
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 940/2018 JGL 22/10/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/40/2018 
 
Taradell, el dia 22 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 15 d’octubre de 2018, número de sessió JGL/39/2018, 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 15 d’octubre de 2018, número de sessió 
JGL/ 39 /2018 (Exp. 927/18). 
 
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 D’AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA 30a CAMINADA 
POPULAR DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ.  Exp. 87/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Grup Caminada Popular de Sant 
Miquel de Balenyà, en data 17-10-18, amb de registre d’entrada número  4703/2018, 
en la qual sol·licita s’autoritzi el pas de la Caminada Popular pel terme municipal de 
Taradell el pròxim 28 d’octubre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el pas de la 30a Caminada Popular de Sant Miquel de Balenyà per 
terme municipal de Taradell el dia 28 d’octubre de 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Grup Caminada Popular de Sant Miquel de 
Balenyà. 
 
 
2.2. QUEIXA PER SOROLLS HOTEL ROSA.  Exp. 795/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr.  J.A.P., en data 22-10-18, 
amb de registre d’entrada número  4748/2018, en la qual es queixa que a l’Hotel Rosa 
es produeix un excés de sorolls (música alta, servei d’infants, crits ...) fins a altes hores 
de la nit. 
 
Que a la instància no s’especifica cap dada respecte els dies que s’han produït els 
sorolls, ni en quines dependències (restaurant, el Celler...). 
 
Que per poder efectuar les actuacions que pertoquen és necessari que s’especifiquin 
els dies, hores i dependències en els quals es produeix l’excés de soroll. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Requerir al Sr. J.A.P. per tal que ampliï la seva queixa amb els detalls 
assenyalats ala part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.A.P. 
 
 
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 

(€) 

945/2018 A.M.D. 
c/ Pompeu 
Fabra, 3 Pintar façana menor exempt 

947/2018 S.C.P. 
c/ Joan 
Maragall, 3 

Reparació 
terrat menor 47,80 

 
 



 

 

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. 
 
 
5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 3R TRIMESTRE DE 2018 DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SOREA. Exp. 394/2018 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’empresa SOREA S.A., en data 
18-10-18, amb número de registre d’entrada E 4716/18, comunicant a la corporació la 
liquidació del 3r trimestre de 2018 i l’estat de comptes acumulat a finals del mateix, en 
la forma següent: 
  

Resultat de la Prestació Servei d’Aigua 3r trimestre: 5.301,67 €  
Recàrrec 3r Trimestre: -4.846,56 € (negatiu) 
Altres 3r Trimestre: -721,44 € (negatiu) 

   Resultat a favor ajuntament (acumulat): 14.070,15 €  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua del 3r trimestre de 2018, en la forma que consta en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Sol·licitar a Sorea que es faci efectiva la transferència del saldo (.-14.070,15 
€.-) a favor de l’ajuntament a la major brevetat, per mitjà d’ingrés al compte corrent ES 
1821000409110200042443. 
 
 Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal. 
 
 
6. APROVACIÓ PROPOSTA HONORARIS DE PAREJA ADVOCAT. EXP. 61/2016 
 
Vist que l’execució de la sentència relativa a l’enderroc de l’Hotel La Roca, en execució 
de la Sentència dictada en el recurs d’Apel·lació Contenciós Administratiu 282/2010, 
comporta una dificultat jurídica que fa difícil preveure quin cost d’assistència lletrada 
pot comportar. 
 
Que el despatx Pareja Advocats ha representat aquest Ajuntament durant l’execució 
de la sentència corresponent fins al dia d’avui. Que en data 19-10-18 ha presentat un 
pressupost de 14.600,00€ IVA no inclòs, corresponent a un màxim de 75 hores de 



 

 

treball en l’execució de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost d’honoraris de Pareja Advocats, 16-10-18, per import 
de 14.600,00€ IVA no inclòs per 75 hores de treball. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Pareja Advocats. 
 
 
7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA-CATÀLEG 
DE SERVEIS 2018-PUBLICACIONS D’ÀMBIT LOCAL. Exp. 175/18. 
 
Vist que en el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2018 es preveu 
l’atorgament de subvencions a les entitats locals de menys de 20.000 habitants per a 
Publicacions d’àmbit local, Programa Comunicació Local. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell té previst publicar les “Monografies Taradell”, amb un 
cost total previst de .-4.582,00 €.- 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament d’una subvenció de .-
4.582,00 €.- per a la publicació de les “Monografies Taradell”, en l’àmbit del Programa 
de Comunicació Local, Recurs publicacions d’àmbit local per a municipis de menys de 
20.000 habitants. 
 
Segon.-Deixar constància d’aquesta acord a l’expedient 175/18. 
 
 
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS ”SUPORT A LA GESTIÓ DE 
RECURSOS HUMANS”. Exp. 509/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 
16/07/2018 es va acordar aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del 
contracte de serveis de “Suport a la gestió de recursos humans, Exp. 509/2018”, i la 
convocatòria del procediment de licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació 
ordinària, mitjançant el procediment obert, amb més d’un criteri d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica i amb criteris que depenen d’un judici de valor, i no 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i 
plec de clàusules tècniques particulars corresponents al no haver-se formulat cap 
al·legació ni reclamació contra els mateixos. 
 
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es va presentar una oferta: 
 
  



 

 

Oferta 1: ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP 
 
En data 3 d’octubre de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia 
l’obertura dels Sobres A, B i C de la proposició i examen dels documents que 
contenien, va acordar declarar admesa la única empresa licitadora. 
 
En la mateixa sessió, es va procedir, amb el suport de la Comissió de Tècnics, a la 
valoració i puntuació de l’oferta presentada que va formular la millor proposta de 
relació qualitat-preu. 
 
Les puntuacions obtingudes per la única oferta presentada va motivar, de conformitat 
a l’establert a l’apartat 4 de la Clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, que s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de de Govern 
Local, l’adjudicació del contracte de serveis “Suport a la gestió de recursos humans”, 
a l’empresa licitadora i en l’ordre següent: 
 

EMPRESA SOBRE B SOBRE C TOTAL 

  Memòria Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5   

ARC Punts Preu Fix Punts Variable Punts Punts Punts Punts Punts   

  80 9.480,00 € 40 50% 20 5 5 10 20 180 

 

Que l’empresa ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP 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: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis “Suport a la gestió de recursos humans” pel 
preu de 9.480€ anuals (iva no inclòs) respecte a la quota fixa i en quan a la defensa 
jurídica una rebaixa del 50% sobre els criteris orientadors en matèria d’honoraris 
professionals, al licitador que es relaciona i en l’ordre següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP 180 

 
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 15 dies hàbils a comptar 
del següent al de la notificació d’aquest acord. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a tots els licitadors. 
 
 

9. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA-CATÀLEG 
DE SERVEIS 2018-PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Exp. 205/18. 
 
Vist que en el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2018 es preveu 
l’atorgament de subvencions a les entitats locals per al finançament d’actuacions en 
l’àmbit de la participació ciutadana, Programa de Participació Ciutadana. 



 

 

Que l’Ajuntament de Taradell té previst efectuar l’actuació “Pressupostos Participatius” 
en l’àmbit referit, amb un cost total previst de .-17.470,00 €.- 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament d’una subvenció de .-
14.849,50 €.- per a la realització de l’actuació “Pressupostos Participatius”, en l’àmbit 
del Programa de Participació Ciutadana, Recurs de finançament en l’àmbit de 
participació ciutadana. 
 
Segon.-Deixar constància d’aquesta acord a l’expedient 205/18. 
 
 
10. 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:  
 

Exp. Empresa Contracte Import € 
(sense iva) 

953/18 Coterm SL Obra instal·lació calderes CC Costa i 
Font 

39.934,23 

954/18 Tecnipro SL Instal·lació mesures de seguretat a la 
coberta de la biblioteca 

14.841,31 

956/18 Soleplex Swiss Obra inst. I segellat de làmines de 
protecció solar sostre biblioteca 

19.537,00 

 
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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