE DESEMBRE. Exp. 1378/17. 
 
Vista la instància presentada pel Delegat Sindical dels funcionaris municipals del 
Sindicat CSI-F, en data 14-09-17, amb número de registre d’entrada  3663/2017, en 
la qual formula Recurs de Reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 24-
07-17, en el qual es va acordar: 
 
Vista la instància presentada pel Delegat Sindical del Sindicat 

CSI-F, en data 19-7-17, amb número de registre d’entrada  

3068/2017, en la qual sol·licita, en motiu de ser festius els 

dies 24 i 31 de desembre de 2017, i en aplicació de la Resolució 

del 7 de febrer de la Secretaria  de la funció pública en la 

qual es reconeix al personal al servei de l’administració dos 

dies addicionals de permís pel motiu referit, sol·licita que per 

part de l’ajuntament es designin dos dies addicionals de permís 

al personal funcionari. 

 

Atès que la Resolució al qual es refereix el sol·licitant tant 

sols és d’aplicació als funcionaris de l’administració de 

l’estat i pas als funcionaris de l’administració local. 

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.-  Desestimar la sol·licitud de referència. 

 

Segon.-Notificar el present acord Delegat Sindical del Sindicat 

CSI-F de l’Ajuntament de Taradell. 

 



 

 

Que en el Recurs fonamentalment s’al·lega: 
 
-Que l’acord recorregut no està motivat i que tractant-se d’una limitació d’un dret 
l’administració té obligació de motivar-lo. 
 
-Que la Resolució de 7-02-17 de la Secretaria de Estado de Función Pública és 
aplicable ja que es d’aplicació al personal comprès en la Resolució del 28-12-12 de la 
referida Secretaria de Estado. 
 
-Que s’estan vulnerant els drets dels treballadors municipals. 
 
Sol·licita que es deixi sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 24-07-17 i 
s’acordi reconèixer als funcionaris de l’ajuntament de Taradell, dos dies addicionals 
de permís motivats per ser no laborables els dies 24 i 31 de desembre de 2017. 
 
Que l’acord impugnat estava plenament motivat, sobretot tenint en compte que la 
sol·licitud inicial es fonamentava únicament i exclusiva en el fet que la Resolució de 7-
02-17 de la Secretaria de Estado de Función Pública és aplicable al personal de les 
administracions locals. No essent així no cal cap altra motivació, o és una normativa 
aplicable als funcionaris locals o no ho és. 
 
Des de la secretaria municipal s’han estudiat les Resolucions de 7-02-17 i de 28-12-
12 de la Secretaria de Estado de Función Pública i no s’ha trobat cap disposició en les 
mateixes que fonamentin la sol·licitud del recurrent. Així, si bé és cert que la Resolució 
del 7-02-17 estableix que és aplicable al personal al qual és d’aplicació la Resolució 
de 28-12-12, aquesta disposa que és d’aplicació: 
 
“...1.1 Las instruccions contenidas en esta resolución son de aplicación a todos los 
empleades públicos al Servicio de: La administración general del estado, las entidades 
gestores iy Servicios comunes de la Seguridad social, los organismes públicos, 
agencias y demàs entidades de derecho público con personalidad jurídica pròpia, 
vinculades o dependientes de la administración general del estado, y que se rijan por 
la normativa general de la función pública...” 
 
És a dir, enlloc es fa referència als funcionaris de l’administració local. 
 
Així doncs, la normativa aplicable és l’establerta en el Real Decreto legislativo 5/2015, 
pel qual s’aprova el text refós de la Ley del estatuto básico del empleado público que 
res disposa en relació a què s’hagi de compensar amb dos dies de festes personals 
addicionals quan els dies 24 i 31 de desembre siguin dies no laborables. 
 
Vist que en tot cas és una situació que ha d’ésser objecte de negociació entre 
l’ajuntament i els representants sindicals dels funcionaris en l’àmbit del corresponent 
acord laboral. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel Delegat Sindical dels 
funcionaris municipals del Sindicat CSI-F, en data 14-09-17, amb número de registre 
d’entrada  3663/2017, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 24-07-17, pels 
motius referits en el cos d’aquest escrit. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Delegat Sindical dels funcionaris municipals del 
Sindicat CSI-F 
 
 
2.3. APROVACIÓ PROPOSTA D’HONORARIS DE SERVEIS PROFESSIONALS 
D’ADVOCATS PAREJA ASSOCIATS. Exp. 1377/2017. 
 
Vist que la companyia Aires del Montseny SL, el Sr. J.M.V. i la Sra. M.R.V.M., han 
interposat un Recurs Contenciós Administratiu núm. 186/2017 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, contra la desestimació per silenci administratiu 
del Recurs de Reposició formulat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de 
setembre de 2016, pel qual es va acordar l’arxiu de l’expedient 630/2016 de 
reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
Que per acord de la Junta de Govern Local del dia 18-09-17 es va acordar designar 
els advocats G.S.L. i J.H.C., dels despatx de Pareja Associats-Advocats, com 
advocats d’aquest Ajuntament per tal que el defensin en el recurs contenciós 
administratiu abans referit. 
 
Que Pareja Associats-Advocats, han presentat una proposta de serveis i honoraris per 
la defensa d’aquest ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat, 
recursos i incidències del mateix, de data 20 de setembre de 2017, Ref. 17/136 
2017145. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la proposta d’honoraris de Pareja Associats-Advocats, de data 20 de 
setembre de 2017, Ref. 17/136 2017145, per la defensa d’aquest ajuntament en el 
Recurs Contenciós Administratiu núm. 186/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, interposat per Aires del Montseny SL, el Sr. J.M.V. i la Sra. 
M.R.V.M., contra la desestimació per silenci administratiu del Recurs de Reposició 
formulat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2016, pel 
qual es va acordar l’arxiu de l’expedient 630/2016 de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Pareja Associats-Advocats. 
 
 
2.4. QUEIXES PER OBRES A LA FINCA DEL C. DR. GENÍS. Exp. 1459/17. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R.A.C., en data 11-08-17, amb número de 
registre d’entrada  3322/2017, en la qual exposa que s’estan efectuant obres a la finca 
del c. Dr. Genís 29 que afecten la paret del garatge propietat de la sol·licitant i poden 



 

 

representar un perill, i sol·liciten que els tècnics de l’ajuntament revisin l’obra per 
assegurar que es fa correctament. 
 
En data 20 de setembre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal emet informe en el qual 
hi consta: 
 

• Que va visitar les obres de referència. 

• Que aquestes obres disposen de llicència d’obres Exp. 1460/17 per la retirada 
d’una jardinera d’obra i nova formació de mur de contenció de terres. 

• Que les obres realitzades no ha amenaçat la finca veïna. 

• Que la fissura visualitzada a la paret que limita amb la zona d’obres no 
representa cap perill per a les persones, però que tot i això no ha de representar 
cap perill per a les persones, recomanant la instal·lació de testimonis per 
determinar l’evolució de la mateixa. 

• Que la responsabilitat dels danys que puguin produir-se en el decurs d eles 
obres són responsabilitat del promotor i el constructor de la mateixa. 

 
Que de l’informe en resulta que les obres disposen de llicència municipal per ajustar-
se a la normativa urbanística municipal. 
 
Que la resta d’al·legacions que es realitzen en l’escrit de sol·licitud no són de 
competència municipal sinó, en tot cas, judicial. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal i a l part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. R.A.C. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ TRIAL COTA. Exp. 1535/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Motor Club Vall del Ges, en data 25-09-17, amb 
número de registre d’entrada  3836/2017, en la qual sol·licita que s’autoritzi la 
celebració a la finca El Molist el pròxim 19 de novembre de 2017 d’una prova de trial 
del Campionat d’Osona de Trial. 
 
Que des de fa anys es celebra aquesta prova en el municipi i l’ajuntament fomenta la 
pràctica de l’esport. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la realització de la  prova de trial del Campionat d’Osona de Trial 
(COTA) a la finca El Molist el pròxim 19 de novembre de 2017.  
 
Segon.-Notificar el present acord al Motor Club Vall del Ges 
 



 

 

2.6. QUEIXA PER MOLÈSTIES CAUSADES PER ARBRES D’UNA FINCA AL C. 
DELS PINS 18. Exp. 1020/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ò.V.G., en data 3-5-17, amb número de registre 
d’entrada  1888/2017, en la qual exposa que des del jardí d’una finca veïna li cauen 
fulles al jardí provocant molèsties i danys i que la tanca de separació d’ambdues 
finques presenta desperfectes i sol·licita que el tècnic municipal emeti informe. 
 
En data 25 de setembre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal emet informe en el qual 
hi consta: 
 

• Que va visitar les obres de referència. 

• Que en relació a les molèsties provocades pels arbres correspon a l’àmbit civil, 
en el seu cas, a l’àmbit judicial civil, i no pas a aquest ajuntament. 

• Que el mur presenta diverses fissures verticals que no es pot afirmar que 
representin un perill, tot i que cal fer un seguiment de les mateixes per tal de 
verificar l’estabilitat del mur. 

 
Que la finca en la qual es troben els arbres i el mur de referència pertany al Sr. J.M.V. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal transcrit. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. Ô.V.G. i al Sr. J.M.V. 
 
 
2.7. SOL·LICITUD AIRES DEL MONTSENY S.L. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.M.V., en representació de la companyia Aires 
del Montseny SL, en data 25-09-2017, amb número de registre d’entrada  3832/2017, 
a la qual adjunta còpia de la Diligència d’Ordenació de 12-9-17 de la lletrada de 
l’administració del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, Recurs Ordinari 
12/2008-5, i còpia de l’escrit que va presentar en el registre municipal d’aquest 
ajuntament en data 15-9-17, registre d’entrada 3715, i sol·licita els documents judicials 
que autoritzen l’entrada d’aquest ajuntament a la finca del c. Ravató 2-4 de Taradell, 
així com la identificació de les dotze persones físiques i entitats a qui representaven 
que varen accedir a la referida finca el dia 18 de setembre de 2018. 
 
En primer lloc fer constar que a la sol·licitud s’afirma que la Diligència d’Ordenació 
abans referida suspèn l’execució del recurs ordinari 12/2008-5, afirmació que no 
s’ajusta a la realitat doncs no s’hi fa cap indicació en aquest sentit. Per altra part hi 
consta que ha acompanyat autorització de l’administradora concursal per a personar-
se en el Recurs Ordinari 12/2008-5 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, 
document que no s’ha adjuntat a present sol·licitud. 
 



 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2017 que textualment 
disposa: 
 
“Vista la instància presentada el 18-9-17, registre d’entrada 

3776/17, pel Sr. J.M.V. en nom i representació de la companyia 

Aires del Montseny SL, com administrador de la mateixa, en la 

qual sol·licita que se li entregui còpia de les actes aixecades 

els dies 10 de juliol  i 18 de setembre de 2017, per entrar a la 

finca del c. Ravató 2-4 de Taradell, i còpia de l’autorització 

del Jutjat Contenciós Administratiu per entrar a la referida 

finca. 

 

Atès que conta a l’arxiu municipal (Exp. 630/2016) que la 

companyia Aires del Montseny SL es troba en concurs de creditors, 

essent l’administradora concursal la Sra. I.V.V., segons el 

Procediment Concursal 931/2010 del Jutjat Mercantil 8 de 

Barcelona. 

 

Atès que, per altra part i segons consta en la inscripció 

registral de la finca esmentada, el procediment concursal és de 

caràcter necessari, el que pot comportar la suspensió de les 

facultats de l’administrador de la societat. 

 

Atès que de tot l’anterior en resulta que no s’acredita en la 

sol·licitud la capacitat d’obrar ni les facultats del Sr. J.M.V. 

de representació de la companyia Aires del Montseny SL. 

 

Vist els que disposen els articles 3, 5, 21, 66, 68 de la Ley  

39/2015;   l’article 49 de la Llei 26/2010; i la normativa 

concordant, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Requerir al Sr. J.M.V. per tal que, en el termini de 10 
dies des de la notificació d’aquesta Resolució, i) acrediti la 

capacitat d’obrar i les facultats de representació de la 

companyia Aires del Montseny SL, i aporti les resolucions 

judicials del Jutjat Mercantil 8 de Barcelona dictades en el 

Procediment Concursal 931/2010 relatives a la situació 

d’intervenció o suspensió de les seves facultats com 

administrador de la societat esmentada, concretant en quina fase 

del concurs es troba; i ii) en funció de l’anterior, acrediti 

que disposa de l’autorització prèvia (o ratificació), de 

l’administradora concursal per a la interposició de la 

reclamació de responsabilitat patrimonial, indicant-li que si no 

dóna compliment al requeriment, se’l tindrà per desistit de la 

seva petició, prèvia resolució que haurà de dictar-se en la forma 

establerta a l’art. 21 de la Ley 39/2015 
 



 

 

Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.M.V.” 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Requerir al Sr. J.M.V. per tal que, en el termini de 10 dies des de la notificació 
d’aquesta Resolució, i) acrediti la capacitat d’obrar i les facultats de representació de 
la companyia Aires del Montseny SL, i aporti les resolucions judicials del Jutjat 
Mercantil 8 de Barcelona dictades en el Procediment Concursal 931/2010 relatives a 
la situació d’intervenció o suspensió de les seves facultats com administrador de la 
societat esmentada, concretant en quina fase del concurs es troba; i ii) en funció de 
l’anterior, acrediti que disposa de l’autorització prèvia (o ratificació), de 
l’administradora concursal per a la presentació d’aquesta sol·licitud en representació 
de la companyia Aires del Montseny SL, indicant-li que si no dóna compliment al 
requeriment, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de 
dictar-se en la forma establerta a l’art. 21 de la Ley 39/2015. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’administradora concursal de Aires del Montseny 
SL i al Sr. J.M.V. 
 
 
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 OBRA TIPUS IMPORT (€) 

1420/2017 
Construccions 
Lluís Dachs S.L.U. 

Av. Montseny, 
11 

Descobrir 
teulada, 
impermeabilitzar 
i tornar a cobrir menor 38,00 

1517/2017 J.T.B. 
c/ de la Vila, 
44 

Canviar porta 
del garatge menor 57,66 

1531/2017 R.B.C. 
c/ Joan 
Maragall, 8 

Reparació 
arrebossat sòcol 
façana i pintat menor 38,00 

 

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 DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 CANVI DE TITULARITAT DE ROSTISSERIA – Exp. 1494/17 
 
Atesa la instància del senyor D.S.M. amb DNI 47792136E de data 29 d’agost de 2017, 
demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de rostisseria (Exp. 
6/2004) al carrer de l’Església, 6 d’aquest terme municipal, expedient núm. 1494/17. 
 
Vista la renúncia de la senyora M.C.R. amb DNI 77311802Q, actual titular, a favor del 
sol·licitant D.S.M. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 15 de setembre 
de 2017, amb les condicions de funcionament següents: 
 

• Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència inicial de 
l’activitat. La titular actual s’ha de comprometre a informar al nou titular del contingut 
d’aquestes condicions. 
 

• No portar a terme cap ampliació ni modificació de les instal·lacions autoritzades a 
la titular actual. 

 

• Presentar a nom del nou titular de la llicència, un contracte de recollida d’olis de 
fegir ustas, subscrit amb una empresa autoritzada per l’Agència de Resdisdus de 
Catalunya. 

 
Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de 
rostisseria expedient núm. 1494/17 al carrer de l’Església, 6 a favor del senyor D.S.M. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Canvi de titularitat activitat annex III/baix risc............................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 



 

 

 
 
4.2 CANVI DE TITULARITAT DE BAR – Exp. 1525/17 
 
Atesa la instància del senyor H.L. amb DNI X05673269C de data 15 de setembre de 
2017, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de bar (Exp. 26/15-
A) a la Plaça de les Eres, 6 d’aquest terme municipal, expedient núm. 1525/17. 
 
Vista la renúncia de la senyora S.C.L. amb DNI 77312181G, actual titular, a favor del 
sol·licitant H.L. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 22 de setembre 
de 2017, posterior a la inspecció de les instal·lacions, amb les condicions de 
funcionament següents: 
 

• Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència inicial de 
l’activitat. La titular actual s’ha de comprometre a informar al nou titular del contingut 
d’aquestes condicions. 
 

• No portar a terme cap ampliació ni modificació de les instal·lacions autoritzades a 
la titular actual. 
 
Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de 
bar expedient núm.1525/17 a la Plaça de les Eres, 6 a favor del senyor H.L. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Canvi de titularitat activitat annex III/baix risc............................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS. Exp. 1199/2017  



 

 

 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis.  
 
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què 
es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com 
de gestió de procediments i econòmic.  
 
III. Vist l'interès de l’ajuntament de Taradell d’adherir-se al citat conveni i que l’any 
2018 preveu una despesa estimada de .-22.750,00 €.- per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell al conveni de col·laboració 
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta 
còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest Ajuntament de Taradell pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies 
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Taradell, 
puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de 
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 



 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ENS (indicar-ne el tipus: 
ajuntament, organisme, consorci, etc.) preveu destinar a la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de .-
22.750,00 €.-, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen: 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

 1 Veu i dades en ubicació fixa .-16.950 €.- 

 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades .-5.800 €.- 

Total .-22.750 €.- 

 
QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Lluís Verdaguer Vivet, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Taradell com alcalde del mateix, per realitzar els 
tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords. 
 
 
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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