
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2014  

 
 
Número de sessió: JGL/48/2014 
 
Taradell, el dia 15 de desembre de 2014 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, Sra. 
Rosa Papell i Coma, Sra. Lluïsa Sañé i Solagran i Sr. Joan Casassas, 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 
realitzada el dia 9 de desembre de 2014, número de sessió JGL/47/2014, 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, realitzada el dia 9 de desembre de 2014, número de 
sessió JGL/47/2014. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES  
 
2.1.PETICIÓ TRIALERS 
 
Vista la instància presentada pel Grup de Trialers de Taradell, de data  



 
 
15/12/2014, amb número de registre d’entrada 1-2014-003952-1, en la qual 
sol·licita que en motiu de la Festa del motor del 24/01/2014 se’ls autoritzi per la 
utilització de l’aparcament de la carpa, de les 6h a les 14h i disposar de 15 
tanques. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud de referència indicant als sol·licitants que per 
l’efectivitat d’aquest acord cal que es posin en contacte amb els serveis 
municipals. 
 
Segon.- Notificar el present acord als sol·licitants. 
 
 
2.2. PROVA COPA OSONA DE TRIAL 2015 
 
Vista la instància presentada pel Sr. D.P.P., de data 12/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003947-1, en la qual sol·licita en motiu de la celebració 
d’una prova de la copa Osona de Trial 2015 que es celebrarà a Taradell el 
19/04/2014 en el sector el Restaurant Terra endins, que se’ls autoritzi a celebrar 
la prova i a la col·locació d’una pancarta a l’entrada del municipi, una subvenció 
econòmica i la presència de l’Alcalde i/o regidor d’esports en el lliurament de 
premis. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. P., autoritzar la celebració de la rova i la 
col·locació de la pancarta, atorgar una ajuda de 250€ i manifestar la presència 
d’un representant de l’Ajuntament en el lliurament de premis. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.3. FESTA DELS TONIS 2015 
 
Vista la instància presentada pels Tonis de Taradell, de data 12/12/2014, amb 
número de registre d’entrada 1-2014-003948-1, en la qual sol·licita en motiu de la 
celebració de la Festa dels Tonis a Taradell els dies 10 i 11 de gener de 2015, 
que s’autoritzi a la celebració, tanques i senyalització de prohibició d’aparcar a la 
zona de l’Alsinar de la Roca, antiga carpa, als jardins de Can Costa i carrers del 
municipi els dies 10 i 11 de gener, contenidors de recollida de residus a la zona de 
l’Alsinar, de Can Costa i de l’aparcament de les autocaravanes, suport dels 
vigilants i la Brigada municipal, taules a Can Costa, habilitació i condicionament 
del parquing d’autocaravanes i il.luminació dels jardins de Can Costa el dia 
10/01/2015. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 



 
 

Primer.- Admetre la sol·licitud indicant als Tonis de Taradell que per l’efectivitat 
d’aquest acord cal que es posin en contacte amb els serveis municipals. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Tonis de Taradell. 
 
 
2.4. PETICIÓ ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Taradell Cultura Digital, de data 
11/12/2014, amb número de registre d’entrada 1-2014-003929-1, en la qual 
sol·licita un llistat de les defuncions i naixements registrats al municipi durant el 
2014 per tal d’informar sobre el moviment demogràfic a través de la web. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud i facilitar els llistats interessats. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Taradell Cultura Digital. 
 
 
2.5. PETICIÓ ARRANJAMENT CAMÍ 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.M.G., de data 12/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003936-1, en la qual sol·licita que es procedeixi a 
l’arranjament del Camí de Vilalleons, atès que es troba en molt mal estat. 
 
Que els serveis tècnics han informat que és convenient procedir a l’arranjament 
interessat. 
 
Que la Brigada municipal efectua aquestes reparacions periòdicament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. R.M.G. i ordenar a la Brigada municipal que 
quan es procedeixi a efectuar les reparacions dels camins rurals s’hi afegeixi el 
Camí de Vilaeons. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l sol·licitant. 
 
 
2.6. PETICIÓ ESPAI VIA PÚBLICA PER RECOLLIDA SIGNAT URES 
 
Vista la instància presentada pel Sr. P.S.S., de data 09/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003894-1, en la qual sol·licita, en motiu de la campanya 
de recollida de signatures per la ILP de mesures urgents per a fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, que se l’autoritzi per poder  
 
 



 
disposar d’un o mes espais a la via pública per fer la recollida de signatures que 
es farà fins el mes d’abril de 2015. 
 
Que el sol·licitant ha manifestat que no sap exactament els dies, hora i llocs que 
s’efectuarà aquesta recollida,  
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant per efectuar la recollida de signatures interessada 
condicionada a que, amb 2 dies d’antel.lació, notifiqui a l’Ajuntament el dia, hora i 
lloc en què s’instal·laran les meses de recollida de signatures. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7. AJUDES ECONÒMIQUES INSTITUT JAUME CALLÍS 
 
Vista la instància presentada per l’Institut Jaume Callís, de data 11/12/2014, amb 
número de registre d’entrada 1-2014-003919-1, en la qual sol·licita que se’ls 
concedeixi un ajut econòmic en motiu de la convocatòria dels Premis Àngels 
Viladomat i Antoni Pous. 
 
Que des de fa anys l’Ajuntament col·labora en aquests premis com a  activitat 
cultural d’interès comarcal. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Atorgar un ajut econòmic de 100 € a l’Institut Jaume Callís per la 
celebració dels premis literaris Àngels Viladomat i Antoni Pous. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Institut Jaume Callís. 
 
 
2.8. PETICIÓ TROFEUS 
 
Vista la instància presentada per Bastag Team S.L., de data 11/12/2014, amb 
número de registre d’entrada 1-2014-003617-1, en la qual sol·licita que se li 
entreguin els trofeus del Torneig Vila de Taradell celebrat l’agost passat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Únic.- Entregar els trofeus interessats a Bastag Team S.L. 
 
 
2.9. INSTAL·LACIÓ XURRERIA 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ll.R.S., de data 15/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003954-1, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a 
instal·lar una parada de xurreria el cap de setmana del 19, 20 i 21 de desembre a  



 
 
la zona de La Plaça. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Autoritzar la instal·lació de la parada de xurreria al lloc i dies assenyalats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de l’Ordenança Fiscal núm. 13 per import 
de 34 €. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.10. INSTAL·LACIÓ XURRERIA 
 
Vista la instància presentada pel Ll.R.S., de data 15/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003890-1, en la qual sol·licita que se li autoritzi la 
instal·lació d’una xurreria per la festa de Reis, Tonis i Festa Major d’Hivern 2015. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Autoritzar la instal·lació de la parada de xurreria els dies referits, 
condicionat al pagament a l’avançada de la taxa que es refereix a l’apartat segon i 
a la constitució d’una fiança de 150 €. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de l’Ordenança Fiscal núm. 13 per import 
de 137,28 €. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.11. DONAR COMPTE 
 
Es dona compte de la tramitació de l’expedient de sol·licitud d’Osona Bus SA, 
d’autorització administrativa per la prestació d’un servei de transport escolar entre 
Aiguafreda i Vic. 
 
 
2.12. DEVOLUCIÓ AVAL 
 
Vista la instància presentada pel Sr. D.S.R., de data 11/12/2014, amb número de 
registre d’entrada 1-2014-003916-1, en la qual sol·licita la devolució de la fiança 
constituïda pel sol·licitant en virtut de l’atorgament de la llicència d’obres exp. 
143/2014-O. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 15/12/2014. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 



 
 

Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. D.S.R., acordar la devolució de la fiança 
constituïda a l’exp. llicència d’obres 143/2014-O d’import 151,16 € per mitjà 
d’ingrés al compte corrent assenyalat. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
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 
(€) 

165/14 

Gas Natural 
Distribución SDG, 
S.A. 

Sant Sebastià, 
83 

Obertura de 
rasa en vorera menor 40,60 

168/14 J.S.C. 
Guifré El Pelós/ 
Abelles 

Prórroga 
llicència  exp. 
09/261 menor exempt 

170/14 M.G.A. 
Centenari 
Ocellaires, 2 

Escomesa 
clavagueram menor 38,00 

171/14 M.A.B.F. Vic, 54 

Prórroga 
llicència exp. 
12/011 menor exempt 

 
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. SUBSTITUCIÓ DE COL.LECTOR SOLAR PER BOMBA DE C ALOR 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2011, es va 
atorgar als Srs. J.P.T. i Ma. A.T.C. llicència d’obres , exp. núm. 109/11, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar al c/ de la Granja núm. 6-8, constant en el 
projecte la instal·lació d’un col·lector solar. 
 
Que en data 10 de desembre de 2014 els Srs. P.T., presenten instància amb  



 
 
registre d’entrada núm. 2014-3908, en la qual exposen que s’ha substituït el 
col·lector solar per una bomba de calor amb geotèrmia, accionada elèctricament 
amb un COP superior a 2,5 i un ERES del 66% i sol·liciten que s’autoritzi el canvi 
per tal de complimentar el requeriment de l’ICAEN per a l’elaboració de l’etiqueta 
energètica. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 15 de desembre de 2014. 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Autoritzar la instal·lació a l’habitatge unifamiliar aïllat del c/ de la Granja 
núm. 6-8 de Taradell, d’una bomba de calor amb geotèrmia de tipus eficient amb 
COP superior a 2,50, amb substitució de la instal·lació del col·lector solar 
inicialment previst a l’expedient d’obres núm. 109/11 
 
Segon.-  Notificar el present acord als Srs. J.P.T. i Ma. A.T.C. 
 
 
3.3. OBRES A L’AVD. MN. CINTO VERDAGUER, C/ CATALUN YA I CTRA. DE 
BALENYÀ – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L.U. 
 
Vista la instància presentada per l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA S.L.U., en data 15 de desembre de 2014 i registre d’entrada núm. 
2014-3960 a la qual s’acompanya projecte tècnic, i en la que es sol.licita que 
s’atorgui llicència d’obres per a l’execució del projecte de LMT 25 KV, subterrània 
a CT BH779 existent situat a l’Av. de Mosen cinto Verdauer, carrer Catalunya i 
Ctra. de Balenyà.  
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal de data 15 de desembre de 2014 
emès amb caràcter favorable sota les condicions següents: 
 
“1.-  Informe urbanístic  
Document de base : P.O.U.M. de Taradell, aprovació definitiva ( publicació D.O.G.C. de 
5.07.2010) 
 
a.- Condicions bàsiques de implantació:  
El projecte proposa el soterrament d’una  la xarxa de mitja tensió per enllaçar dues 
estacions transformadores. 
La secció de la rasa tindrà forma de “T”, seguin el protocol de rases municipal. 
Previ a l’inici de les obres es farà un replanteig amb el tècnic municipal Sr. Miquel Sellés. 
L’acabat del paviment serà de la mateixa tipologia dels existents. 
Es seguirà el protocol de rases de l’Ajuntament de Taradell. 
Caldrà la notificació a la Policia Local per verificar les mesures de senyalització i 
proteccions a adoptar, previ a l’inici dels treballs, per garantir la seguretat dels vehicle si  
vianants. 
 
b.- Informe de la documentació 
La documentació aportada és adequada d’acord amb la sol·licitud.  
 
2.- Informe de la llicència: 
El projecte preveu que la part d’obra civil del carrer Catalunya i la travessa a la carretera  



 
 
de Balenyà sigui executada per l’Ajuntament de Taradell. Abans però caldrà redactar un 
conveni o acord administratiu entre l’Ajuntament i el sol·licitant. 
 
El tram d’obra que afecta al carrer Catalunya i l’avinguda Mossèn Cinto Verdaguer es 
troben dins l’àmbit d’actuació de les obres que s’estan executant de re-urbanització de 
l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, per tant prèviament caldrà valorar per l’Ajuntament 
l’afectació que pugui tenir la sol.licitud presentada amb les obres adjudicades i la 
coordinació prèvia amb els agents que hi intervenen.  
 
Caldria aprofitar l’actuació al carrer Catalunya per soterrar la baixa tensió d’aquest tram 
de carrer, eliminant les travesses aèries. Caldrà resoldre el subministra de la casa situada 
al núm. 22 la qual s’alimenta amb 125 volts. Per part de Endesa prèviament s’hauria de 
fer assessorament de la baixa tensió que seria convenient aprofitar per soterrar. 
Caldrà l’autorització al departament de carreteres de la Generalitat de Catalunya, abans 
de l’inici dels treballs.” 
 
Que l’import del pressupost és de 7.335.-euros, del que en resulta una quota d’ICIO de 
183,32 euros i una quota de taxa per llicències urbanístiques de 46,41 euros.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L.U., 
per l’obertura i estesa de línia subterrània de mitja tensió a 25 KV a l’Avda. de Mn. Cinto 
Verdaguer, c/ Catalunya i Ctra. de Balenyà segons el projecte executiu visat núm. 
132796, amb les condicions que consten en l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal de 
data 15 de desembre de 2014 i transcrites a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions següents: quota d’ICIO de 183,32 euros i una quota de 
taxa per llicències urbanístiques de 46,41 euros, essent l’import total de la llicència de  
229,73 euros 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L.U. 
 
 
4. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA 
“REURBANITZACIÓ DE L’AV. MN. CINTO VERDAGUER, ENTRE  LA CTRA. 
DE MONT-RODON I LA CTRA. DE BALENYÀ”  
 
Vist que en data 30/11/2014 s’ha emès  la certificació d’obres núm. 1 de l’obra 
“Reurbanització de l’Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre la Ctra. de Mont-rodon i la 
Ctra. de Balenyà” per import de 61.841,67 € Iva inclòs, així com la factura 
corresponent núm. 14.268. 
 
Que consta signada pel contractista i pel Director d’obres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i la factura corresponent de data 
30/11/2014 de l’obra “Reurbanització de l’Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre la Ctra. 



 
 
de Mont-rodon i la Ctra. de Balenyà”, executada per Certis Obres i Serveis SA, 
d’import 61.841,67 € Iva inclòs. 
 
Segon.-  Ordenar ingressar en el compte corrent ordenat per l’adjudicatària la 
quantitat de 61.841,67 €. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a Certis Obres i Serveis SA. 
 
 
5 .CANVI  DE TITULARITAT  DE  TÍTOL  DE  NINXOL.  
 
5.1 NINXOL  NUM. 254 DE LA VIA SANT GENÍS 
 
El Regidor Joan Casassas Martí abandona la sala on s’esta  celebrant la Junta. 
  
Vista la instancia presentada pel Sr. J.C.M. en la qual manifesta que el seu pare 
Ll.C.P. (qpd) que va morir el dia 17 de juny de 1995, era titular dels drets del 
nínxol núm. 254 de la Via Sant Genís. Que la seva mare havia causat decés 
anteriorment el dia 21 de setembre de 1969 i donat que ell és l’únic fill del 
matrimoni, demana que s’expedeixi un nou títol de nínxol a favor d’ell.  
 
Primer.-  Aprovar el canvi de titularitat del  nínxol  núm. 254 de la Via Sant Genís a 
favor de J.C.M.     
 
Segon.-  Notificar  la present resolució a la part interessada. 
 
El Regidor Joan Casassas Martí retorna a la sala on s’està celebrant la Junta. 
 
 
5.2 NINXOLS  NUMS. 44 i 79 DE LA VIA SANTA JULITA  
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.F.L. en la qual manifesta que ella i el 
seu marit L.B.R. (qpd) son titulars dels títols dels nínxols núms. 44 i 79 de la Via 
Santa Julita. Que el seu marit va causar decés el dia 29 de gener de 2007 i la va 
nomenar a ella com hereva universal dels seus bens, fet que justifica amb 
fotocopia del testament fet pel seu marit. Com sigui que no tenen fills és la seva 
voluntat que la titularitat del títol núm. 79 de la Via Santa Julita vagi a nom seu i de 
la seva neboda G.B.F. i la titularitat del nínxol núm. 44 a nom d’ella i del seu nebot 
M.B.F. 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:  
 
Primer.-  Aprovar el canvi de titularitat del  nínxol  núm. 79 de la Via Santa Julita a 
favor de C.F.L. i G.B.F. i del núm. 44 de la Via Santa Julita a nom de C.F.L. i 
M.B.F.     
 
Segon.-  Notificar  la present resolució a les parts interessades. 
 



  
 
5.3 VENDA DE TÍTULARITAT DE TÍTOL DE NÍNXOL NÚM. 95  DE LA VIA 
SANT GENÍS 
 
Que la Sra. C.F.L. ha presentat una instància en la qual manifesta que ella i el seu 
marit L.B.R. (qpd) són titulars de dels drets del nínxol núm. 95 de la Via Sant 
Genís, que ell va causar decés el dia 29 de gener de 2007 i va fer testament 
deixant-la a ella com hereva universal dels seus bens, fet que justifica aportant 
fotocòpia del testament indicat.  
Donat que la Sra. C.F.L. ja és titular de dos títols més en el Cementiri de Taradell, 
es la seva voluntat de sol.licitar a l’Ajuntament que li recompri els drets de 
l’esmentada titularitat.  
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:  
 
Primer.-   Aprovar la recompra del nínxol núm. 95 de la Via Sant Genís per 138,02 
euros, restant-li les despeses de neteja del mateix que són de 50,45 euros, 
l’import que li  ingressarem és de 87,57 euros.        
 
Segon.-  Notificar  la present resolució a la part interessada  
 
 
6.- APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE L’OBR A “ESPAI 
D’AIGUA A TARADELL. FASE III”  
 
Vist que en data 30/11/2014 s’ha emès la certificació d’obres núm. 3 de l’obra 
“Espai d’aigua a Taradell. Fase III”, així com la corresponent factura d’import 
546.132,68 € sense IVA, per inversió del subjecte passiu de conformitat al que 
disposa l’article 84 de la Llei 37/92. 
 
Que la certificació d’obres esmentada ha estat signada per tota la direcció 
facultativa i per l’empresa adjudicatària Construccions Ferrer SA – Cimelsa SL 
UTE. 
 
Que s’aplica una retenció del 22€ per transmissió a compte de les pacel.les 25 i 
26 de la Coma del Reig, de conformitat al que disposa la Clàusula 15 del PCAP, 
d’import 145.380,52 € Iva inclòs, del que en resulta un líquid a ingressar a 
l’adjudicatària de 400.752,16 €. 
 
Per unanimitat s’acorda. 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 de 30/11/2014 de l’obra “Espai 
d’aigua a Taradell. Fase III” emesa i signada pels Directors facultatius i per la 
constructora així com la factura corresponent d’import 546.132,68 € IVA no inclòs 
per inversió del subjecte passiu. 
 
Segon.- Ordenar que s’ingressi en el compte corrent designat per l’adjudicatària 
la quantitat de 400.752,16 €. 
 



 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Construccions Ferrer SA i Cimelsa SL UTE. 
 
 
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.  
 
 
L’Alcalde,                                                               El Secretari-Interventor, 

 
 
 
 
Lluís Verdaguer i Vivet                                          Josep Rovira Sadurní 
 
 


