
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 989/2018 JGL 12/11/18 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/43/2018 
 
Taradell, el dia 12 de novembre 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 5 de novembre de 2018, número de sessió JGL/42/2018, 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 5 de novembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 42 /2018. (Exp. 974/18) 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. APORTACIÓ ECONÒMICA AMICS DEL MONTSENY. Exp. 64/18 
 
 



 

 

Vista la instància presentada per l’Associació d’Amics del Montseny en data 
06/11/2018, amb número de registre d’entrada 4960/2018, en la qual sol·liciten que 
s’efectuï una aportació econòmica de 90,15 euros com a soci honorari de l’activitat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud i procedir al pagament de la quantitat de 90,15 euros 
corresponent a la quota de 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació d’Amics del Montseny. 
 
 
2.2 SOL·LICITUD DE CÒPIA D’EXPEDIENT DE FUNCIONARI. Exp. 803/16. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.F.M., en data 6-11-18, 
amb de registre d’entrada número  4973/2018, en la qual, com a funcionari d’aquest 
ajuntament i havent realitzat la formació “Taller bastó policial extensible”, sol·licita que 
s’adjunti el certificat que acompanya al seu expedient administratiu per a la constància 
del mateix, i que se li entregui còpia del seu expedient administratiu coma funcionari 
d’aquesta Corporació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les sol·licituds del Sr. M.F.M. i incorporar el document acompanyat 
al seu expedient professional (Exp. 803/16), i entregar-li fotocòpia del referit expedient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD MILLORES DEPROTECCIÓ DE VIANANTS AL PAS DE 
VIANANTS DE DAVANT DEL’EAS. Exp. 979/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.B.C., en data 7-11-18, amb 
de registre d’entrada número  4999/2018, en la qual exposa que ha patit un 
atropellament al travessar el pas de vianants de davant l’EAS per la manca 
d’il·luminació i, sol·licita, que es preguin mesures per protegir als vianants. 
 
Que el serveis tècnics estan estudiant diferents punts on millorar la seguretat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar als serveis tècnics que emetin informe en 
relació a les possibles mesures de seguretat a aplicar al pas de vianants de davant de 
l’EAS. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.B.C. 
 



 

 

2.4. SOL·LICITUD PER POSAR UNA PARADA DAVANT DE CAN PRAT EN MOTIU 
DE LA MARATÓ DE TV 3. Exp.87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Penya Barcelonista Taradell, 
en data 9-11-18, amb de registre d’entrada número  5077/2018, en la qual sol·licita 
que s’autoritzi a posar una parada per recaptació en motiu de la Marató de TV3, davant 
la nau de Can Prat els dies 8 i 9 de desembre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, indicant a la sol·licitant que la parada s’haurà de posar 
en el lloc i forma que indiquin els serveis municipals. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Penya Barcelonista Taradell. 
 
 
2.5. CENTRE EXCURIONISTA TARADELL-MARXA RUPIT-TARADELL. Exp. 
87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista Taradell, 
en data 6-11-18, amb de registre d’entrada número  E 4959/2018, en la qual sol·licita, 
en motiu de la celebració de la Marxa Rupit-Taradell 2018 el pròxim 18 de novembre, 
que es prohibeixi estacionar al c. Ramon Pou, Pg. del Pujoló i Francesc Camprodon 
per aparcament autocars, tallar el trànsit des del xamfrà de la Granja fins al CET, 
tanques al c. Ramon Pou i punt de llum a la carpa per sortida amb els autocars.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar al serveis tècnics que es portin a terme les 
actuacions que corresponguin a tal fi. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD DE DIA D’ASSUMPTES PROPIS D’UN VIGILANT LOCAL. Exp. 
493/16. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.LL.R., en data 9-11-18, 
amb de registre d’entrada número  5075/2018, en la qual sol·licita que se li expliquin 
els motius pels quals se li ha denegat com a dia per assumptes propis el dia 31 de 
desembre de 2018, quan se li han atorgat per aquest concepte els dies 26, 27 i 28 de 
desembre. 
 
Que els dies per assumptes propis es poden concedir sempre i quan no afectin el 
desenvolupament normal del servei, havent de distribuir-se entre els membres de 
cada servei a tal fi.  
 



 

 

Tal i com refereix el mateix sol·licitant , se li han atorgat en concepte de dies per 
assumptes propis els dies 26, 27 i 28 de desembre, però no ha estat possible atorgar-
li el dia 31 per necessitats del servei, tal i com li va manifestar verbalment el regidor 
de governació fa unes setmanes 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar al sol·licitant que el motiu pel qual no se li va aprovar com a dia 
per assumptes propis el dia 31 de desembre de 2018 és per necessitat del servei. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.LL.R. 
 
 
2.7. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL 
ESCOLAR DE L’ESCOLA LES PINEDIQUES. Exp. 2/2018. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la secretària de l’Escola Les 
Pinediques, en data 12-11-18, registre d’entrada núm. 5099, en la qual es sol·licita 
que es designi el representant de l’ajuntament al Consell Escolar de la mateixa. 
 
Que la persona que es considera més idònia per exercir aquesta funció és la regidora 
d’ensenyament Dolors Martí Verdaguer. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Designar representant de l’Ajuntament de Taradell en el Consell Escolar de 
l’Escola Les Pinediques a la regidora d’ensenyament Sra. Dolors Martí Verdaguer. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’escola Les Pinediques. 
 
 
3.URBANISME 
 
3.1. 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 
(€) 

949/2018 C.M.V. 
c/ Sant 
Sebastià, 8 

Obrir rasa a la 
vorera per canal 
embussada menor 38,00 

993/2018 
Yeso Benet 
S.L.U 

La Plaça, 15-
bx 

Escomesa 
clavegueram menor 38,00 

999/2018 M.Z.G. 

c/ 
Tagamanent , 
11 

Recol.locació 
rajoles menor 38,00 



 

 

1003/2018 
Veripla Systems 
S.L. 

Pl. Joan 
Vilacís, 2 

Fer rasa 
escomesa aigua 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. 
 
 
3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 1130/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.V.S. en data 06/11/2018, amb número de 
registre d’entrada 4979/2018 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 1130/2017. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 12/11/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ de la Muntanya, 14 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
3.3. LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ I CONSTITUCIÓ DE PROPIETAT 
HORITZONTAL DE LA FINCA ASSENYALADA AMB ELS NÚMEROS 42 I 44 DEL 
C. BARCELONETA DE TARADELL. Exp. 995/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.C.V., amb DNI número 38.159.752-S, al registre 
municipal en data 07/11/18, registre d’entrada 5000/18, en la qual sol·licita que 
s’atorgui llicència de segregació i de constitució de propietat horitzontal de la finca 
assenyalada amb el números 42 i 44 del c. Barceloneta de Taradell. Adjunta a la 
instància un projecte de segregació i un de divisió en propietat horitzontal. 
 
En primer lloc es pretén segregar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat 3 
de Vic, al Volum 2528, Llibre 131, Foli 82, Finca 570 de Taradell, la finca següent: 
 



 

 

“Urbana, parcel·la de terreny de forma irregular, en la que consta una casa -avui 
enderrocada- situada en el carrer de la Barceloneta núm. 42 i 44 de Taradell. Té una 
superfície de 220,15 m2. Limita, pel Nord amb finca situada al c. Barceloneta número 
40 formant una línia trencada de 21,30 metres; per l’Est, limita amb carrer Barceloneta 
amb una línia de 12,48 metres per on hi té accés; pel Sud, limita amb les finques 
veïnes del carrer Barceloneta número 46 i Plaça Barceloneta número 15 amb una línia 
de 16,71 metres; i per l’Oest, limita amb les finques veïnes de Plaça Barceloneta 15 
iu Passatge de la Barceloneta número 9-A, amb una línia trencada de 14,46 metres.” 
 
Per altra part, sobre la finca a segregar i descrita en l’anterior paràgraf, es sol·licita 
llicència de constitució de propietat horitzontal sobre la mateixa, per tal de constituir 
les entitats següents: 
 

• Entitat núm. 1-Habitatge, Planta Baixa, Porta 1 de 71,29 m2 de superfície 
construïda. 

• Entitat núm. 2-Habitatge, Planta Baixa, Porta 2 de 76,30 m2 de superfície 
construïda. 

• Entitat núm. 3-Habitatge-Dúplex, Planta Primera Porta 1 i Planta Sota Coberta, 
de 128,13 m2 de superfície construïda. 

• Entitat núm. 4-Habitatge, Planta Primera Porta 2 i Planta Sota Coberta de 
128,62 m2 de superfície construïda. 

 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 25 a 26 i 30 a 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova 
el reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant, i normativa 
concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar al Sr. R.C.V., llicència urbanística per tal de segregar de la finca 
inscrita en el Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2528, Llibre 131, Foli 82, Finca 
570 de Taradell, la finca següent: 
 
“Urbana, parcel·la de terreny de forma irregular, en la que consta una casa -avui 
enderrocada- situada en el carrer de la Barceloneta núm. 42 i 44 de Taradell. Té una 
superfície de 220,15 m2. Limita, pel Nord amb finca situada al c. Barceloneta número 
40 formant una línia trencada de 21,30 metres; per l’Est, limita amb carrer Barceloneta 
amb una línia de 12,48 metres per on hi té accés; pel Sud, limita amb les finques 
veïnes del carrer Barceloneta número 46 i Plaça Barceloneta número 15 amb una línia 
de 16,71 metres; i per l’Oest, limita amb les finques veïnes de Plaça Barceloneta 15 i 
Passatge de la Barceloneta número 9-A, amb una línia trencada de 14,46 metres.” 
 
Segon.-Atorgar al Sr. R.C.V. llicència urbanística de constitució de règim de propietat 
horitzontal de la finca assenyalada amb el números 42 i 44 del c. Barceloneta de 
Taradell, segregada de la inscrita al Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 
2528, Llibre 131, Foli 82, Finca 570 de Taradell , en la forma següent: 
 



 

 

• Entitat núm. 1-Habitatge, Planta Baixa, Porta 1 de 71,29 m2 de superfície 
construïda. 

• Entitat núm. 2-Habitatge, Planta Baixa, Porta 2 de 76,30 m2 de superfície 
construïda. 

• Entitat núm. 3-Habitatge-Dúplex, Planta Primera Porta 1 i Planta Sota Coberta, 
de 128,13 m2 de superfície construïda. 

• Entitat núm. 4-Habitatge, Planta Primera Porta 2 i Planta Sota Coberta de 
128,62 m2 de superfície construïda. 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa de la llicència urbanística, Ordenança Fiscal 
Municipal núm. 20, article 6: 
 
Article 6.f): per cada finca segregada 100 € 
Article 6.g): per cada entitat constituïda 100 € per 4 entitats, 400 €. 
 
TOTAL llicència segregació i propietat horitzontal 500,00 €. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. R.C.V. 
 
 
4. SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL D’OSONA QUE PARTICIPI EN LA 
CONVOCATÒRIA PEL COFINANÇAMENT DE PROJECTES DEL PO FEDER DE 
CATALUNYA 2010-2020 – EIXOS PRIORITARIS 4 I 6. Exp. 918/2018 
 
 Per resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, s’ha obert convocatòria del 
cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 mitjançant l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual es 
van aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6. 
 
El Consell Comarcal d’Osona, a petició de diferents ajuntament de la comarca, pot 
participar en la convocatòria esmentada. 
 
Aquest Ajuntament compleix els requisits i les condicions generals establertes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el que 
determinen les bases de la convocatòria programa PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6, en allò que li afecti, i les establertes en la base 3 de l’annex 
I de les bases reguladores de la mateixa convocatòria. 
 
Aquest Ajuntament està en disposició de presentar davant del Consell Comarcal 
d’Osona, si així ho sol·licita, i als efectes de poder ser presentada davant de qualsevol 
organisme i/o institució la documentació a que es refereix la base 11 de la convocatòria 
del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, així com de 
formular declaració sobre tots i cadascun dels extrems que s’hi determinen, i, en 
aquest sentit, es declara  expressament que: 
  



 

 

 L’Ajuntament disposa de les instal·lacions o equipaments on s’ha d’efectuar 
l’actuació, resolent al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que es produeixi 
en relació a aquests, concedint en el seu moment l’excepció de qualsevol tribut 
que per raó de l’actuació es liquidi. 

 

 L’actuació corresponent a aquest Ajuntament no requereix declaració 
d’impacte ambiental. 

 

 Fins a la data no s’ha obtingut cap subvenció per les mateixes despeses 
elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques 
o privades, nacionals o internacionals, adquirint compromís de, en el cas, 
d’obtenir-ne, posar-ho d’immediat en coneixement del Consell Comarcal 
d’Osona, tenint en compte el límit legal que ha de regir per obtenir aquest ajut. 

 

 Complir amb els requisits establert en la base 3 i les obligacions establertes en 
la base  21, especialment amb l’apartat 21.1, lletra b), de no patir cap 
modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni canvi 
substancial que afecti a la naturalesa, objectius o les condicions d’execució de 
l’operació, entre d’altres. 

 
Per tot això i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarca d’Osona que concorri al programa PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb 
actuacions previstes al projecte presentat per aquest Ajuntament següent: 
 

• “Estudi per l’optimització de l’enllumenat públic de Taradell”  en actuacions 
previstes en l’estudi per un import total de 200.000 € IVA inclòs. 

 
Segon.- L’ajuntament posarà a disposició la corresponent disponibilitat 
pressupostària, la qual s’acreditarà en el moment de la signatura del conveni de 
col·laboració i finançament a que es refereix el punt següent i es compromet, en el 
seu cas, acreditar documentalment el compliments dels requisits i obligacions 
assumits en la part expositiva i en el compliment de les bases reguladores del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
  
Tercer.- Que en el termini màxim d’un mes, o el que permeti l’acord de concessió de 
la subvenció, si s’escau, i és inferior  a aquest termini, des de la notificació de la 
concessió de la subvenció, signarà un conveni de col·laboració i finançament 
d’aquesta actuació, de manera conjunta amb la resta d’ajuntament beneficiàries del 
projecte i el Consell Comarcal d’Osona, on es detallaran la forma d’execució de les 
actuacions i el seu finançament, de manera que, es tindrà ben present, que 
l’incompliment d’un dels intervinents, perjudica la totalitat. 
 
Quart.- L’Ajuntament es compromet a avançar el pagament de la totalitat del cost de 
la seva actuació, així com de la part proporcional per fer front als costos no elegibles 
directes i indirectes, especialment de la contractació del personal que lideri el 
programa. 



 

 

  
Cinquè.- Que s’adoptaran els acords pertinents pels òrgans de govern corresponents 
per a l’execució de l’objecte d’aquesta declaració, així com per a l’execució del 
programa, si s’escau. 
 
Sisè.- Es designa a l’alcalde com a interlocutor de l’Ajuntament davant el Consell 
Comarcal per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a desenvolupar. 
  
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS DIOCESANA 
DE VIC I CÀRITAS PARROQUIAL DE TARADELL. Exp. 1006/2018 
 
Vist que des de fa anys aquest Ajuntament i Càritas Parroquial de Taradell col·laboren 
per atendre les necessitats de la població de Taradell, havent-se signat un conveni de 
col·laboració en data 27-07-2016, Exp. 604/16. 
 
Que en l’execució del referit conveni també hi participa de fet i de forma important 
Càritas Diocesana de Vic. 
 
Que per tal d’establir i regular les obligacions de cada part en aquesta col·laboració 
entre les tres referides entitats, s’ha redactat un conveni l’esborrany el qual consta a 
l’Exp. 1006/2018, considerant-se adequat per a la finalitat esmentada. 
 
Que en el conveni es regula la col·laboració per a l’execució dels projectes “Rebost 
Municipal”, “Aprèn i Juga” i “Rober”. 
 
Que la regidora de Benestar Social i Salut Pública Sra. Araceli Garcia Español és la 
qui gestiona els programes i projectes en l’àmbit de la col·laboració amb Càritas. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Vic i Càritas 
Parroquial de Taradell per a l’execució dels projectes “Rebost Municipal”, “Aprèn i 
Juga” i “Rober”. 
 
Segon.-Facultar expressament la regidora de Benestar Social i Salut Pública Sra. 
Araceli Garcia Español per signar el conveni esmentat. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a Càritas diocesana de Vic i a Càritas Parroquial de 
Taradell. 
 
 
6. INCOACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INCOMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS. Exp. 3001/2018. 
 
Vist el butlletí de denúncia emès per l’Agent auxiliar de policia local amb TIP núm. 
1004 en data 09-11-18, núm. 00209, en el qual es denuncia que el Sr. À.G.G., amb 
DNI núm. 77.291.343-G, perquè tenia un gos de la seva propietat, de raça perillosa 



 

 

(American Bully), de nom “President”, amb xip núm. 977200008928146, sense lligar i 
voltant pel c. dels Pins 11 sense que tampoc hi hagués el propietari per controlar-lo el 
dia 9-11-18 a les 08:20 h. 
 
Que consta a l’arxiu municipal que el Sr. G. disposa de l’autorització municipal per la 
tinença d’un gos considerat potencialment perillós, anomenat “President” i amb el 
núm. de xip transcrit. 
 
Que aquests fets poden comportar un incompliment de la Llei 10/1999 i de l’Ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
 
Per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer.- Incoar l’expedient sancionador al Sr. À.G.G. per infracció de la Llei 10/1999 i 
de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
Segon.- Nomenar instructor de l’expedient al regidor Sr. Jordi Baucells Colomer i 
Secretari al de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. À.G.G. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE “SUPORT 
COMPTABLE I INTERVENCIÓ”. Exp. 686/18. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte de serveis per l’assessorament en matèria 
econòmica, comptable i d’intervenció de l’Ajuntament de Taradell, i dels ens autònoms 
municipals. 
 
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 l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels que s’ha de 
regir el present contracte. 
 
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 del contracte “”Suport 
comptable i intervenció”, que compren el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques Particulars (PCATP). 



 

 

 
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. 
 
 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0029/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 186.679,37 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 d’obres, 
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. 0029/2018 ateses les necessitats de l’ajuntament, 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. 0029/2018 per un import líquid de 
186.679,37 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. 
 
 
 
 
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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