
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1058/2018 JGL 10/12/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE DESEMBRE 2018 
 
Número de sessió: JGL/47/2018 
 
Taradell, el dia 10 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 3 de desembre de 2018, número de sessió JGL/46/2018, 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 3 de desembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 3 /2018. Exp. 1047/18. 
 
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 DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TARADELL PER CURSA 
DE SANT SILVESTRE. Exp. 87/18. 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista de 
Taradell, en data 4-12-18, amb de registre d’entrada número  E 5416/2018, en la qual 
sol·licita que s’autoritzi la sortida i arribada de la cursa de Sant Silvestre el 31-12-2018 
de la Pça de les Eres, així com tanques i planxes per poder fer foc i un endoll a la 
glorieta. 
 
Que aquest ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes per als veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Centre Excursionista de Taradell, fent constar que 
per a l’efectivitat d’aquest acord serà necessari que es posin en contacte amb el 
serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE TARADELL EN MOTIU 
DE LA MARATÓ DE TV3. Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació de Botiguers de 
Taradell, en data 10-12-18, amb de registre d’entrada número  5520/2018, en la qual 
sol·licita, en motiu de la celebració de l’acte solidari de la Marató de TV3 el pròxim 15 
de desembre de les 8:00 a les 2:00 h, permís per utilitzar la glorieta de la Pça. de les 
Eres, que hi hagi corrent elèctric, rac, micros i contenidors de rebuig. 
 
Que aquest ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes per als veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Associació de Botiguers de Taradell,  fent constar 
que per a l’efectivitat d’aquest acord serà necessari que es posin en contacte amb el 
serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Botiguers de Taradell. 
 
 
2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1039 /2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.C.A. de data 30/11/2018, amb número de 
registre d’entrada 5361/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 1039/2018, per tal de 
garantir la reposició del paviment malmès i per import de 600 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 05/12/2018, 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. 
 
 
2.4. RECLAMACIO DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. P.B.P.  
PER TRENCAMENT DE RETROVISOR D’UN COTXE.  Exp. 550/2018. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. P.B.P., en data 4-12-18, 
amb de registre d’entrada número  5413/2018, en la qual exposa que un vehicle de la 
brigada d’obres municipal va trencar el retrovisor del seu cotxe, matrícula B-0423-WJ, 
quan aquest estava aparcat al c. Barceloneta 23 a les 9:00 h, i sol·licita que se li aboni 
l’import de la reparació de 112,41 €, havent aportat factura per aquesta quantitat. 
 
Que per part del responsable de la brigada d’obres s’ha manifestat la veracitat dels 
fets. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. P.B.P. i indemnitzar-la per la quantitat de 
112,41 € pels danys patits en el seu vehicle matrícula B-0423-WJ referits ala part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. P.B.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 
(€) 

1066/2018 .C.M. 
c/ de la Vila, 
54-bx. 

Rehabilitació cuina, 
sanejar parets 
i  col.locar parquet. menor 90,80 

1068/2018 J.J.C. 
Ctra. Mont-
rodon, 13-3-2 

Canviar gres 
menjador menor 54,10 

 
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 AUTORITZACIÓ DE TINENÇA D’UN ÈQUID – Exp. 1073/18 
 
Atesa la instància del Sr. J.V.P., amb NIF 47792739G, de data 7 de desembre de 
2018, presentant una sol·licitud d’autorització de canvi no substancial, afegint a 
l’explotació ramadera amb marca oficial 801AA (916 porcs d’engreix i 138 vedells 
d’engreix) la tinença d’un èquid, a la finca Mas Casanova del Verinal (Granges Vila), 
d’aquest terme municipal, expedient núm. 1073/2018. 
 
Vist que el veterinari senyor Lluís Vila Quera va emetre informe favorable amb els 
requisits que s’esmenten a continuació: 
- Cal que els fems s’escampin a la pròpia finca o vagin a orgànic. 
- Cal que disposi de lloc d’aixopluc. 
- Cal que disposi d’aigua i menjar ad libitum. 
- Cal que tingui la documentació pertinent. 
- Han de complir amb la llei de benestar animal. 
- El propietari és el responsable de la tanca perimetral vallada i d’evitar que surti a 

l’exterior i que pugui ocasionar danys o perjudicis. 
- Cal que disposi d’una pòlissa d’assegurances a tercers. 
 
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). 
  
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar el canvi no substancial afegint a l’explotació ramadera (916 porcs 
d’engreix i 138 vedells d’engreix) la tinença d’un èquid a la finca Mas Casanova del 
Verinal (Granges Vila), d’aquest terme municipal, per part de Joan Vila Puigblanqué, 
amb el compliment de les condicions abans esmentades. 
 
SEGON.-  Liquidar el següent import per part del titular, tal com disposa l’article 6, 
punt 3 de l’ordenança fiscal núm. 32 (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): 
Canvi no substancial................................................................................... 75,00 euros 
 



 

 

TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-
2020.Exp. 1061/18 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 
29 de novembre de 2018 es va aprovar el Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, en el qual es 
preveu la concessió d’una subvenció a aquest ajuntament de 65.579,74 €, distribuïts 
en dos exercicis, 2019 i 20120, a raó de 32.789,87 € cadascun, de la línia 1 de suport 
a la millora de l’ocupabilitat. 
 
Que per a l’efectivitat dels referit acord és necessari que es produeixi l’acceptació 
expressa per part de l’ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament la concessió a aquest ajuntament d’una subvenció a 
aquest ajuntament de 65.579,74 €, distribuïts en dos exercicis, 2019 i 20120, a raó de 
32.789,87 € cadascun, de la línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat, en l’àmbit el 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa de 
Govern Locals 2016-2019, Codi XGL 18/X/263032. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del formulari 
assenyalat a l’efecte. 
 
 
6. ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS 

DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. Exp. 

828/18. 

Vist que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el 

dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió 

i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL 

SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA 

SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 

de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 



 

 

En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb 

l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 

 

Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 

aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 

de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat 

anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com 

la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el 

quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 

 

En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 

d’agost de 2018. 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

Atès el que disposen: 

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 

5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 

la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

• Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 

contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

• Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 

d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

• Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) 

i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la 

formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 

del contracte dels corresponents documents contractuals. 

• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 

regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als 

ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 

12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 



 

 

• Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord 

marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de 

Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant 

de l’entitat.  

 

Que es considera convenient per als interessos de l’ajuntament adherir-se a l’Acord 

Marc de referència. 

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, 

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Taradell al contracte basat (Exp. 2018.02-

D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, 

aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que 

regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 

44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini 

de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les 

següents condicions econòmiques: 

 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 1                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament 

Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic 

ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), 

tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal 

a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), així com a l’Agència Local 

de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona (preferentment a través de l’EACAT i per 

correu electrònic a jcanop@ccosona.cat). 

 

 
7.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE NÍNXOL 

 
7.1 NINXOL  NUM. 10 DEL BLOC TARDOR 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra. M.E.C.S. en la que manifesta que el seu espòs el Sr. 
J.R.S. (qpd) va  causar decés el dia 7 de desembre de 2018,  es voluntat de la seva 
família d’inhumar les restes en el nínxol núm. 10 del Bloc Tardor del Cementiri 
Municipal de Taradell. Per aquest motiu sol·licita la concessió al seu nom de 
l’esmentada titularitat.   
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la concessió  del nínxol núm. 10 del Bloc Tardor a la Sra. M.E.C.S. 
   
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada. 
  
 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0032/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 207.405,82 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. 0032/2018 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. 
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Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 0032/2018 per un import líquid de 
207.405,82 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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