Expedient: 721/2021 JGL 24/05/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE MAIG DE 2021
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Número de sessió: JGL/21/2021
Taradell, el dia 24 de maig de 2021 a les 18:00 hores a la sala de Plens 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’Alcaldessa, Il·lustríssima Sra M. Mercè Cabanas
Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels Regidors següents:
el Sr. Lluís Rodríguez Rufart, Joan Canó Pol, Núria Arau Crusellas i Toni Pérez
Barquilla, tots del grup polític municipal de ERC-AM, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària en primera convocatòria.
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní.
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents:
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM)
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM)
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’Alcaldessa Sra. Cabanas 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 17 de maig de 2021, número de sessió JGL/20/2021, 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 17 de maig de 2021, número de sessió JGL/
20 /2021. Exp. 684/21.
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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 DE MILLORA DE SENYALITZACIÓ DE LA CRUÏLLA DEL C.
CATALUNYA AMB L’AV. MONTSENY. Exp. 38/21
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Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. P.R.S., en data 7-5-21, amb
de registre d’entrada número 2819/2021, en la qual exposa que la senyalització de la
circulació de vehicles a la cruïlla del c. Catalunya amb l’Av. Montseny no està ben
resolta i comporta perills, i sol·licita que es facin les actuacions necessàries per
millorar-ne la seguretat.
Que el serveis municipals ja estan estudiant la modificació de la senyalització del punt
de referència.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar als serveis municipals la millora de la
senyalització de la cruïlla del c. Catalunya amb l’Av. Montseny.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.R.S.
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

724/2021 R.E.F.

c. del
Treball, s/n

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

563,82

725/2021 D.M.C.

c. Sant
Sebastià,
94
c. de l’Alou,
10

Reforma
espai de
bany i cuina
Paviment de
formigó al
jardí

menor

282,15

menor

193,05

731/2021 A.B.M.

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
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741/2021 DISSENY & c. de la
BERNARDO, Font, 18
S. L.
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747/2021 Comunitat
de
Propietaris
Francesc
Camprodon,
11

Instal·lar grua menor
torre

c. Francesc Reparació
Camprodon, balcons
11

menor

76,92

282,15

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. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp.152/2021.
Vista la instància presentada per e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, de data
22/04/2021, amb número de registre d’entrada 2537/2021, en la qual sol·licita la
devolució de l’ICIO corresponent a la llicència d’obres per a l’estesa de la línia
subterrània de baixa tensió que la Junta de Govern Local va concedir en sessió de 1
de març de 2021, per un import de 23,00 euros, expedient núm. 422/2021. El motiu
de la renúncia a la llicència és que no portaran a terme les obres demanades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar la renúncia a la llicència d’obres corresponent a l’expedient núm.
152/2021 abans esmentat, i acordar la devolució de l’ICIO per un import de 23,00
euros.
Segon.-Notificar el present acord a e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU.
3.3. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp. 422/2021.
Vista la instància presentada pel Sr. F.H.B., de data 12/05/2021, amb número de
registre d’entrada 2924/2021, en la qual sol·licita la devolució de l’ICIO corresponent
a la llicència d’obres per a reformar el bany que la Junta de Govern Local va concedir
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en sessió de 15 de març de 2021, per un import de 30,59 euros, expedient núm.
422/2021. El motiu de la renúncia a la llicència és que no portaran a terme les obres
demanades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar la renúncia a la llicència d’obres corresponent a l’expedient núm.
422/2021 abans esmentat, i acordar la devolució de l’ICIO per un import de 30,59
euros.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.H.B.
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3.4. MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 453/2021.
Vista la instància presentada per PROMOAVAC SL en data 16 de març de 2021,
registre d’entrada 1611/2021, en la qual sol·licita llicència d’obres, i se li concedeix en
data 19 d’abril de 2021 i amb una liquidació amb un import de 1.123,52€.
En data 5 de maig de 2021, PROMOAVAC presenta una instància, registre d’entrada
2760/2021, en la qual presenta un pressupost de la constructora amb una nova
valoració de les obres, el document d’acceptació de runes generades per un gestor
autoritzat i un certificat de l’arquitecte de l’expedient 981/2020 justificant la reutilització
de part de la runa, i sol·licita una revisió de la liquidació de la llicència d’obres. La
documentació es completa en data 20/05/2021, amb el registre d’entrada 3132/2021.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de data 24 de maig de 2021 en el qual modifica la
liquidació.
Per tot l’anterior s’acorda:
Primer.- Aprovar la modificar la liquidació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, la taxa per atorgament de llicències urbanístiques i la fiança de
la llicència d’obres atorgada en l’expedient 453/2021, per acord de la Junta de Govern
Local de data 24 de maig de 2021, en la forma següent:

I.C.I.O (ordenança fiscal número 5)
Base imposable 15.000 €
Tipus 2,37% (mínim 23,00€)
Taxa llicència d’obres (ordenança fiscal número 20)
Base imposable 15.000 €
Tipus 0,60% (mínim 15€)
Fiança

355,50 €

90,00 €

90,00 €
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Placa

33,00 €
TOTAL A PAGAR

568,50 €

Segon.- Deixar sense efecte les liquidacions de l’ICIO, de la taxa i de la fiança
corresponents, aprovades per acord de la Junta de Govern Local del 19 d’abril de
2021.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Tercer.- Notificar aquest acord a PROMOAVAC SL.
4.- ESTABLIMENT D’UNA PROMOCIÓ A L’ESPAI D’AIGUA I SALUT EAS. Exp.
722/21.
Vist que l’Ordenança fiscal Municipal núm. 25 de la taxa per la prestació de serveis a
l’Espai d’Aigua i Salut de l’exercici 2021, preveu que per acord de la Junta de Govern
Local es podran establir descomptes o exempcions en la matrícula en períodes de
promoció, amb un màxim de 2 promocions l’any i 1 mes de durada màxim cadascuna.
Que per causa de la pandèmia de Covid 19 molts dels usuaris es varen donar de baixa
del servei de l’EAS, el que ha comportat una davallada en els ingressos de
l’ajuntament, essent necessari procedir a promoure l’increment dels usuaris del servei
esmentat.
Que per part de la regidoria d’esports s’ha proposat una promoció per aconseguir
l’increment de les persones usuaris del servei de l’EAS, en la forma que consta a la
part dispositiva d’aquest acord.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Establir una promoció per a la recuperació d’usuaris de l’Espai d’Aigua i
Salut-EAS consistent en:




Establir una quota de 0,00 € de matrícula durant el mes de juny de 2021, per
als antics abonats del servei que es varen donar de baixa del mateix entre el
Març de 2020 i el Març de 2021 (ambdós inclosos),
Establir una quota del 50% de la quota de matriculació, per als nous abonats
que es donin d’alta al durant el mes de juny de 2021.
Per als nous abonats referits en els dos apartats anteriors, establir una quota
de 0,00 € per al mes de juny de 2021.

Segon.-Notificar aquesta acord a Llinarsports SL
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5.- APROVACIÓ DEL CONVENI
DE COL.LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS
DIOCESANA DE VIC, CÀRITAS PARROQUIAL DE TARADELL I L’AJUNTAMENT
DE TARADELL. Exp. e-746/2021.
Vist que des de fa anys aquest Ajuntament, Càritas Parroquial de Taradell i Caritas
Diocesana de Vic col·laboren per atendre les necessitats de la població de Taradell.
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Que per tal d’establir i regular les obligacions de cada part en aquesta col·laboració,
s’ha redactat un conveni l’esborrany del qual consta a l’expedient e-746/2021,
considerant-se adequat per a la finalitat esmentada.
Que en el conveni es regula la col·laboració per a l’execució dels projectes “Rebost
Municipal”, “Aprèn i Juga” i “Rober”, amb un termini de 4 anys. No obstant, es
considera més convenient que sigui per un any prorrogable fins a 4 anys, generant la
pròrroga automàtica si cap de les dues parts el denuncia amb 3 mesos d’antelació a
la data de finalització inicial de qualsevol de les pròrrogues.
Que la regidora de Benestar Social Sra. L.A.M. és la qui gestiona els programes i
projectes en l’àmbit de la col·laboració amb Càritas.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial i Diocesana per
a l’execució dels projectes “Rebost Municipal”, “Aprèn i Juga” i “Rober”, per un termini
de 4 anys. No obstant, es considera més convenient que sigui per un any prorrogable
fins a 4 anys, generant la pròrroga automàtica si cap de les dues parts el denuncia
amb 3 mesos d’antelació a la data de finalització inicial de qualsevol de les pròrrogues.
Segon.- Facultar expressament la regidora de Benestar Social Sra. L.A.M. per signar
el conveni esmentat.
Tercer.- Autoritzar el pagament a Càritas Parroquial de la quantitat prevista en l’annex
del conveni de referència d’import 4.000 euros per a l’exercici 2021.
Quart.-Notificar aquest acord a Càritas Parroquial de Taradell i Càritas Diocesana de
Vic.

6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA CURSOS 2018-2019 I 2019-2020. Exp.
e-699/2021.
Vist que la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ordre EDU/7/2021 de 22 de gener, per la qual
s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als
ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la
seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
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Atesa la resolució EDU/1404/2021 de 5 de maig, per la qual s'obre el procediment de
convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya,
destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs
2018-2019 i del curs 2019-2020.
Que aquest ajuntament és titular de l’Escola de Música l’Arpa, la qual presta els seus
serveis des de fa anys a una gran quantitat d’alumnes.
Que per a una prestació adequada del servei i ateses la situació pressupostària i
econòmica de l’entitat, que presenta un dèficit de .-30.000 €.- aproximadament.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament, l’atorgament d’una subvenció de .-30.000 €.- a aquest ajuntament,
per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de Taradell durant els
cursos 2018-2019 i 2019-2020.
Segon.-Facultar l’alcaldessa, Sra. M.C.S., per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

7.- ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). Exp. 739/2021.
Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert
per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a
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formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.
Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a
l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant
el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord
marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que
va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les
taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA
CLIENTES SAU pel lot 3.
En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la 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.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP 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 de prescripcions tècniques aprovats
per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
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concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per unanimitat s’acorda
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Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell al contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de
juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos
cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Taradell, ordenats per lot,
que s’inclouen al contracte:

Ens Local
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL
AJUNTAMENT DE
TARADELL

CIF
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D

Tarifa
(*)

CUPS

ES0031405851567001WK0F 2.1DHA
ES0031408529858001RQ0F 2.0DHA
ES0031408491028001DL0F 2.1A
ES0031405961903001HF0F 2.0DHA
ES0031405536535001BX0F 3.0A
ES0031405536654006XJ0F

2.0A

ES0031405555955001YY0F 2.0DHA
ES0031405555956001AV0F 2.0DHA
ES0031408314359001NE0F 3.0A
ES0031405841514001FE0F 3.0A
ES0031408405709001CW0F 2.0A
ES0031405961894001HT0F 3.0A
ES0031405936454001RR0F 2.0A
ES0031405961893001CN0F 3.0A

CVE: 20210-06289-11410-01427

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405961915001BR0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405918449001WE0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405903652001BA0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405876305001LA0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405901302001AM0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405882009001XA0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405934199001YJ0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031408466410001JT0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405746276001FP0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405536569001VQ0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405883454001TM0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031408032081001VX0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405670242001VY0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405879302001MB0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405918451001CK0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031408148943001CE0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405961910001TS0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405536659001CV0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405949262001VZ0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405855492001HW0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405961896001NE0F
AJUNTAMENT DE
P0827800D
TARADELL
ES0031405961926001YF0F
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A

2.0A
2.0DHA
3.0A
2.0DHA
3.0A
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
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S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document
Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les
factures elèctriques i les dades de pagament.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en
els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de
2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03
D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats
per la regulació vigent.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 117.200,00€
que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021 i 2022, amb càrrec a les
partides pressupostaries 00003-16500-22100, 00012-34201-22100, 00012-3420022100, 00007-32300-22100, 00008-33300-22100.
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i
a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL
D’ESTIU PER AL MUNICIPI DE TARADELL". Exp. 467/2021.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
19/04/2021, es va acordar aprovar l’expedient del contracte “Contractació del servei
de casal d’estiu per al municipi de Taradell” Exp. 467/2021, i la convocatòria del
procediment de licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació ordinària, mitjançant
el procediment obert, amb més d’un criteri d’adjudicació, avaluables de forma
automàtica i a través de criteris subjectes a judici de valor, i no subjecte a regulació
harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars
corresponents al no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació contra els
mateixos.
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Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
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Oferta 1: Àrtic, Formació i Lleure, SL
Oferta 2: Innovit- R.T.C.
Oferta 3: Puntuajocs, SL
En data 12 de maig de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia
l’obertura del “Sobre A” de cada proposició i examen dels documents que contenien,
va acordar l’exclusió del procediment de licitació de la mercantil Àrtic, Formació i
Lleure, SL per no presentar l’annex 3 relatiu al compromís d’adscripció de mitjans
personals i/o materials, que de conformitat al previst a la clàusula 2.1 del PCAP en
l’apartat SOBRE A, s’indicava que a l’interior d’aquest sobre s’hi havia d’adjuntar
aquest document.
En el mateix acte es va procedir a l’obertura del SOBRE B que contenia la
documentació avaluable a través d’un judici de valor, de les dues ofertes presentades
per les empreses admeses al procediment, procedint-se a continuació a la valoració,
ponderació i puntuació de les mateixes, amb el resultat següent:
Innovit- R.T.C.

Puntuajocs, SL

Memòria tècnica (fins 10 punts):
Proposta d’organització interna del casal,
composició i descripció dels equips de treball i la
distribució de les tasques. (Fins a 4 punts).
Proposta de coordinació amb l’Ajuntament. (Fins a
3 punts).
Proposta de comunicació amb les famílies. (Fins a
3 punts)

1

4

0

3

0

3

2

5

10

10

1

5

14

30

Programa d’activitats ( fins 20 punts)
Relació de totes les activitats diàries amb els seus
horaris. Es valorarà positivament el detall de les
activitats, tenint en compte les diferents franges
d’edat. (Fins 5 punts).
Es valorarà la vinculació del casal a l’entorn i al
coneixement del municipi de Taradell. (Fins a 10
punts).
Es valorarà el disseny del programa d’activitats.
(Fins a 5 punts).
Total punts subjectius

De la puntuació obtinguda, en va resultar que l’oferta presentada per Innovit-R.T.C.,
de conformitat al previst a la clàusula 2.4) del PCAP apartat 3, no va arribar a la
puntuació mínima per continuar a la següent fase.
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Tanmateix, en la mateixa clàusula també es va preveure l’exclusió d’aquelles
propostes que incloguessin en el Sobre A i B dades que permetessin conèixer el
contingut d’aquests sobres, en aquest sentit i respecte la memòria tècnica presentada
per l’empresa Innovit-R.T.C. es fa saber en la mateixa que cada dia hi haurà un servei
d’acollida de 15 minuts abans de començar i 15 minuts després de finalitzar les
activitats, extrem que s’hauria d’haver inclòs únicament en el sobre C, ja que es tracta
d’un criteri avaluable de forma automàtica.
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En conseqüència, la mesa va acordar l’exclusió del procediment de licitació de
l’empresa Innovit-R.T.C.
A continuació, i en el mateix acte es va procedir a l’obertura Sobre C de l’oferta
admesa i que va seguir en el procediment de licitació, Puntuajocs, SL, relatiu als
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, que aplicant els criteris i forma
de valoració establerts a la clàusula 2.2) del PCAP, va obtenir les puntuacions
següents:
Puntuajocs, SL:
Oferta
Oferta econòmica

Puntuació

12.270€

41

Compromís de l’elaboració pròpia de les butlletes de
matriculació, que haurà d’incloure el logotip de
l’Ajuntament de Taradell (3 punts)

Si

3

Compromís de creació d’una xarxa social
exclusiva del Casal d’Estiu de l’Ajuntament de
Taradell (blog, instagram,...) i que només podran
tenir accés, mitjançant contrasenya, les famílies
inscrites al Casal. (5 punts)

Si

5

Acreditació de cursos de primers auxilis del personal
destinat al contracte (1 punt per cada curset fins a
un màxim de 6 punts)

5 treballadors

5

Compromís d’aplicar un rati monitor/nen a raó de 1/8
(mínim 1/10) (9 punts)

No

0

Compromís d’oferir un servei d’acollida consistent en
15 minuts abans de l’horari d’inici de l’activitat i 15
minuts després de la finalització del casal (6 punts)

Si

6

Total punts automàtics

60

La puntuació obtinguda per l’oferta presentada per la mercantil Puntuajocs, SL va ser
de 90 punts (30 punts obtinguts de la valoració de criteris subjectius + 60 punts de la
puntuació obtinguda pels criteris automàtics), que va motivar, de conformitat al que
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disposa la Clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que
s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local, l’adjudicació del
contracte “Servei de casal d’estiu per al municipi de Taradell”, al licitador següent:
Empresa
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1ª Puntuajocs, SL

Puntuació
Total
90 punts

Que l’empresa Puntuajocs, SL, classificada en primera posició ha constituït la garantia
definitiva, mitjançant aval de data 18/05/2021, lliurat pel Banc Sabadell, per import de
613,50€ i inscrit, en la mateixa data, en el registre Especial d’Avals amb el número
10001209225, així com també, ha presentat, dins el termini conferit, els documents
relacionats a la Clàusula 2.4 del PCAP i altra documentació.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte “Servei de casal d’estiu per al municipi de Taradell”.
Exp. 467/2021 al licitador Puntuajocs, SL pel preu màxim de 15.978,66€ (iva inclòs),
determinant-se l’import definitiu a abonar, segons el número d’infants que, finalment,
s’inscriguin al casal.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte, en el termini màxim
de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació d’aquest acord. El contracte
es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
9.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE TARADELL".
Exp. 567/2021.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
19/04/2021, es va acordar aprovar l’expedient del contracte “Contractació dels treballs
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis
forestals del municipi de Taradell” Exp. 567/2021, i la convocatòria del procediment de
licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació ordinària, mitjançant el procediment
obert simplificat, amb més d’un criteri d’adjudicació, tots ells avaluables de forma
automàtica, i no subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars
corresponents al no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació contra els
mateixos.

CVE: 20210-06289-11410-01427

Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
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Oferta 1:
Oferta 2:
Oferta 3:
Oferta 4:
Oferta 5:
Oferta 6:
Oferta 7:
Oferta 8:

Atlas Galaxy Forestal y Jardin, SL
Treballs Forestals Presegué, SL
Federació d’ADF d’Osona
M.A.B.
Estudios y contratas silvícolas, SL
A.A.
Hulex Gestión Ambiental, SL
M.Y.M.

En data 11 de maig de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació que va procedir
a l’obertura del “Sobre Únic” de cada proposició i examen dels documents que
contenien, acordant excloure del procediment de licitació a les empreses Atlas Galaxy
Forestal y Jardin, SL y A.A. per no constar la seva inscripció en el registre oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en de la Comunitat Autònoma
corresponent, tal i com s’indicava en la clàusula 1.12 apartat c del PCAP, en relació
amb l’article 159.d.a) de la LCSP en el que s’estableix que és requisit indispensable
que tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del
procediment obert simplificat – com és el nostre cas- estiguin inscrits en algun dels
esmentats registres.
En la mateixa sessió, es van declarar admeses la resta d’ofertes presentades, amb el
resultat següent:

Treballs Forestals Presegué, SL
Fedració d’ADF d’Osona
M.A.B.
Estudios y contratas silvícolas, SL
Hulex Gestión Ambiental, SL
M.Y.M.

A.1
Oferta
econòmica
del
manteniment
i
obertura del 1er
any.

A.2.
Oferta
econòmica de la
obertura de la franja
(anys 2 a 5).

13.964,90

14.882,00

15.100,00

15.600,00

13.830,78

14.325,86

12.140,35

14.325,86

11.525,65

14.325,86

11.797,65

12.256,57
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A.3 Sistemes de certificat de
qualitat, seguretat i/o medi
ambient.
ISO
45001

ISO
14001

ISO
9001

Treballs Forestals Presegué, SL

A.4 Formació
específica
forestal

Si

Si

Si

M.A.B.

ECC

5 treballadors

1
treballador
12
treballadors

Disposar del
procediment de
treball en
proximitat a línies
elèctriques
aprovat pel Tècnic
PRL.

Curs: cap de
treball en risc
elèctric (en
proximitats a
mitja/alta tensió.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

5 treballadors

Estudios y contratas silvícolas,
SL

1
treballador

Hulex Gestión Ambiental, SL
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Curs PRL
que
inclogui
formació en
risc
elèctric.

4 treballadors

Fedració d’ADF d’Osona

A.5 Formació específica en treballs forestals en línies
elèctriques.

M.Y.M.

1 treballador

1
treballador
1
treballador

Si

A continuació, es va procedir a la valoració i classificació de les ofertes presentades
pels licitadors que van formular la millor proposta de relació qualitat-preu, amb següent
resultat:

Criteris
A.1.
Oferta
econòmica
del
manteniment i 1er
any obertura
A.2.Oferta
econòmica
obertura franja.
A.3 ISO 45001
A.3 ISO 14001
A.3 ISO 9001
A.4 ECC
A.5 Curs PRL que
inclogui formació
en risc elèctric
A.5 Disposar del
procediment
de
treball
en
proximitat a línies
elèctriques
aprovat pel Tècnic
PRL
A.5 Curs: cap de
treball en risc
elèctric
(en
proximitats
a
mitja/alta tensió.
Total Puntuació

Treballs
Forestals
Presegué,
Sl

Fedració
d’ADF
d’Osona

M.A.B.

Estudios y
contratas
silvícolas,
SL

Hulex
Gestión
Ambiental,
SL

M.Y.M.

24,10

4,60

26,40

55,40

66,00

61,13

4,53

1,39

6,96

6,96

6,96

16,00

0
0
0
4

3
3
3
4

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

3

3

3

0

3

0

37,62

23,98

37,36

67,40

77,96

80,33
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Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar que s’acordés
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte “Contractació dels
treballs d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de protecció contra
incendis forestals del municipi de Taradell” a les empreses licitadores en l’ordre
següent:
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Empresa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

M.Y.M.
Hulex Gestión Ambiental, SL
Estudios y Contratas Sílvicolas, SL
Treballs Forestals Presegué. SL
M.A.B.
Federació d’ADF d’Osona

Puntuació
Total
80,33
77,57
67,40
37,62
37,36
23,98

Que l’empresa M.Y.M., classificada en primera posició compleix els requisits
administratius previs per contractar segons les comprovacions efectuades per la Mesa
de Contractació al Registre Electronic d’Empreses Licitadores.
Tanmateix dins el termini conferit, ha constituït la garantia definitiva per import de
589,88€ mitjançant ingrés bancari, així com també ha aportat la documentació
requerida, excepte pel que fa a la titulació del curs European Chainsaw Certificate i el
procediment de treball en proximitat a línies elèctriques degudament aprovat pel
Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta documentació es va requerir als
efectes d’acreditar els criteris automàtics pels que se li va atorgar un punt per cada un
d’ells.
En conseqüència de la puntuació total obtinguda (80,33 punts) i en la mesura que no
ha acreditat disposar dels documents esmentats, se li ha de descomptar 2 punts de la
seva puntuació, el que en resulta una puntuació total de 78,33 punts.
El licitador M.Y.M. segueix quedant en primera posició.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte “Contractació dels treballs d’obertura i manteniment de
les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals del municipi de Taradell.
Exp. 567/2021” al licitador M.Y.M., pel preu total de 11.797,65€ (sense iva) .
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte, en el termini màxim
de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació d’aquest acord. El contracte
es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
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10.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2021-0012 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 15.000 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 de
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.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2021-0012 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de la mateixa.
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2021-0012 per un import líquid de 15.000
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.
11.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:
AD

Exp.

Empresa

4588

eF.N.A.
732/2021

4589

eFelip Ares, SL
745/2021

Contracte

Import €
(iva inclòs)

Contractació de la redacció del 18.137,90€
projecte de reparcel·lació del PPU 1
La Tomba
Subministrament i col·locació de 2.156,75€
baranes de seguretat i protecció a les
escoles Les Pinediques i El Gurri

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les
19:00 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.
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Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 4/6/2021 18:59:49

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 04/06/2021 13:36:24
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