
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/32/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 22

de setembre de 2008, es reuneix a les set del vespre, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, il·lustre senyor Lluís Verdaguer i
Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels
Regidors següents: senyor Albert Ledesma i Castelltort, senyora Imma Codony i Soler,
senyora Rosa Papell i Coma i senyora Montserrat Casals i Saborit, tots del grup polític
municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteix el Secretari-Interventor titular de la Corporació senyor Lleonard Ferrer i Bird.
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la

sessió, és oberta per la presidència.

I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.- PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Alcalde senyor Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present

sessió si tenen que formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
realitzada el dia 15 de setembre de 2008, número de sessió JGL/31/2008, 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).

Atès que els Regidors assistents no efectuen cap observació, es considera
adoptada la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell realitzada el dia 15 de setembre de 2008, número de sessió
JGL/31/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,
SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT



2.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Àngels Montmany i Gelabert, demanant la

devolució de la fiança dipositada, 156,26 euros, per tal de garantir les condicions de la
llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 94/2007.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal de data 15 de
setembre de 2008, segons el qual no es procedent el retorn de la fiança donat que no s’ha
col·locat el panot afectat per la rasa de connexió a la claveguera, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar desestimar-la donat que no s’ha col·locat el panot afectat per la
rasa de connexió a la claveguera .

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Solà i Codina, demanant la devolució de la

fiança dipositada, 110,14 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 213/2007.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal de data 15 de
setembre de 2008, segons el qual no es procedent el retorn de la fiança donat que no s’ha
col·locat el panot a la totalitat de la vorera i reparació de la voravia, es proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar desestimar-la donat que no s’ha col·locat el panot a la totalitat de
la vorera i reparació de la voravia.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

4.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Mª Mercè Miquel i Andreu, demanant que es posi

una marca a l’esquerda del davant del seu garatge per assegurar que no es fa més gran,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la als Serveis Tècnics Municipals
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres



presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Federico Palacin i Manen, demanant que es netegi la

claveguera embussada que hi ha al davant de casa seva a la Ctra. de Viladrau, núm. 54,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Marcelo Patricio Bonomelle, demanant l’informe de

disponibilitat i adequació d’habitatge, C/ de la Roureda, 1, 1r 1ª, a fi de efectuar el
reagrupament familiar.

Vist l’article 42.2 e) del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’1 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, referent a la necessitat de
disposar, per part del reagrupant, d’un habitatge adequat per atendre les seves
necessitats i les de la seva família, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’informe de disponibilitat i adequació d’habitatge del C/ de la
Roureda, 1, 1r 1ª, que consta a l’expedient

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, adjuntant el citat informe.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de l’Associació de Veïns del Barri de Mont-rodon, demanant que

es facin complir les normes per a una bona convivència als ocupes instal·lats al baixador
de la Renfe ja que se’ls ha vist fent la seva higiene personal a la font del parc infantil, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la a Renfe i al Supervisor de la Policia Local de Taradell.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:



S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Yolanda Puerta i Estrella, en representació de

l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP El Gurri, demanant que es facin complir
les normes per a una bona convivència als ocupes instal·lats al baixador de la Renfe ja
que se’ls ha vist fent la seva higiene personal a la font del parc infantil, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la a Renfe i al Supervisor de la Policia Local de Taradell.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Núria Vilaró i Brussosa, en representació de

l’Esbart Sant Genís de Taradell, demanant la presència de la Policia Local de Taradell a la
ballada de bastoners que es farà el dia 5 d’octubre de 2008 a partir de les 11 de la matí
per els carrers del poble, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent
proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell i al Cap de
Protecció Civil de Taradell.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

10.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Morcillo i del Barco, demanant que se li paguin

les despeses econòmiques per la renovació del permís de conduir, es proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar el pagament de les despeses de renovació del permís de conduir
B-2, 71,00 euros.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:



S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

11.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Cristina Señé i Coma, demanant que es tingui en

compte la seva reincorporació a la corporació en cas que hi hagi alguna plaça vacant,
donat que va demanar una excedència per finalitzar els estudis i a dia d’avui ja els ha
acabat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

12.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la Junta Directiva de la Penya Barcelonista Taradell,

demanant que s’acordi donar el nom “Joan Segarra i Iracheta” a un dels carrers de la
nostra vila donat la seva trajectòria esportiva i vinculació amb el poble, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-los que es posin en contacte amb el Regidor d’Esports
per tal de parlar sobre el reconeixement a fer pel municipi al citat Joan Segarra i Iracheta
(qepd).

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

13.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Francesc Freixas i Vila, demanant autorització per a

entrada-sortida de vehicles a garatge, local o edifici de fins a 4 places, amb la corresponent
placa de gual, a través de la vorera pública municipal, situat a l’Av. Castellets, núm. 17.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les



llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents, autoritzant-lo tanmateix per pintar el gual de vermell, sota les directrius del
Coordinador dels Serveis Tècnics Municipals, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

14.- PART EXPOSITIVA:
Atès l’informe emès per l’Agent Auxiliar de Policia Local núm. 1006, de data 11 de

setembre de 2008, en el que relata uns fets ocorreguts el dia 2 de setembre de 2008
durant la seva jornada de servei, patrullant pel C/. de la Vila, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució a l’informant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS

15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància de la senyora Margarida Porta i Almodóvar, amb DNI

núm.40.958.451-A, en representació de la societat l’Era de Can Tropes, SCP, de data 3
de juny de 2008, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva
intenció d’exercir l’activitat innòcua de ludoteca-centre de gestió del lleure, a l’immoble
situat al Ptge. de la Barceloneta, núm. 9, d’aquest terme municipal, expedient núm.
12/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer Tècnic i el Secretari-
Interventor Municipals, amb les condicions prèvies que es varen relacionar en l’acord de la
Junta de Govern de 16 de juny de 2008, on es va concedir la llicència a la interessada,
condicionada al compliment de les esmentades condicions i a la visita de comprovació
feta pel tècnic municipal abans d’iniciar l’activitat.



Vist que en data 9 de setembre de 2008 la interessada va aportar la documentació
que mancava i va sol·licitar en el mateix acte la corresponent visita de comprovació.

Ates que en data 19 de setembre de 2008 l’Enginyer Tècnic Municipal va fer la
visita de comprovació de l’activitat, amb caràcter favorable.

Atès que dels informes emesos es desprèn que no existeix cap obstacle legal que
impedeixi que la comunicació prèvia presentada per la senyora Margarida Porta i
Almodóvar en representació de la societat l’Era de Can Tropes, SCP, pugui produir plens
efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat innòcua esmentada més amunt, amb efectes
des de que compleixi les condicions prèvies dels dits informes.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada de que, amb
efectes des de que s’han complert les condicions prèvies dels informes favorables
emesos per l’Enginyer Tècnic i el Secretari-Interventor Municipals, la senyora Margarida
Porta i Almodóvar en representació de la societat l’Era de Can Tropes, SCP, començarà a
exercir legítimament l’activitat innòcua de ludoteca-centre de gestió del lleure, a l’immoble
situat Ptge. de la Barceloneta, núm. 9, d’aquest terme municipal, en virtut de la
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

Segon.- La senyora Margarida Porta i Almodóvar en representació de la societat
l’Era de Can Tropes, SCP, exercirà l’activitat innòcua abans esmentada de conformitat
amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi
interessat junt amb la instància de comunicació prèvia, sens perjudici del dret de propietat
i de tercers.

Tercer.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal
corresponent, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Quart.- Notificar la present resolució a la interessada assabentant-la que no seran
executius fins que s’hagin pagat els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Salvador Pujadas i Segalés, demanant llicència

urbanística de primera ocupació en relació a les obres de l’expedient de llicència



urbanística d’obres núm. 291/1999.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals.
Atès el que disposa l’article 179.2.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel

qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’Habitatge i la norma 188 de les Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic de Taradell.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística de primera ocupació de les obres
situades a l’Av. Santa Eugènia, núm. 14, de les quals va obtenir la llicència urbanística
d’obres per a la construcció de l’habitatge, per resolució de la Junta de Govern Local del dia
16 de novembre de 1999, expedient núm. 291/1999.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’atorgament d’aquesta llicència,
d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, article 6 apartat 1.b) i 4.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat amb la indicació de recursos que
pot interposar. Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula
d’habitabilitat, d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’Habitatge i la normativa sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als
habitatges.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del Salvador Pujadas i Segalés, demanant llicència urbanística

d’obres per a legalització d’ampliació de garatge, a l’Av. Santa Eugènia núm. 14,
expedient núm. 180/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que la reforma i ampliació de l’edifici es
considera dins de les responsabilitats dels tècnics del projecte i ajustat a normativa.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per



l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres majors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

18.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Ramon Oliver i Baucells, demanant llicència

urbanística d’obres per arranjar la vorera i formació de gual a la carretera de Mont-rodon
cantonada amb el Pg. Sant Genís, expedient núm. 179/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal formalitzar aval per garantir la
correcta reposició dels paviments i la forma del gual s’ajustarà a les prescripcions
donades a la visita del 10/09/08 per aquest servei tècnic.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la



llei.

19.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Ballarin i Albala, demanant llicència

urbanística d’obres per col·locació de panot a la vorera, al Pg. del Tossal, núm. 22,
expedient núm. 183/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que el panot a utilitzar serà del tipus de
20x20 quatre pastilles color gris i en cas de formar gual d’entrada de vehicles aquest
s’ajustarà i pintarà segons la normativa.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant, assabentant-la que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

20.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Xavier Olives i Alcántara, demanant llicència

urbanística d’obres per construcció de barbacoa, al C/ Sant Segimon, núm. 21, expedient
núm. 178/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que la barbacoa complirà les separacions a
línia oficial a carrer de 10 metres i a llindars de 5 metres i que la construcció quedarà
adossada a l’edificació principal .

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta



de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Laura Nesplé i Subiranas, en representació del

senyor Albert Serra i Font, demanant llicència urbanística d’obres per formació de
paviment per accedir a la finca, a la Ctra. de Vic a Arbúcies Km. 4,5, expedient núm.
182/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que l’obra s’haurà d’ajustar a les condicions
del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

22.- PART EXPOSITIVA:



Atesa la sol·licitud del senyor Enric Teixidor i Bosch, demanant llicència urbanística
d’obres per pavimentar i connexió de desguàs, al C/ Avets, núm. 16, expedient núm.
176/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que en cas de que les obres afectin a la via
pública caldrà formalitzar una fiança d’un import de 156,26 euros per tal de garantir la
correcta reposició dels paviments.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

23.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Franc Martín i de la senyora Sílvia Mayans, demanant

llicència urbanística d’obres per construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
per a ús particular, al C/ de Miquel Martí i Pol, núm. 13, expedient núm. 34/2007.

Vistos els informes favorables emesos per l’Arquitecte i el Secretari-Interventor
Municipals.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2003, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres majors amb la condició
general prèvia de compliment de les prescripcions generals que figuren a les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels



drets municipals corresponents.
Segon.- Notificar la present resolució als sol·licitants, assabentant-los que la

llicència no serà executiva si no es compleix la condició general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

V.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTES MENORS

24.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres d’instal·lació de la xarxa informàtica a

les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret la ma d’obra, amb un
pressupost de contractació de 50.000,00 euros, IVA inclòs, i donat que s’està davant un
contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el pressupost de contractació és inferior a
50.000,00 euros, en harmonia amb els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de
novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que en la tramitació dels
contractes menors d’obres i instal·lacions es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just
del contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 26.4 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació
d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Tecno-So, S.L., de Taradell, amb
el preu de 3.340,80 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a adjudicar.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar contractar l’execució de les obres d’instal·lació de la xarxa
informàtica a les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret la ma d’obra,
per un import d’adjudicació de 3.340,80 euros, IVA inclòs, amb l’empresa Tecno-So, S.L, de
Taradell, com a contracte menor d’obres i instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 3.340,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.



Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

25.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres d’instal·lació de la xarxa informàtica a

les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret materials diversos, amb un
pressupost de contractació de 50.000,00 euros, IVA inclòs, i donat que s’està davant un
contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el pressupost de contractació és inferior a
50.000,00 euros, en harmonia amb els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de
novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que en la tramitació dels
contractes menors d’obres i instal·lacions es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just
del contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 26.4 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació
d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Tecno-So, S.L., de Taradell, amb
el preu de 10.027,69 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a adjudicar.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar contractar l’execució de les obres d’instal·lació de la xarxa
informàtica a les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret materials
diversos, per un import d’adjudicació de 10.027,69 euros, IVA inclòs, amb l’empresa Tecno-
So, S.L, de Taradell, com a contracte menor d’obres i instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 10.027,69 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la



llei.

26.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres d’instal·lació de la il·luminació a les

oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret materials diversos, amb un
pressupost de contractació de 50.000,00 euros, IVA inclòs, i donat que s’està davant un
contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el pressupost de contractació és inferior a
50.000,00 euros, en harmonia amb els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de
novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que en la tramitació dels
contractes menors d’obres i instal·lacions es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just
del contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 26.4 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació
d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Efectes Tutusaus Il·luminació, S.L.,
de Vic, amb el preu de 17.003,35 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a
adjudicar.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar contractar l’execució de les obres d’instal·lació de la il·luminació a
les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret materials diversos, per un
import d’adjudicació de 17.003,35 euros, IVA inclòs, amb l’empresa Efectes Tutusaus
Il·luminació, S.L., de Vic, com a contracte menor d’obres i instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 17.003,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

27.- PART EXPOSITIVA:
Ponderada la necessitat de contractar la direcció facultativa i la coordinació de

seguretat i salut de les obres <<Construcció de llar d’infants municipal “La Baldufa”>>, amb



la màxima urgència, i no disposant la corporació dels mitjans personals i tècnics adients per
a aquest fi, es va fer precís contractar-les amb empresa adequada i atès que en el Ple del
dia 8 de març de 2007 es va aprovar el dictamen núm. 6 pel qual, en la part dispositiva punt
sisè, es van designar com a directors facultatius de les obres <<Construcció de llar
d’infants municipal “La Baldufa”>> a l’Arquitecte senyor Manel Alcubierre i Roca com a
director facultatiu de les obres, i a l’Arquitecte Tècnic senyor Aleix Aguilar i Giberta com a
director facultatiu de l’execució de les obres i coordinador del Pla de seguretat i salut,
ambdós en representació de la societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, i amb una relació
administrativa amb la corporació en concepte de contractats, i donat que s’està davant un
contracte menor de consultoria i assistència, per quant el pressupost d’adjudicació és inferior
a 18.000,00 euros, en harmonia amb el que disposen els articles 95 i 122.3 de la Llei
30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que en la
tramitació dels contractes menors es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just del
contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació de
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’Arquitecte senyor Manel Alcubierre i Roca
en representació de la societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, amb el preu de 6.101,28 euros,
IVA inclòs, per a la direcció facultativa de les obres <<Construcció de llar d’infants municipal
“La Baldufa”>>, corresponent a la segona meitat del període d’execució de les obres és el
preu just del contracte menor a adjudicar.

Vist el Decret de d’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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, de
conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b)
de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i concessions de tota
classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost
ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Contractar la direcció facultativa de les obres <<Construcció de llar d’infants
municipal “La Baldufa”>>, amb l’Arquitecte senyor Manel Alcubierre i Roca en
representació de la societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, segons l’oferta que consta a
l’expedient, amb un pressupost d’adjudicació de 6.101,28 euros, IVA inclòs, corresponent a
la segona meitat del període d’execució de les obres, com a contracte menor de
consultoria i assistència i d’acord amb les condicions de l’oferta presentada.

Segon.- Aprovar la despesa màxima total de 6.101,28 euros IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 12222706, estudis i treballs tècnics. Una vegada realitzada la direcció facultativa
de les obres citades, que l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura per
diligenciar-la amb el "he rebut i conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern
Local.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres



presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

28.- PART EXPOSITIVA:
Ponderada la necessitat de contractar la direcció facultativa i la coordinació de

seguretat i salut de les obres <<Construcció de llar d’infants municipal “La Baldufa”>>, amb
la màxima urgència, i no disposant la corporació dels mitjans personals i tècnics adients per
a aquest fi, es va fer precís contractar-les amb empresa adequada i atès que en el Ple del
dia 8 de març de 2007 es va aprovar el dictamen núm. 6 pel qual, en la part dispositiva punt
sisè, es van designar com a directors facultatius de les obres <<Construcció de llar
d’infants municipal “La Baldufa”>> a l’Arquitecte senyor Manel Alcubierre i Roca com a
director facultatiu de les obres, i a l’Arquitecte Tècnic senyor Aleix Aguilar i Giberta com a
director facultatiu de l’execució de les obres i coordinador del Pla de seguretat i salut,
ambdós en representació de la societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, i amb una relació
administrativa amb la corporació en concepte de contractats, i donat que s’està davant un
contracte menor de consultoria i assistència, per quant el pressupost d’adjudicació és inferior
a 18.000,00 euros, en harmonia amb el que disposen els articles 95, 122.3, i 140.2 de la
Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que
en la tramitació dels contractes menors es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just del
contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació de
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’Arquitecte Tècnic senyor Aleix Aguilar i
Giberta en representació de la societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, amb el preu de 7.269,23
euros, IVA inclòs, per a la direcció facultativa de l’execució de les obres i coordinador del
Pla de seguretat i salut de les obres <<Construcció de llar d’infants municipal “La
Baldufa”>>, corresponent a la segona meitat del període d’execució de les obres és el
preu just del contracte menor a adjudicar.

Vist el Decret de d’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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, de
conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b)
de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i concessions de tota
classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost
ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Contractar la direcció facultativa de l’execució de les obres i coordinador
del Pla de seguretat i salut de les obres <<Construcció de llar d’infants municipal “La
Baldufa”>>, amb l’Arquitecte Tècnic senyor Aleix Aguilar i Giberta en representació de la
societat 4 Ratlles Arquitectes, SL, segons l’oferta que consta a l’expedient, amb un
pressupost d’adjudicació de 7.269,23 euros, IVA inclòs, corresponent a la segona meitat del
període d’execució de les obres, com a contracte menor de consultoria i assistència i



d’acord amb les condicions de l’oferta presentada.
Segon.- Aprovar la despesa màxima total de 7.269,23 euros IVA inclòs, amb càrrec a

la partida 12222706, estudis i treballs tècnics. Una vegada realitzada la direcció facultativa
de l’execució de les obres i la coordinació del Pla de seguretat i salut de les obres citades,
que l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura per diligenciar-la amb el "he
rebut i conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les vuit del
vespre de la data a l’inici esmentada, de què jo com a Secretari-Interventor en dono fe.

L’Alcalde, El Secretari-Interventor,

Lluís Verdaguer i Vivet Lleonard Ferrer i Bird



CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT

DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la Vila, en el
despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 22 DE SETEMBRE DE 2008, A LES 19:00 HORES, per tal de realitzar
sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us assabento que només podreu excusar
la vostra assistència per causa justificada, que, en tot cas, us prego em comuniqueu abans de la data de la
sessió.

Taradell, 19 de setembre de 2008
L’Alcalde,

Lluís Verdaguer i Vivet

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ
I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES, SOL·LICITUDS,

ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS RELATIVES A

LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS RELATIVES A

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTES MENORS

He rebut l’original amb data 19-09-2008,

Sr. Albert Ledesma i Castelltort

Sra. Imma Codony i Soler

Sra. Rosa Papell i Coma

Sra. Montserrat Casals i Saborit



CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la
Vila, en el despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 22 DE SETEMBRE DE 2008, A LES 19:00
HORES, per tal de realitzar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar els
assumptes que es relacionen a continuació, no podent assistir-hi altres persones que no
siguin membres de la mateixa per no ser sessió pública.

Taradell, 19 de setembre de 2008

L’Alcalde,

Lluís Verdaguer i Vivet

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ

I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTES MENORS


