Expedient: 1047/2018 JGL 3/12/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2018
Número de sessió: JGL/46/2018
Taradell, el dia 3 de desembre 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 26 de novembre de 2018, número de sessió JGL/45/2018, 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 26 de novembre de 2018, número de sessió
JGL/ 45 /2018.
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’ARRANJAMENT DE CAMÍ DE VILALLEONS. Exp. 14/18.

Vistes les instàncies presentades al registre municipal per la Sra. M.F.S. i el Sr.
R.M.G., en data 27-11-18, amb de registres d’entrada números 5295 i 5296/2018,
respectivament, en les quals exposen que el Camí de Vilalleons està en molt males
condicions i sol·liciten el seu arranjament.
Que en el programa d’arranjament de camins rurals de la Diputació de Barcelona, al
qual està adherit aquest ajuntament, hi ha previst l’arranjament del Camí de Vilalleons.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar als sol·licitants que està previst l’arranjament del Camí de
Vilalleons en el moment que s’executi el programa d’arranjament de camins.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. R.M.G. i a la Sra. M.F.S.

2.2. SOL·LICITUD PER CONSULTAR EL PADRÓ HISTÒRIC DE TARADELL. Exp.
270/18.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. D.B.F., en data 29-1118, amb de registre d’entrada número 5333/2018, en la qual sol·licita poder consultar
el padró d’habitants d’aquest ajuntament anterior a 1900 per obtenir dades d’uns
familiars.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar a la Sra. D.B.F. a consultar el padró municipal històric de Taradell
anterior a l’any 1900.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. D.B.F.

2.3. SOL·LICITUD DEL VIGILANT LOCAL M.LL.R. PER FER TORN DIURN O
ROTATORI. Exp. 493/16.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.LL.R., en data 27-11-18,
amb de registre d’entrada número 5298/2018, en la qual exposa que porta més d’un
any com a vigilant local interí, tenint assignat el torn de nit, i sol·licita que s’adscrigui
al torn diürn o a torn rotatori.
Que el sol·licitant va ésser designat per cobrir interinament una plaça del torn de nit,
per incapacitat laboral revisable del titular de la mateixa, no havent-se modificat
aquestes circumstàncies.
Per unanimitat s’acorda:

Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. M.LL.R. per necessitat del servei, sense
perjudici que es pugui admetre la seva sol·licitud en el moment en què es produeixi
qualsevol circumstància que ho permeti.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.LL.R.

2.4. SOL·LICITUD DE VIGILANT LOCAL M.F.M. PER TAL QUE SE LI ABONI UN
COMPLEMENT ECONÒMIC. 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 4972/2018, en la qual sol·licita que se li aboni la
part que li correspon de la dotació de 4.000 € que es va establir en l’acord de
condicions de treball per a l’any 2018, atès que l’ajuntament no ha complert amb els
terminis establerts a l’art. 14.3 de l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Taradell.
L’article 14 esmentat disposa “...2-Dins dels 6 mesos següents a l’aprovació i
publicació d’aquest acord s’iniciarà l’elaboració, negociació i si fos el cas l’aprovació
de la relació de llocs de treball...3-En tot cas es garanteix que cap funcionari veurà
reduïdes les seves retribucions i també s’assegura la dotació pressupostària d’un fons
addicional per a l’any 2018 per finançar augments de Complement Específic, inclosa
la disponibilitat i la nocturnitat, derivats de la relació de llocs de treball...”
Que el referit Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament
de Taradell es va publicar en el BOP de Barcelona de data 13 de juny de 2018, no
havent transcorregut encara a la data de la sol·licitud, els 6 mesos que s’hi estableixen.
Per altra part, l’increment pressupostari ha d’anar dirigit al Complement Específic,
fonamentalment per als funcionaris que accedeixin a la disponibilitat i als torns
nocturns, sense que el sol·licitant es trobi inclòs en cap d’aquestes circumstàncies, no
corresponent-li doncs cap retribució en el Complement Específic en virtut de la dotació
pressupostària esmentada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. M.F.M. presentada al registre municipal pel
Sr. M.F.M., en data 6-11-18, amb de registre d’entrada número 4972/2018, pels
motius que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M.
2.5. SOL·LICITUD DE VIGILANT LOCAL M.F.M. DENUNCIANT L’OBERTURA
D’UNS CALAIXOS PERSONALS. Exp. 803/16.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.F.M., en data 15-11-18,
amb de registre d’entrada número 5146/2018, en la qual sol·licita que l’ajuntament

prengui mesures a l’obertura d’uns calaixos de les dependències municipals, destinats
als representants sindicals on el sol·licitant tenia papers personals i dels quals tenia la
clau en virtut que havia estat representant sindical.
Com el mateix sol·licitant reconeix se l’havia requerit que entregués les claus dels
calaixos per part del nou representant sindical, sense que les hagués entregat.
S’ha de tenir en compte que el sol·licitant va deixar de ser representant sindical el 25
d’abril de 2018, és a dir, fa més de 7 mesos i que, havia d’haver entregat les claus a
iniciativa pròpia l’endemà mateix d’haver perdut la condició de representant sindical
sense que ho fes ni tan sols després d’haver estat requerit a tal fi.
Així mateix, els calaixos estaven destinats a l’exercici de les funcions sindicals, essent
el seu contingut accessible al nou representant sindical i sense que s’hi puguin guardar
documents personals.
Per altra part indicar que el regidor de governació havia autoritzat l’obertura dels
calaixos.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud del vigilant local Sr. M.F.M. pels motius que consten
a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M.

2.6. DENÚNCIES PER MALTRACTAMENT DE GOSSOS. Exp. 1049/18.
Vistes les instàncies presentades al registre municipal en data 27-11-18, registres
d’entrada 5300 i 5301 de 2018 per una veïna que ha sol·licitat romandre en l’anonimat,
en la qual es denuncien que a l’Av. Mossèn Cinto Verdaguer 24 de Taradell i a Pça
Mossèn Joan Vilacís 1 de Taradell, hi ha un i diversos gossos en mal estat, sotmesos
a mals tractaments incomplint la normativa de protecció dels animals.
Atès que en data 3 de desembre de 2018 emet dos informes, un per cada situació
esmentada dels quals en resulta que tots els animals als quals es referien les
denúncies es troben en bon estat, en unes condicions correctes, que tots tenen
aixopluc, menjar i aigua ad libitum i en condicions sanitàries adients.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar les sol·licituds de la sol·licitant pels motius que consten a la part
expositiva d’aquest acord, amb l’advertiment que en el supòsit de presentar-se altres
denúncies que no s’ajustin a la realitat s’incoarà l’expedient que correspongui per tal
de recuperar les despeses que comporti la tramitació per la presentació de denúncies
no fonamentades.

Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant.
2.7. SOL·LICITUD DE J.R.P. I D’ALTRES PER REBAIXAR VORAVIES. Exp. 750/18
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.R.P. i altres, en data 19-718, amb de registre d’entrada número 3379/2018, en la qual sol·liciten que es rebaixin
les voravies de les vorades dels dos costats del c. de la Vila 154, per tal de permetre
entrar a l’aparcament d’aquesta finca perjudicar els vehicles dels sol·licitants per
l’alçada de les mateixes.
Que l’alçada de les voravies i l’amplada del carrer pot provocar danys en els vehicles
de la zona que accedeixen als garatges.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar a la brigada municipal que es rebaixin les
voravies de referència per tal de facilitar l’entrada de vehicles als garatges de les
finques de la zona.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.R.P.

2.8. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEL SR. J.G.R. Exp.
874/18.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.G.R., en data 21-9-18,
amb de registre d’entrada número 4253/2018, en la qual sol·licita que se li pagui la
quantitat de 1.119,25 € en concepte d’indemnització, per la reparació dels danys que
va patir el seu vehicle matrícula B-0352-VF el 9-8-18, quan varen caure-li a sobre unes
branques dels arbres situats al vial c. Barcelona núm. 11 on el tenia aparcat.
Consta l’expedient informe dels vigilants locals on s’acrediten els fets acompanyats de
diverses fotografies.
En data 18-10-18 l’arquitecte tècnic de l’ajuntament emet informe corroborant els fets,
indicant que l’arbre es troba en bones condicions i que els fets podien estar provocats
per la pluja que va caure el dia de referència.
La companyia asseguradora de l’ajuntament, Zurich Insurance, emet informe en data
31 d’octubre de 2018, en la qual refereix que s’ha de desestimar la sol·licitud perquè
es va tractar d’un fenomen metereològic extraordinari, tractant-se d’un supòsit de força
major i que no està cobert per la pòlissa.
Aquesta Junta considera que s’ha acreditat que es va produir un dany en un vehicle
que estava correctament aparcat en un vial públic, com a conseqüència d’un
trencament i caiguda d’unes branques d’uns arbres de titularitat municipal. Que és
evident que el titular del vehicle no tenia cap obligació de suportar aquest d’any.

No consta en el registre municipal cap document que acrediti el caràcter extraordinari
de la pluja caiguda el 9-8-18.
Per altra part fer constar que el Sr. G. ha manifestat a la secretaria municipal que està
d’acord en què se l’indemnitzi en la quantitat de .-800,00 €.-. renunciant a la resta fins
a .-1.119,25 €.Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pel Sr. J.G.R. i pagar-li la quantitat de .-800,00 €.- en concepte d’indemnització pel
cost la reparació dels danys que va patir el seu vehicle matrícula B-0352-VF el 9-8-18,
quan varen caure-li a sobre unes branques dels arbres situats al vial c. Barcelona núm.
11 on el tenia aparcat, el dia 9 d’agost de 2008.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.G.R. i ordenar a la intervenció municipal el
pagament de la quantitat de la indemnització.

2.9. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1130/2017
Vista la instància presentada pel Sr. J.V.S., de data 22/11/2018, amb número de
registre d’entrada 5259/2018, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que va
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 1130/2017, per import de
1.927,47 euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 28/11/2018, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.10. SOL·LICITUD DE K.R.C. PER POSAR DUES TAULES MÉS A LA TERRASSA
DL BAR TUNEU. Exp. 1015/18.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. K.R.C., en data 14-1118, amb de registre d’entrada número 5138/2018, en la qual sol·licita que se l’autoritzi,
com a titular del Bar Tuneu, a posar 2 taules més a La Plaça com a terrassa.
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe favorable per a un
espai ocupar de 10 m2, en el lloc on s’indica en el plànol que hi adjunta.

Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a K.R.C., com a titular del Bar Tuneu, llicència d’ocupació de la via
pública per instal·lar dues taules i cadires a La Plaça (en el lloc assenyalat pels tècnics
municipals), com ampliació de la terrassa del referit establiment, sense perjudici de
tercers, revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau i sota
les condicions següents:
•

L’espai a ocupar entre taules i cadires serà de 10 m2 com a màxim.

•

L’execució de música només podrà ésser entre les 10:00 a les 21:00 h. i s’hi
haurà de posar fi si algun veí ho sol·licita.

•

S’hauran de retirar les taules i cadires de la terrassa en el cas que s’hagin
d’efectuar actes o activitats realitzades o autoritzades per l’ajuntament durant
el temps de celebració dels mateixos.

•

En tot cas s’haurà de deixar una separació d’un metre i mig d’espai respecte
de qualsevol altre element que es trobi a la via pública, per facilitar el pas de
vianants.

•

L’horari màxim de funcionament de la terrassa serà de dilluns a dijous
laborables fins a les 23:00 h, i de divendres a diumenges i vigílies de festius,
les 24.00 h.

•

Les altres assenyalades en els articles 69 i 71 de l’Ordenança municipal de
govern, civisme i convivència

Segon.-Notificar el present acord a la Sra. K.R.C.
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

1030/2018 Ma. A.R.M.

FINCA
Av. Mn. Cinto
Verdaguer, 302C

OBRA
Canviar
finestra
teulada

TIPUS

IMPORT
(€)

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 RESTAURANT – Exp. 1018/18
Atesa la instància del senyor F.P.J., amb NIF 77104631Y, de data 16 de novembre de
2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de bar (Exp. 12/94) al
Mas Esquís, d’aquest terme municipal, expedient núm. 1018/18.
Vista la renúncia de la senyora E.M.P., actual titular, a favor del sol·licitant F.P.J.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 30 de novembre de
2018, amb l’especificació que efectuada una visita a l’establiment, es constata que la
planta primera restarà fora de servei i l’activitat es limitarà a la planta baixa, on s’ha
establert un local destinat a instal·lacions sanitàries en substitució del lavabo existent a
la planta primera que ja no s’utilitzarà. El canvi citat es considera poc significatiu, per la
qual cosa es concedeix el canvi de nom, tot i que es portarà a terme una darrera visita
d’inspecció que es portarà a terme el dia 14 de desembre.
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
(Exp. 12/94) a la Plaça, 15 a favor Fernando Pujol Juan amb les condicions esmentades
a l’informe de l’enginyer de data 30 de novembre 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. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER TEMPO
HABITATGES SL CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 9 DE JULIOL
DE 2018 D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL “PLA DE
MILLORA URBANA 3-CAMÍ DE LA FONT D’EN DÉU”. Exp. 141/18.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de juliol de 2018, va acordar:
“ Primer.-Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació Pla de Millora Urbana
3-Camí de la Font d’en Déu, que incorporarà al compte de liquidació provisional que
la quantitat a compensar a la companyia Tempos Habitatges SL és de 13.674,14 € en
substitució dels 7.500,00 € que consten en el document aprovat inicialment.
Segon.-Publicar Edicte al DOGC, al taulell d’edictes i al web municipal de l’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació Pla de Millora Urbana 3-Camí de la Font d’en
Déu.
Tercer.-Notificar aquest acord a tots els interessat a l’expedient i a Tempo Habitatges
SL.
Quart.-Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció del Projecte de Reparcel·lació
del Pla de Millora Urbana 3-Camí de la Font d’en Déu.”
Per mitjà d’escrit presentat al registre municipal en data 30 de juliol de 2018, registre
d’entrada núm. E 3533, la companyia Tempo Habitatges SL formula Recurs de
Reposició contra el referit acord en el qual, fonamentalment, al·lega:
•
•

Que a la quantitat de .-13.674,14 € s’hi ha d’afegir l’iva corresponent.
Que a la quantitat resultant s’hi havia d’aplicar l’ipc corresponent, comptat des
de la data de realització de les obres del vial per part de Tempo Habitatges SL
fins a la data en que es produís la compensació, de conformitat a l’establert en
el Pacte Segon.b del conveni signat entre les parts en data 16 de març de 2017.

Vist que en data 8 de novembre de 2018 l’arquitecte municipal emet informe del qual
en resulta que les al·legacions formulades s’ajusten a les disposicions del conveni de
data 16 de març de 2017 i al seu annex de data 24 de desembre de 2008, i que la
quantitat que resulta a compensar a Tempo Habitatges, incloent els conceptes
relacionats a les al·legacions, és de .-18.630,47 €.
Per unanimitat s’acorda:

Primer.-Admetre el Recurs de Reposició formulat per Tempo Habitatges SL contra
l’acord de la Junta de Junta de Govern Local del dia 9 de juliol de 2018, pel qual
s’aprovava definitivament el projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 3Camí de la Font d’en Déu.
Segon.-Incorporar al compte de liquidació provisional del mateix, la quantitat de .18.630,47 €.- a compensar a Tempo Habitatges SL.
Tercer.-Notificar aquest acord a Tempo Habitatges SL.
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA
“MILLORA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS”. Exp.
832/18
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació,
entén necessari que es tramiti un contracte d’obres per a la millora dels Polígons
Industrials “El Vivet” i “Castellets”.
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 el projecte executiu per a les obres de “Millora dels Polígons Industrials El Vivet i
Castellets”, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió
de data 1/10/2018 (Exp. 764/18).
Vist els plecs de clàusules administratives particulars 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 altra part i de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP, per a una major
eficiència i celeritat, es considera convenient facultar a la Mesa de Contractació
perquè efectuï els actes corresponents a l’òrgan de contractació fins a l’elevació de la
proposta d’adjudicació.
Per unanimitat, s’acorda
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte “Millora dels
Polígons Industrials “El Vivet” i “Castellets””, que compren el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) i el Projecte Executiu.

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.- Delegar a la Mesa de Contractació perquè efectuï els actes corresponents a
l’Òrgan de Contractació fins a l’elevació de la proposta d’adjudicació a la Junta de
Govern Local.
Cinquè.- Publicar l’acord al perfil del contractant.
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
Alcalde de Taradell
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