
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 882/2018 JGL 01/10/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/37/2018 
 
Taradell, el dia 1 d’octubre 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 24 de setembre de 2018, número de sessió JGL/36/2018, 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 24 de setembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 36 /2018 (Exp. 860/18) 
 
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 PER POSAR TANCA DE PROTECCIÓ AL PARC JAUME 
BALMES. Exp. 282/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. R.V.R., en data 25-09-
18, amb de registre d’entrada número  4280/2018, en la qual sol·licita que es posi una 
tanca de protecció al Parc Jaume Balmes pel costat del riu perquè comporta un perill 
per als infants. 
 
Que actualment l’ajuntament està realitzant un estudi de millora en diferents parcs i 
sectors d’ús públic, i en el mateix s’incorporaran mesures per tal d’evitar el perill que 
es refereix a la instància. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Indicar a la sol·licitant que s’incorporaran mesures de seguretat en el pla 
d’actuació conjunt de millora de diferents espais municipals  entre els quals s’inclou el 
Parc Jaume Balmes. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. R.V.R. 
 
 
2.2. AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR EL 2n RAID PONICAT ARNAU 97. Exp. 
87/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Club Esportiu Ponicat, en data 25-09-18, amb 
número de registre d’entrada  4287/2018, en la qual sol·licita que s’autoritzi la 
celebració del Raid Ponicat Arnau 97 el pròxim 10-11-18. 
 
Que el sol·licitant disposa de l’autorització de la Federació Catalana d’Hípica. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al Club Esportiu Ponicat per tal de celebrar en el municipi de 
Taradell el pròxim 10-11-18, el 2n Raid Hípic Ponicat Arnau 97. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Club Esportiu Ponicat. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE L’ANC TARADELL PER COL·LOCACIÓ PLACA DE L’1 
D’OCTUBRE AL CENTRE CULTURAL CANOSTA I FONT. Exp. 135/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’ANC Taradell , en data 25-09-
18, amb de registre d’entrada número  4313/2018, en la qual sol·licita permís per 
penjar una placa commemorativa de 45x15 cm. a l’interior del recinte de Can Costa i 
Font per commemorar l’1 d’Octubre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i autoritzar la col·locació de la placa els dies que es 
facin actes de commemoració del primer aniversari de l’1 d’octubre. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord a l’ANC Taradell. 
 
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 DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  

4.1. SOL·LICITUD DE TANCAMENT DE LA TERRASSA D’ESTIU DEL CELLER DE 
L’HOTEL ROSA I OPOSICIÓ A L’APROVACIÓ DEL CANVI SUBSTANCIAL DE 
L’ACTIVITAT. Exp. 795/2018.  

Vist l’escrit presentat al registre municipal en data 28-09-18, registre d’entrada 
4372/18, pel Sr. A.S.B. en nom i representació del Sr. Ò.C.B., J.P.T., J.R.N. i J.R.P., 
en el qual manifesten que es personen en aquest expedient, es fa una relació de les 
diferents queixes i actuacions dels serveis municipals, principalment dels vigilants 
locals, en relació a les molèsties causades per l’activitat recreativa que es porta a 
terme a la terrassa del Celler de l’Hotel Rosa de Taradell situat al Pg. de Sant Genís 
37-39 de Taradell i de la qual és titular la companyia Germans Comerma Sala SL. 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

857/2018 M.M.S. 
c/ Estació, 
5 

Construcció 
habitatge 
unifamiliar major 5.667,10 1.144,87 33,00 2.354,33 

886/2018 R.C.T. 

c/ 
Muntanya, 
28 

Construcció 
piscina menor 179,20       

897/2018 

Costa 
Alcubierre 
CB 

c/ Colomer, 
2-bx. L-1 

Rehabilitació 
local menor 181,52       

898/2018 
SAT 
MOLIST 

Mas El 
Molist 

Construcció 
paviment menor 622,24       



 

 

En el referit escrit s’explicita fonamentalment que s’exerceix una activitat recreativa de 
bar musical a la terrassa del Celler de l’Hotel Rosa, per a la qual no es disposa de la 
corresponent autorització municipal doncs tot just s’ha sol·licitat en aquest expedient 
en tràmit i que encara no s’ha resolt i que, per tant, s’oposen a la concessió del permís 
o autorització municipal per a l’activitat  recreativa de la terrassa-restaurant (coberta 
en lona), les zones infantils i la terrassa pub i es sol·licita que s’ordeni el tancament 
immediat de les mateixes fins que no es resolgui la sol·licitud de llicència. 

Que efectivament s’ha comprovat que els espais de  terrassa-restaurant (coberta en 
lona), les zones infantils i la terrassa pub de l’edifici del Pg. de Sant Genís 37-39 de 
Taradell, dels quals és titular la companyia Germans Comerma Sala SL, estan 
sotmesos al règim de llicència municipal i actualment no en disposen per poder 
exercir-hi ni l’activitat de bar, restaurant, bar musical ni activitats infantils, el que 
comporta un incompliment de l’establert en els articles 71 i següents del Decret 179/95 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, article 29 i 
concordants de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, article 8 i concordants de la Llei 20/2009 de prevenció i 
control de les activitats. 

Que s’ha comprovat i s’ha publicitat que a l’establiment de referència es vol celebrar 
una festa Oktoberfest els proper cap de setmana, 5, 6 i 7 d’octubre de 2018, sense 
disposar l’espai de les corresponents autoritzacions o llicències administratives, i que 
poden comportar molèsties i perjudici per ala salut de les persones. 

Atès l’establert a l’article 88 de la Llei 20/2009, en relació a que les administracions 
públiques, perquè es compleixin els actes dictats en aplicació d’aquesta llei, poden 
imposar multes coercitives amb una quantia màxima de .-15.000 €.- 

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.-Requerir a Germans Comerma Sala SL per tal que procedeixin al tancament 
immediat de les instal·lacions de la terrassa-restaurant (coberta en lona), les zones 
infantils i la terrassa pub del Pg. de Sant Genís 37-39 de Taradell, sense que s’hi pugui 
efectuar cap activitat recreativa fins que no disposi, en el seu cas, de la corresponent 
llicència o autorització municipal, amb l’advertiment que si no es dona compliment a 
aquest requeriment s’imposarà una multa coercitiva de 3.000 € per cada dia de retard 
en el compliment del mateix, prohibint-se expressament la celebració de l’Oktoberfest 
anunciada pel cap de setmana del 5, 6 i 7 d’octubre en els espais relacionats. 

Segon.-Notificar aquest acord a la companyia Germans Comerma Sala SL. I al Sr. 
A.S.B. 

 
4.2 CANVI DE TITULARITAT DE RESTAURANT – Exp. 892/18 
 
Atesa la instància de la senyora M.S.R., amb NIF 33935648E, de data 28 de setembre 
de 2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de restaurant (Exp. 
3/84) al Mas Esquís, d’aquest terme municipal, expedient núm. 892/18. 
 



 

 

Vista la renúncia del senyor C.R.S. en representació de TERRA ENDINS SL, actual 
titular, a favor de la sol·licitant Montserrat Sánchez Rodríguez. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 29 de setembre de 
2018, amb les condicions que el nou titular es comprometi a: 

- Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència inicial de 
l’activitat. 

- No portar a terme cap ampliació ni modificació substancial de les instal·lacions 
autoritzades. 

- Presentar contractes de programes de desinfecció i desratització periòdiques de 
les instal·lacions. 

- Els olis de fregir usats hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat o a la deixalleria 
municipal. 

- Portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels equips de 
protecció contra incendis. 

- Acreditar la formació del personal empleat en matèria de manipulació d’aliments. 
 
El citat informe de l’enginyer especifica que l’acreditació d’aquestes condicions i la 
presentació dels documents relacionats, s’haurà de dur a terme en el decurs d’una visita 
d’inspecció que es realitzarà, a petició de la nova titular de la llicència abans de la 
reobertura de l’activitat. 
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 
restaurant  (Exp. 3/84) al Mas Esquís a favor de M.S.R. amb les condicions esmentades 
a l’informe de l’enginyer de data 28 de setembre de 2018. 
 
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....................................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
“MILLORA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS”. Exp. 
764/18. 



 

 

 
Vist el projecte tècnic d’obra municipal ordinària “Millora dels polígons industrials El 
Vivet i Castellets”, redactat per l’arquitecte tècnic M.S.O., amb un pressupost 
d’execució per contracte de .-402.438,88 €.-, iva no inclòs. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 1 d’octubre de 2018, emès amb caràcter 
favorable i en el qual hi consta que: 
 

1. Compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi 
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen 
els articles 231 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i 
els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny 
ROAS.  

2. Conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres. 

3. Que concorda amb el planejament vigent de Taradell. 
 
Atès que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de .-402.438,88 €.-,  
iva no inclòs, que posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost 
municipal de 2018 (.-6.060.523,75 €.-), determina la competència de la Junta de 
Govern Local al ser el seu pressupost inferior al 10% dels ingressos ordinaris 
previstos, de conformitat a l’establert a la D. Add. Segona i Tercera de la Llei 9/2017 
LCSP, i de conformitat a la delegació efectuada per l’alcalde a la mateixa per mitjà del 
Decret 108/2015.  

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies hàbils i l’aprovació definitiva, sense que es pugui 
aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions 
menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 
del ROAS. 

Vist l’informe del secretari-interventor. 

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el projecte d’obra municipal ordinària “Millora dels polígons 
industrials El Vivet i Castellets”, redactat per l’arquitecte tècnic M.S.O., amb un 
pressupost d’execució per contracte de .-402.438,88 €.-, iva no inclòs, i que consta 
diligenciat a l’expedient 764/2018. 

Segon.-Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial i al web de l’ajuntament, a efectes de presentació, en 
el seu cas, de reclamacions o al·legacions. Si no se’n formulen o presenten s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap acord exprés. 

 



 

 

6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES LED 
PER AL CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL LA ROUREDA DE TARADELL. EXP. 
767/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 
30/07/2018 es va acordar aprovar l’expedient de contractació del Subministrament de 
“Lluminàries Led per al Camp d’Esports Municipal La Roureda de Taradell, Exp. 
767/2018”, i la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació en la modalitat 
de tramitació ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat sumari, amb més 
d’un criteri d’adjudicació, el preu i estudi luminotècnic i de viabilitat, avaluables de 
forma automàtica, i no subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques corresponents al no haver-se formulat cap 
al·legació ni reclamació contra els mateixos. 
 
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions 
següents: 
 
Oferta 1 :  EFIZENT ILUMINACIÓN, SL. 

Oferta 2 :  NOVATILU, SL 

Oferta 3 :  CIT LED, SLU 

Oferta 4 :  NOVELEC OSONA, SL 

Oferta 5 :  NORFEUS LIGHTING, SL 

Oferta 6 :  FERRAN VILARÓ 

Oferta 7:   CM SALVI, SL 

Oferta 8:   XIFRAM, SL 

 
En data 12 de setembre de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia 
l’obertura del “Sobre Únic” de cada proposició i examen dels documents que 
contenien, va acordar declarar exclosos tots els licitadors. 
 
No obstant, per acord de la Mesa de Contractació, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 168 de la LCSP, es va acordar continuar amb la  licitació pels tràmits 
del procediment negociat sense publicitat regulat a l’article 169 de la LCSP, citant a 
totes les empreses licitadores per tal de que poguessin comparèixer a la seu de 
l’Ajuntament de Taradell a negociar les seves ofertes en els dies i hores que van 
quedar recollides en l’acta de la mesa de data 12/09/2018. 
 

En data 24 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació, després de valorar el 
resultat de les negociacions efectuades amb cada empresa licitadora, va acordar 
excloure del procediment de licitació a les companyies NORFEUS LIGHTING, SL, CM 
SALVI, SL, EFIZENT ILUMINACION, SL i XIFRAM, SL, per no complir tots els 
requeriments tècnics exigits en el PPTP. 
 
En la mateixa sessió, es va procedir a la valoració i puntuació de la resta d’ofertes 
presentades que van formular la millor proposta de relació qualitat-preu. 



 

 

 
Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar, de conformitat 
al que disposa la Clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que 
s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local, l’adjudicació del 
contracte “Subministrament de Lluminàries Led per al Camp d’Esports Municipal La 
Roureda de Taradell”, a les empreses licitadores en l’ordre següent: 
 

 
Que l’empresa NOVATILU, SL, classificada en primera posició ha presentat, dins el 
termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula 1.19) del PCAP. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda: 
 
Primera.- Adjudicar el contracte per a l’execució del “Subministrament de Lluminàries 
Led per al Camp d’Esports Municipal La Roureda de Taradell”, pel preu de 17.000,00€ 
(iva no inclòs), als licitadors que es relacionen i en l’odre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de que comparegui a formalitzar el contracte  
a la seu de l’Ajuntament de Taradell, en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar 
del següent al de la recepció del requeriment per a la formalització. 

Tercer.-  Notificar aquest acord a tots els licitadors. 

 
7. ATORGAMENT BEQUES TRANSPORT ESCOLAR 2016-2017. Exp. 814/2018 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 03-09-18 es va acordar prorrogar 
pel curs 2017-2018 la convocatòria de les beques de transport escolar pels alumnes 
empadronats a Taradell que utilitzen el servei de bus des de Mont-rodon o des de 
Santa Eugènia de Berga per anar fins a l’Institut de Taradell, acordat per la Junta de 
Govern de 04/03/2014. 
 

EMPRESA 
OFERTA 

ECONOMICA 
ESTUDI LUMÍNIC 

AMPLIACIÓ 
TOTAL 
PUNTS 

 Oferta 
Punts 

obtinguts 
Punts obtinguts 

 

Novatilu 17.000,00 50 30 80,00 

Cit Led 17.479,80 46,19 30 76,19 

Ferran Vilaró 20.450,00 22,62 30 52,62 

Novelec 22.167,08 8,99 30 38,99 

Empresa Puntuació Total 

Novatilu, SL 80,00 

Cit Led, SLU 76,19 

Ferran Vilaró 52,62 

Novelec Osona, SL 38,99 



 

 

Vistes les instàncies presentades per les persones que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest acord, en les quals sol·liciten que se’ls atorgui la subvenció de 
referència i hi adjunten a la instància la documentació acreditativa de la despesa. 
 
Que la quantitat atorgada és l’equivalent al 25% del cost del transport escolar, amb 
les condicions que consten a la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a les persones que es relacionen en concepte d’ajut per transport 
escolar dels alumnes empadronats i escolaritzats a l’Institut de Taradell, les quantitats 
següents: 
 

Nom alumne Import atorgat 

T.S.A. 66,37 € 

A.LL.P. 66,37 € 

J.P.P. 66,36 € 

M.E.G. 66,37 € 

L.C.T. 66,37 € 

N.C.T. 66,37 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als sol·licitants. 
 

 
8.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT I DE CONCESSIÓ DE NÍNXOL 
 
8.2  PETICIÓ DE CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚMERO 7 DEL BLOC 
PRIMAVERA 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F.H.S. en la que manifesta que la seva mare la 
Sra. C.S.O. (qpd) va causar decés el dia 26 de setembre de 2018, que es voluntat de 
la seva família incinerar-la i per tant demana la concessió del columbari núm. 7 del 
Bloc Primavera. 
 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la concessió del columbari núm. 7 del Bloc Primavera al sol·licitant.   
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada. 
 
 
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0025/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 177.279,95 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per la 
Mancomunitat. 
 



 

 

Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 0025/2018 ateses les necessitats de la Mancomunitat, 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. 0025/2018 per un import líquid de 
177.279,95 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per la 
Mancomunitat, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
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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