Expedient: 751/2021 JGL 31/05/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 DE MAIG DE 2021
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Número de sessió: JGL/22/2021
Taradell, el dia 31 de maig de 2021 a les 18:00 hores a la sala gran 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 24 de maig de 2021, número de sessió JGL/21/2021, 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 24 de maig de 2021, número de sessió JGL/
21 /2021.
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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.
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2.1. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR TRÀNSIT. Exp. 761/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.T.J., en data 25-5-21,
amb el registre d’entrada número 3198/2021, en la qual exposa que el dia 19-5-21, a
les 14:45 va aparcar el seu cotxe a la zona de la Carpa després que hagués acabat el
mercat setmanal, i que no hi havia cap senyal de prohibició d’aparcar ni cap tanca que
impedís el pas de vehicles, essent denunciada per no respectar senyal vertical de
prohibició d’aparcar (butlletí de denúncia 11966), i sol·licita que s’acordi l’arxiu de
l’expedient.
Que per part dels serveis tècnics s’ha manifestat que el dia de referència no es varen
posar les senyals verticals de prohibició d’aparcar a la zona de la Carpa.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre les al·legacions i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador núm.
761/21 (Butlletí de denúncia 11966).
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.T.J.
2.2. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA PELS SERVEIS DE
L’EAS. Exp. 100/21.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. X.E.T., en data 26-5-21, amb
el registre d’entrada número 3228/2021, en la qual exposa que el dia 23 de maig de
2021 es va donar d’alta com usuari dels serveis de l’Espai d’Aigua i Salut EAS, pagant
la matrícula i la quota del primer mes. Que posteriorment, a partir del dia 1 de juny de
2021, s’ha iniciat una promoció per les persones que es donin d’alta al servei de l’EAS,
i sol·licita que se li apliquin les bonificacions previstes a la promoció referida malgrat
haver-se donat d’alta el dia 26-5-21.
Que la promoció de referència és només per a les persones que es donin d’alta en el
servei durant el mes de juny de 2021, no complint el sol·licitant aquest requisit i no
podent aplicar-se-li les bonificacions previstes en aquella.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu referit a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. X.E.T.
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2.3. SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA TAXA DE PLACA DE GUAL. Exp. 57/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.A.B.M., en data 25-521, amb el registre d’entrada número 3181/2021, en la qual exposa que se li liquida
la taxa per entrada de vehicles-guals amb placa de l’habitatge del c. Barceloneta 3
baixos, que no disposa de la placa i que no la vol tenir, i sol·licita que se la doni de
baixa del padró corresponent i que se li retorni l’import de la placa dels exercicis 2020
i 2021.
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Que l’habitatge del c. Barceloneta 3 baixos està donat d’alta en el padró de guals amb
placa. Que la meritació de la taxa de referència es produeix l’1 de gener de cada any,
sense que consti que fins aquest moment s’hagi formulat la renúncia a la placa de
gual.
Que els vigilants locals han confirmat que a l’habitatge de referència no hi ha cap placa
de gual.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i donar de baixa del padró de plaques de gual a
l’habitatge del c. Barceloneta 3 baixos de Taradell, amb efectes l’1 de gener de 2022,
desestimant la devolució de les liquidacions corresponents als exercicis 2020 i 2021
pel motiu que consta a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. M.A.B.M.
2.4. SOL·LICITUD DE MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE CIRCULACIÓ DE
VEHICLES AL C. PUIGLAGULLA. Exp. 145/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.M.B., en data 21-1-21,
amb el registre d’entrada número 382/2021, en la qual exposa que a l’altura del c.
Puiglagulla 41, a prop d’una corba, tot sovint hi aparca un camió que impedeix la
visibilitat de la resta de vehicles i vianants i, sol·licita que es prengui alguna mesura
per evitar aquest risc.
Que per part dels serveis tècnics s’ha estudiat la situació i les previsions del Pla
municipal de seguretat viària, arribant-se a la conclusió, per evitar qualsevol perill, que
la millor mesura és pintar una línia groga de prohibició d’aparcar a la zona interessada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud, comunicant a la sol·licitant que es pintarà una línia
groga a la calçada de la zona interessada de prohibició d’aparcar.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. E.M.B.
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2.5. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L’IMPORT PER A LA RENOVACIÓ DEL
PERMÍS DE CONDUIR B D’UN MEMBRE DE LA BRIGADA. Exp. 1148/2017.
Vist que la brigada d’obres municipal necessita utilitzar vehicles que precisen de
disposar del permís de conduir Tipus B per executar les obres i actuacions que se’ls
hi ordena.
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Que entre les funcions del Sr. M.M.R., membre de la brigada municipal d’obres, hi ha
la de conduir els vehicles de la mateixa, el qual ha procedit a renovar el corresponent
permís de conduir tipus B, amb un cost de 89,84 €.
Que l’art. 45 del Conveni Col·lectiu Laboral del personal laboral d’aquest ajuntament,
preveu que aquest compensi el 100% de cost de les despeses necessàries per a la
renovació del permís de conduir del personal que el necessiti per exercir les funcions
que té encomanades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Abonar al Sr. M.M.R. la quantitat de 89,84 € en concepte de cost de renovació
del permís de conduir vehicles, tipus B.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.M.R. i a la tresoreria municipal.
2.6. SOL·LICITUD PER UTILITZAR EL BOSC DEL PUJOLÓ PER REALITZAR-HI
ACTIVITATS LÚDIQUES. Exp. 778/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.G.S., en data 28-5-21, amb
el registre d’entrada número 3333/2021, en la qual exposa que és el titular del Bar
Miami, situat al Pg. del Pujoló núm. 13 de Taradell, que els diumenges 13, 20 i 27 de
juny i 4 de juliol de 2021, voldria organitzar diverses activitats lúdiques per als clients
del bar (monòlegs, música en directe, esmorzars a la fresca, etc), i que el seu
establiment està davant del bosc del Pujoló i, sol·licita que se l’autoritzi a utilitzar 200
m2 del bosc del Pujoló els dies relacionats per fer-hi les activitats esmentades.
Que el bosc del Pujoló està qualificat com a Verd Públic en el POUM de Taradell, el
que comporta que qualsevol activitat que s’hi pugui fer ha d’ésser compatible amb
aquest ús. Per altra part, les activitats que es proposen estan organitzades per una
persona particular en l’àmbit d’un negoci amb finalitat de lucre, que comportaria ocupar
200 m2 de la zona de Verd Públic de manera que s’impediria aquest ús. També s’ha
de tenir en compte que l’organització d’activitats com les referides a la sol·licitud, com
música en directe, monòlegs etc. estan sotmeses, en el seu cas, al compliment de les
disposicions i presentació de la documentació prevista a la Llei 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i al Decret 112/2010
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. A.G.S.
3.- URBANISME
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES.
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Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten
següents:
NÚM.
EXP.

TITULAR

FINCA

494/2021

J.B.M.

c. Font del Construcció major
Xumet, 3 d’un
habitatge
unifamiliar
aïllat i
piscina

728/2021

Consell
Diferents
Comarcal punts del
d’Osona nucli urbà
del
municipi
A.S.P.
c. Esquís,
19 1r

Instal·lació i menor
canvi de
punts de
llum

exempt

Reformar el menor
bany

103,95

749/2021

M.M.C.

Pla de les
Cireres

Fer paret
de tanca

menor

60,97

753/2021

J.G.R.

c. Joan
Maragall,
14

Reparació
esquerdes
en façana

menor

38,00

748/2021

OBRA

TIPUS

IMPORT Fiança
(€)

Placa

10.269,22 2.074,59 33,00

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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3.2. LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA DEL C. DR. FLÈMING, 18-24.
Exp. 678/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.P.B. en data 10-052021, registre d’entrada 2851/2021, en la qual sol·licita que s’atorgui llicència
urbanística per tal de parcel·lar en dues parcel·les la finca inscrita al Registre de la
Propietat 3 de Vic, al Volum 1997, Llibre 100 de Taradell, Foli 128, Finca núm. 4266
situada al c. Dr. Flèming, 18-24 de Taradell, amb les referències cadastrals
0756105DG4305N001GK i 0756104DG4305N001YK.
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S’adjunta a la instància el projecte de parcel·lació de la finca urbana redactat per
l’arquitecta M.A.A.P., de maig de 2021.
Vist els informes favorables de l’arquitecta i del secretari municipals.
Atès el que disposen els articles 17, 18, 22 a 29 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova
el reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència urbanística a la Sra. C.P.B. per tal de parcel·lar la finca
ubicada al c. Dr. Flèming, 18-24 de Taradell, inscrita al Registre de la Propietat 3 de
Vic, al Volum 1997, Llibre 100 de Taradell, Foli 128, Finca núm. 4266, en dues
parcel·les en la forma en què es disposa en el projecte redactat per l’arquitecta
M.A.A.P., de maig de 2021, diligenciat i que forma part d’aquest acord com annex del
mateix.
Les parcel·les resultants són les següents:
Parcel·la 1: Parcel·la de terreny amb una superfície de 227 m2, assenyalada amb el
número 18 del carrer del Dr. Flèming, amb el qual llinda a l’est amb una línia de 9,20
m, i amb referència cadastral número 0756104DG4305N001YK.
Parcel·la 2: Parcel·la amb una superfície de 453 m2, assenyalada amb els números
20-24 del carrer del Dr. Flèming, amb el qual llinda a l’est amb una línia de 18,34 m
de façana, amb referència cadastral número 0756105DG4305N001GK.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per import de 200 €.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. C.P.B.
4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS.
4.1. ACTIVITAT EQUINA EXTENSIVA – Exp. 767/2021.
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Atesa la instància del Sr. J.R.P., amb NIF 52144899N, de data 26 de maig de 2021,
presentant una sol·licitud d’ampliació de l’activitat equina extensiva passant de 4 a 15
cavalls adults a la finca Mas Masgrau, d’aquest terme municipal, expedient
núm.767/2021.
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Vist que amb data 28 de maig de 2021l veterinari senyor LL.V.Q. va emetre informe
favorable, fent constar que el propietari ha de complir els següents requisits:
-

Cal que els fems s’escampin a la pròpia finca o vagin a orgànic.
Cal que disposin de lloc d’aixopluc.
Cal que disposin d’aigua i menjar ad libitum.
Cal que tinguin la documentació pertinent.
Han de complir amb la llei de benestar animal.
El propietari és el responsable de la tanca perimetral ballada i d’evitar que surtin
a l’exterior i que puguin ocasionar danys o perjudicis.
Cal que disposi d’una pòlissa d’assegurances a tercers.

Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre
d’altres, l’Alcaldessa delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b).
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar l’ampliació de l’activitat equina extensiva, passant de 4 a 15 cavalls
adults, a la finca Mas Masgrau, d’aquest terme municipal, per part del Sr. J.R.P., amb
el compliment de les condicions de l’informe del veterinari de data 28 de maig de 2021,
abans esmentades.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de:
Comunicació d’activitat innòcua................................................................. 75,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria
5.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT.

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

5.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. C.R.R. Exp.
784/2021.
Atesa la sol·licitud núm. 3379/2021 de data 31 de maig de 2021 de la Sra. C.R.R.,
demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la
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condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 16
d’abril de 2021 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. C.R.R.
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la
targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a la Sra. C.R.R. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 16 d’abril de 2021.
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
6.- SOL.LICITUDS DE CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOLS.
6.1. NÍNXOL NÚM.26 DE LA VIA SANT QUIRZE. Exp. 776/2021.
Atesa la sol·licitud de la Sra. M.T.C.V. la qual manifesta que el seu pare, el qual va
causar decés el dia 28 d’octubre de 1997, el Sr. P.C.G. (dep), era el titular de la
concessió del nínxol núm. 26 de la Via Sant Quirze. Que la seva mare la Sra. L.V.R.
(dep) havia premort al seu pare en data 3 de Desembre de 1992. Que la compareixent
és única filla del matrimoni esmentat i es per tant l’hereva de la titularitat esmentada.
Vol que s’expedeixi un nou títol de nínxol a nom d’ella i també de la seva filla. L.V.C.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 26 de la Via Sant
Quirze i expedir nou títol de nínxol a favor de M.T.C.V. i L.V.C.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
6.2. NÍNXOL NÚM.78 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ. Exp. 787/2021.
Atesa la sol·licitud de les Sres. P. i J.G.C. en la qual manifesten que la seva mare i
el seu pare , C.C.E. (dep) i J.G.B. (dep) que la primera va causar decés el dia 27 de
novembre de 2011 i el seu pare el dia 7 de maig de 2021, eren els titulars de la
concessió del nínxol núm. 78 de la Via Sant Sebastià. Atesa la renúncia que ha
efectuat la seva germana Immaculada a la titularitat de l’esmentada concessió
l’accepten i demanen que se’ls expedeixi un nou títol de nínxol a nom de les dues
germanes.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 78 de la Via Sant
Sebastià i expedir nou títol de nínxol a nom de les germanes P. i J.G.C.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
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7.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU-10
CARRETERA DE BALENYÀ DEL MUNICIPI DE TARADELL”. EXP. 201/2021.
Vist que la companyia Ingenieria Constructora Manresana, SL és adjudicatària del
contracte de les obres per a l’execució del projecte “Urbanització de l’àmbit del PAU10 carretera de Balenyà del municipi de Taradell”. Exp. 201/2021.
Vist que la mateixa ha presentat el Pla de Seguretat i Salut en data 18/05/2021, relatiu
a l’execució de l’obra esmentada, havent estat informat favorablement per l’arquitecte
tècnic, Sr. M.S.O., en data 26 de maig de 2021.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres per a l’execució del projecte
“Urbanització de l’àmbit del PAU-10 carretera de Balenyà del municipi de Taradell”
presentat per la mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL en data 18/05/2021.
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL
8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER
A L’EXECUCIÓ
I
LEGALITZACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A
L’ESPAI D’AIGUA I SALUT DE TARADELL JGL 31/05/2021 Exp. 610/2021.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
26/04/2021, es va acordar aprovar l’expedient administratiu per a la contractació
menor de l’execució i legalització d’una instal·lació fotovoltaica a l’espai d’Aigua i Salut,
Exp. 610/2021 i convidar a participar en aquesta contractació a les empreses
d’autoconsum fotovoltaic d’Osona que van quedar recollides en l’informe de necessitat
lliurat per la Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Urbanisme.
Finalitzat el termini de presentació de propostes, es van presentar les proposicions
següents:
Oferta 1: Engiaux, SL
Oferta 2: Visió Solar, SL
Oferta 3: FVilaró Instal, SL
Oferta 4: Renovalti, SL
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Obertes les proposicions, per part dels serveis tècnics de l’òrgan de contractació, es
va donar trasllat de les mateixes al Servei Tècnic de l’Agència d’Energia del Consell
Comarcal d’Osona per tal que procedís a la valoració de les proposicions presentades.
Vist l’informe tècnic de valoració i proposta d’adjudicació lliurat per l’esmentat Servei
Tècnic en data 25/05/2021, en el que la puntuació obtinguda per cadascuna de les
ofertes presentades, aplicant els criteris d’adjudicació i per ordre decreixent és la
següent:

Empresa

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

Visió Solar, SL
Engiaux, SL
Renovalti, Sl
FVilaro Instal, SL

Proposició
Econòmica

Ampliació garantia

Manteniment
preventiu/corre
ctiu
Anys

Punts

Millora
capacitat
solar
%

Total
Puntuació

Oferta

Punts

Material

Mòduls

Punts

Punts

22.000,00€

30,00

8

20

10

10

10

50,8

10

60,00

23.372,39€
22.343,29€
23.000,00€

29,42
29,85
29,57

5
5
2

10
10
4

10
10
4

10
10
10

10
10
10

50,5
45,0
50,5

10
9
10

59,42
58,85
53,57

Vist que en el mateix informe es proposa l’adjudicació del contracte “Instal·lació i
legalització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sobre l’Espai d’Aigua i Salut
de Taradell” a favor de l’empresa Visió Solar, SL amb un total de 60 punts.
Vist que comprovat al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, la mercantil Visió
Solar, SL ostenta la capacitat suficient per executar el contracte.
Vist la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de l’obra “Instal·lació i legalització d’una
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell” Exp.
610/2021 a l’empresa Visió Solar, SL, pel preu de 26.620,00€ (iva inclòs).
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte, en el termini de 15
dies hàbils següents a aquells en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 00012 3420 262321 de l’estat
de despeses del pressupost de l’Ajuntament de 2021.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
licitadores i, a la intervenció d’aquest Ajuntament.
9.- 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.

CVE: 20210-06280-59212-04249

Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:
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AD

Exp.

4877

e-765/2021

4878

e-763/2021

4879

e-777/2021

4880

e-772/2021

4881

e-774/2021

4882

e-750/2021

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
Transports
i Contractació de les obres de 8.932,10€
Excavacions
Joan manteniment dels camins del
Ricart, SL
PPI 2021
I.P.M.
Contractació de la redacció del 6.050,00€
Pla de Millora Urbana del PAU4
SEIP,
SCP Compra de samarretes per la 2.205,23€
(Promoregals)
caminada
organitzada
per
Radio Taradell
A.S.T.
Redacció
del
projecte 2.649,90€
legalització radioenllaç
A.S.T.
Execució projecte legalització 3.896,20€
radioenllaç de la ràdio municipal
Universitat Autònoma JGL 31/05/2021
12.496,00€
de Barcelona

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
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.
Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 9/6/2021 12:54:33

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 08/06/2021 14:06:50
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