Expedient: 954/2021 JGL 19/07/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JULIOL DE 2021
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Número de sessió: JGL/29/2021
Taradell, el dia 19 de juliol 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)
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 12 de juliol de 2021, número de sessió JGL/28/2021, 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 12 de juliol de 2021, número de sessió JGL/
28 /2021. Exp. 954/21.
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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. QUEIXA PER MAL ESTAT DEL CAMÍ DEL MAS LA SERRA. Exp. 907/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.C.M., en data 29-6-21,
amb registre d’entrada número 3985/2021, en la qual exposa que el camí que
comunica el Mas La Serra amb Sta. Eugènia està en mal estat, i sol·licita que es
procedeixi a l’arranjament del mateix.
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Que ja s’han donat les ordres corresponents per l’arranjament del camí esmentat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar a la sol·licitant que ja s’està executant l’arranjament del camí i
que es farà properament.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. L.C.M.
2.2. SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ RAL DE TONA. Exp. 758/21.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.S.B., en data 25-5-21, amb
registre d’entrada número 3199/2021, en la qual sol·licita que s’ampliï l’entrada del
Camí Ral de Tona per accedir a la part posterior a les finques del Pg. de Sant Genís.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal del qual en resulta que no hi ha
inconvenient en ampliar l’accés interessat.
Vist el calendari d’actuacions de la brigada d’obres municipal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud, que es portarà a terme tant bon punt ho permeti el
calendari de treballs de la brigada d’obres municipal.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. A.S.B.
2.3. SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA I DIPÒSIT D’UN
GOS. Exp. 604/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.P.S., en data 14-7-21, amb
registre d’entrada núm. 4240/2021, en la qual exposa que el 7-7-21 se li va escapar
el seu gos i es va deixar al dipòsit municipal sense avisar-lo malgrat que el gos portava
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xip, i sol·licita el retorn de les quantitats que se li varen cobrar per recollida i dipòsit de
l’animal.
Que la circumstància que no se l’avisés no desvirtua el fet que el gos es va escapar i
deambulava lliurement per la via pública, havent d’ésser recollit i deixat al dipòsit
municipal. Aquesta actuació s’inclou en la base imposable de la taxa de recollida i
dipòsit de l’animal. Per altra part, el mateix sol·licitant admet que el gos es va escapar,
essent aquesta la seva responsabilitat i el que dóna lloc als fets posteriors.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius referits a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. A.P.S.
2.4. QUEIXA PER CIRCULACIÓ AL C. CANIGÓ. Exp. 859/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. D.B.F., en data 17-6-21,
amb registre d’entrada número 3822/2021, en la qual exposa que molts vehicles
continuen circulant i aparcant en direcció contrària al c. Canigó, comportant un perill,
que ja s’ha queixat anteriorment i que l’ajuntament va prendre mesures que no han
estat suficients, i sol·licita que es prenguin més mesures per evitar aquesta situació.
En data 12 de juliol de 2021, l’arquitecte tècnic de l’ajuntament emet informe en el qual
es proposa realitzar a la zona de referència una intervenció amb col·locació de
separadors amb carrils discontinus que segueixin la inclinació del desviament.
Per altra part s’augmentarà la vigilància a la zona.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar l’increment de vigilància a la zona per part
dels vigilants locals, i la instal·lació de separadors amb carrils discontinus, que es
portarà a terme quan ho permeti el calendari de la brigada d’obres municipal.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. D.B.F.
2.5. DEVOLUCIÓ IMPORT DEL PREU PÚBLIC DEL CASAL D’ESTIU. Exp. 467/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. R.R.V., en data 14-7-21,
amb registre d’entrada número 4269/2021, en la qual exposa que va inscriure els
seus dos fills al Casal d’Estiu fent el pagament del preu de 80 €, i que el mateix dia es
va assabentar que el Casal havia canviat d’ubicació de manera que impossibilita
l’assistència, i sol·licita que li sigui retornat l’import esmentat (ES19 0049 0192 9924
9141 1379).
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Que la prestació del servei no s’ha arribat a iniciar.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar la devolució de l’import de 80,00 € a la
sol·licitant.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. R.R.V. i a la intervenció municipal.
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2.6. SOL·LICITUD DE TARIFA REDUÏDA EN LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA, SEGONS LA ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL NÚM. 29. Exp. 52/21.
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.S., en data 12-7-2021, amb número de
registre 4216/2021, sol·licitant el descompte pertinent en la factura de l’aigua del seu
habitatge del carrer Via Canigó 6 de Taradell, doncs tan sols hi consten empadronats
el sol·licitant i la seva esposa i ambdós tenen més de 65 anys complerts.
Atès l’article 5 apartat 1.A de la ordenança fiscal municipal núm. 29 –Taxa pel
subministrament d’aigua de l’exercici 2021, preveu una bonificació en la tarifa del
servei municipal de subministrament domèstic d’aigua potable, consistent en
l’aplicació de la tarifa de fins a 10 m3 a tot el consum real de la unitat familiar i fins a
un màxim de 75 m3 per trimestre, els subjectes passius en el domicili habitual dels
quals en data 31 de març de l’exercici d’aplicació hi estiguin empadronades les
persones que compleixin, entre d’altres supòsits, haver complert 65 anys.
Que el Sr. R. ha acreditat que en el domicili de referència només hi consten
empadronades persones que ja han complert 65 anys, i que no disposen d’ingressos
superiors als establerts a l’article 5.2 de l’ordenança fiscal municipal núm. 29.
Atès que és la companyia d’aigua AGBAR qui ha d’aplicar la tarifa reduïda en la factura
corresponent.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. J.R.S., d’aplicació de la tarifa reduïda en la
factura de l’aigua del carrer Via Canigó 6 de Taradell, perquè totes les persones que
resideixen al domicili han complert els 65 anys i no superen els ingressos màxims
establerts a l’Ordenança fiscal municipal núm. 29.
Segon.- Notificar la present resolució al Sr. J.R.S. i a AGBAR.
2.7. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 643/2021.
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Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. E.C.M., en data 29-06-2021,
amb registre d’entrada número 3991/2021, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’av. Goitallops, 78 de
Taradell.
L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
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En data 16-07-2021 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2021, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 5 Kw, corresponent-li
un import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat a
l’av. Goitallops, 78 (referència cadastral 1942406DG4314S0001QD) amb un import
màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2022 i a finalitzar a l’exercici 2026.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. E.C.M.
3.- URBANISME.
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES.
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten
següents:
NÚM.
EXP.

TITULAR FINCA

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)

969/2021

J.P.B.

Plaça
Instal·lació de menor
Barceloneta, plaques
20
solars
fotovoltaiques

71,72

971/2021

E.A.M.

Av.
Goitallops,
103

67,10

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
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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 DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA DEL
PG. DOMÈNEC SERT, 50-52. Exp. 870/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per Família Sala SCP en data 2106-2021, registre d’entrada 3855/2021, en la qual sol·licita que s’atorgui llicència
urbanística per tal de constituir en propietat horitzontal la finca del pg. Domènec Sert,
50-52, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, al Volum 2073, Llibre 106 de
Taradell,
Foli
50,
Finca
núm.
810,
amb
referència
cadastral
0862023DG4306S0001AB. La superfície total del solar és de 330,16 m².
Vista la documentació complementària presentada en data 11-07-2021, en la qual
s’adjunta el projecte de divisió horitzontal de la finca urbana redactat per l’arquitecte
Miquel Salgot Grau, de juny de 2021, per tal de constituir en divisió horitzontal en la
forma i les entitats següents:
-

Entitat número u. Local-garatge amb una superfície construïda de 73,02 m2, i
amb una quota de participació del 5,57%. Té l’accés des de la planta baixa
mitjançant rampa i amb porxo previ com espai comú.

-

Entitat número dos: Local comercial ubicat en planta baixa amb una superfície
construïda de 102,29 m² i amb una quota de participació del 9,75 %.

-

Entitat número tres: Local comercial ubicat en planta baixa amb una superfície
construïda de 78,38 m² amb una terrassa de 74,21 m² i amb una quota de
participació del 9,83 %.

-

Entitat número quatre: Habitatge amb una superfície construïda de 68,81 m²,
desenvolupat en planta primera, porta primera, amb una quota de participació
del 8,75%.

-

Entitat número cinc: Habitatge amb una superfície construïda de 71,37 m², 2,80
m² porxo, 4,80 m² de terrassa-balcó i 4,50 m² terrassa del pati llums;
desenvolupat en planta primera, porta segona, i amb una quota de participació
del 9,70%.

-

Entitat número sis: Habitatge amb una superfície construïda de 70,11 m², 2,80
m² porxo, 5,40 m² de terrassa balcó i 4,50 m² terrassa del pati llums;
desenvolupat en planta segona, porta tercera, i amb una quota de participació
del 9,57 %.
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-

Entitat número set: Habitatge dúplex amb una superfície construïda de 70,80
m2 a planta segona, 5,37 m² de porxo terrassa en planta segona, 118,36 m² de
planta sota coberta i 35,06 m² terrassa planta sota coberta, desenvolupat en
planta segona, porta primera i amb una quota de participació del 25,50%.

-

Entitat número vuit: Habitatge dúplex amb una superfície construïda de 72,12
m2 a planta segona, 3,40 m² de balcó a la planta segona, 20,61 m² de planta
sota coberta i 5,32 m² terrassa planta sota coberta, desenvolupat en planta
segona, porta segona i amb una quota de participació del 12,17%.

-

Entitat número nou: Habitatge amb una superfície construïda de 69,79 m2 a
planta segona i 4,60 m2 de balcó, desenvolupat en planta segona, porta tercera
i amb una quota de participació del 9,16%.

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 19 de juliol de 2021, en el qual consten
les següents consideracions i condicions:
-

L’edifici existent queda en situació disconforme, tot i així en aquesta situació és
admesa la divisió en règim de propietat horitzontal.

-

Aquesta divisió horitzontal no pot comportar un no compliment de les
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.

-

La planta sota coberta no podrà ser mai una entitat independent.

Vist l’informe favorable del secretari municipal.
Atès el que disposen els articles 30 a 32 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 Família Sala SCP per tal de constituir en
règim de propietat horitzontal la finca amb referència cadastral núm.
0862023DG4306S0001AB, situada al pg. Domènec Sert, 50-52 de Taradell, inscrita
al Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, al Volum 2073, Llibre 106 de Taradell, Foli
50, Finca núm. 810 de Taradell, en la forma i amb les entitats següents:
-

Entitat número u. Local-garatge amb una superfície construïda de 73,02 m2, i
amb una quota de participació del 5,57%. Té l’accés des de la planta baixa
mitjançant rampa i amb porxo previ com espai comú.

-

Entitat número dos: Local comercial ubicat en planta baixa amb una superfície
construïda de 102,29 m² i amb una quota de participació del 9,75 %.

-

Entitat número tres: Local comercial ubicat en planta baixa amb una superfície
construïda de 78,38 m² amb una terrassa de 74,21 m² i amb una quota de
participació del 9,83 %.
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-

Entitat número quatre: Habitatge amb una superfície construïda de 68,81 m²,
desenvolupat en planta primera, porta primera, amb una quota de participació
del 8,75%.

-

Entitat número cinc: Habitatge amb una superfície construïda de 71,37 m², 2,80
m² porxo, 4,80 m² de terrassa-balcó i 4,50 m² terrassa del pati llums;
desenvolupat en planta primera, porta segona, i amb una quota de participació
del 9,70%.

-

Entitat número sis: Habitatge amb una superfície construïda de 70,11 m², 2,80
m² porxo, 5,40 m² de terrassa balcó i 4,50 m² terrassa del pati llums;
desenvolupat en planta segona, porta tercera, i amb una quota de participació
del 9,57 %.

-

Entitat número set: Habitatge dúplex amb una superfície construïda de 70,80
m2 a planta segona, 5,37 m² de porxo terrassa en planta segona, 118,36 m² de
planta sota coberta i 35,06 m² terrassa planta sota coberta, desenvolupat en
planta segona, porta primera i amb una quota de participació del 25,50%.

-

Entitat número vuit: Habitatge dúplex amb una superfície construïda de 72,12
m2 a planta segona, 3,40 m² de balcó a la planta segona, 20,61 m² de planta
sota coberta i 5,32 m² terrassa planta sota coberta, desenvolupat en planta
segona, porta segona i amb una quota de participació del 12,17%.

-

Entitat número nou: Habitatge amb una superfície construïda de 69,79 m2 a
planta segona i 4,60 m2 de balcó, desenvolupat en planta segona, porta tercera
i amb una quota de participació del 9,16%.

Es condiciona l’atorgament d’aquesta llicència al compliment de les condicions que
consten en l’informe de l’arquitecta de data 19 de juliol de 2021.
Forma part d’aquesta llicència com annex a la mateixa, el projecte redactat per
l’arquitecte M.S.G., de juny de 2021, degudament diligenciat.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 900,-- euros
Tercer.- Notificar aquest acord a la Família Sala SCP.
4.- DOMINI PÚBLIC.
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:
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Superfície
Import
ocupada (
Dies
(€)
m2)
Càrrega i
1
10,00
descàrrega
sense tall de
circulació

Núm.
exp.

Sol·licitant

Finca tributària

868/2021

G.C.C.

av. Montseny, 15

882/2021

TP Isidre Sayós
SL

ptge. Casino, 67

Càrrega i
1
descàrrega
sense tall de
circulació

10,00

895/2021

A.B.F.

c. Sant Sebastià, 31

Càrrega i
1
descàrrega
sense tall de
circulació

10,00

905/2021

TP Isidre Sayós
SL

ptge. Casino, 67

Càrrega i
1
descàrrega
sense tall de
circulació

10,00

915/2021

J.C.C.

c. dels Pastors, 7

5m2

7

10,00

917/2021

J.M.C.

c. Mossèn Cinto
Verdaguer, 38

Càrrega i
2
descàrrega
sense tall de
circulació

10,00

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per
a cadascuna en els informes dels serveis municipals.
Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
5.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER MOLÈSTIES ALS VEÏNS
DEL C. SANT MIQUEL 1 “CAN PALOMAS”. Exp. 872/2021.
Vist el Decret de l’alcaldessa 144/2021, de 23 de juny, que literalment disposa:
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“I.-Per part del Servei de Vigilants Locals d’aquest ajuntament, en data 5 de juny de
2021, s’ha emès un informe (Núm. de servei 19.004) en el qual es refereixen els fets
següents:
1. Que a les 03:49 h. del dia 5 de juny de 2021, els vigilants locals es personen a
la finca del c. Sant Miquel 1 de Taradell d’on provenia molt de soroll de crits,
música etc., en motiu de les queixes de diversos veïns del carrer de la Granja
que limita amb la referida finca.
2. Que la persona responsable de la festa és la Sra. B.S.B., la qual es burla dels
vigilants locals i de la sonometria que porten a terme.
3. Que diversos veïns es varen queixar dels sorolls que provenien de l’adreça
indicada, manifestat que hi feien festes constantment i molestant els veïns pel
soroll que s’hi fa de música, crits, etc. que això passa des de fa més de dos
anys.
4. Que a l’hora indicada es va procedir a efectuar un amidament de sonometria
del soroll provinent de la finca del c. Sant Miquel 1 de Taradell, des de l’exterior
de la finca, amb un resultat de 65,3 db.
També consta l’informe dels vigilants locals de 30 de maig de 2021, del qual en resulta
que a la 1:14 h. es varen haver de personar en el domicili indicat per queixes de veïns
per sorolls de música i crits a la mateixa. Que el comportament de la Sra. S. respecte
dels vigilants va ésser el mateix però que aquest dia la sonometria va donar un resultat
de 43,7 db.
II.-Que la persona que ha comparegut i identificat davant els vigilants locals com a
organitzadora de les festes que es celebren a l’adreça indicada és la Sra. B.S.B.
III.-El fets relacionats constitueixen un incompliment dels articles i normativa següents:
1) Article 5 de l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència, que en la part
necessària disposa:”..Serà sancionat qualsevol acte o conducta que
comporti la degradació ambiental i sanitària de la via pública,
com també de qualsevol altre lloc de concurrència pública,
inclosos els habitatges que es facin servir per activitats que
no siguin les pròpies de l’habitatge i provoquin inseguretat o
molèsties al veïnat...”.
2) Article 12 de l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència que, en la part
necessària disposa: “...En tot allò que afecti la convivència
ciutadana i no estigui regulat en aquesta Ordenança o en altres
normes d’obligat compliment, s’haurà d’aplicar el principi de
l’elemental civismes consistent en el respecte tant per a les
persones d’una manera principal, com per les coses d’ús públic,
tot això, per tal de facilitar la bona convivència i funcionament
de la vida ciutadana.”.
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3)Article 12.1 de l’Ordenança municipal de sorolls que estableix: “1. Els veïns
han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris,
com ara tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta,
celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos
o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de la nit i
les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics
sorollosos, instruments musicals, cants...o qualsevol altra
activitat que pugui pertorbar el descans aliè.”
4) Annex 3 de l’Ordenança municipal de sorolls. La finca del c. Sant Miquel 1 també
té façana pel carrer de la Granja, que és on resideixen els veïns que han denunciat
els fets. Segons el mapa de capacitat acústica de Taradell, el c. de la Granja està
situat a la zona A4 de predomini del sòl d’ús residencial, per al qual, en l’annex 3
esmentat, referent a la immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, el valor de soroll màxim
d’immissió sonora exterior entre les 23:00 h. i les 07:00 h. del dia següent, és de 45
db.
IV.-Els articles 5 i 12 de l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència s’inclouen
en el Títol I de la mateixa. Per altra part l’article 229.a) estableix:
“Són faltes greus: qualsevol acció que contravingui les disposicions del títol primer de
l’Ordenança i que no tinguin les condicions de falta lleu, serà considerada falta greu.
Són faltes lleus: aquelles accions que contravenint les disposicions d’aquest títol de
l’Ordenança no arribin a causar molèsties a les persones de forma greu, que no
atemptin contra la seva seguretat ni produeixin efectes a la via pública que es puguin
considerar substancialment greus pel fet que no requereixin una actuació immediata
dels serveis municipals...”
La falta comesa és provocar sorolls molestant els veïns amb crits, música molt alta,
celebració de festes el dia 5 de juny de 2021, ales 3:49 h., i ha de ser considerada
greu perquè contravé les disposicions del títol I de l’Ordenança de bon govern, civisme
i convivència, causa problemes greus a les persones veïnes a les quals no deixa
descansar pels sorolls que han produït i, per tant, amb conseqüències sobre la salut
de les mateixes, afecten a la via publica i han requerit intervencions immediates del
servei de Vigilants Locals, que s’han hagut de desplaçar diverses vegades al c. Sant
Miquel 1 pels sorolls que s’hi produïen en horari nocturn (1:14 h i 3:49 h).
S’acredita que els sorolls provocats per les activitats de la finca del c. Sant Miquel 1
són superiors als permesos a l’Ordenança municipal de sorolls, doncs el soroll
d’immissió sonora a les hores i zones indicades va ésser 65.3 db quan el màxim
permès és de 45 db.
V.-De conformitat a l’establert a l’article 229.b) de l’Ordenança municipal de bon
govern, civisme i convivència, les faltes greus poden ser sancionades amb multes de
fins a 1.500 €.
Per altra part, i tenint en compte els criteris establerts a l’article 222 de la referida
norma, per a la classificació de la infracció i la imposició de la sanció s’ha de tenir en
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compte:
-L’existència d’intencionalitat o reiteració. S’ha referit que els vigilants locals s’han
desplaçat a la finca de referència a petició dels veïns pels sorolls que es produeixen a
la mateixa, en diverses ocasions, és a dir, no és una actuació aïllada sinó recurrent.
Per altra part, la Sra. S. ha actuat sense obeir les ordres dels vigilants i amb una actitud
desafiant.
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- La transcendència social. Les activitats portades a terme per la Sra. S. han afectat a
una bona part del veïnat de forma repetida.
Atenent aquestes circumstàncies la sanció que correspon pels fets esmentats és
d’imposició de multa d’import 1.500,00 €.
_
VI.-Considerant que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
-LRSP- (EDL 2015/167833), fixa als seus articles 25 a 31 els principis bàsics als quals
ha de sotmetre’s l’exercici de la potestat sancionadora, mentre que la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –
LPACAP- (EDL 2015/166690) integra el procediment sancionador com una
especialitat del procediment administratiu comú, remetent-se per a la regulació dels
procediments sancionadors concrets a cada Administració Pública en exercici de les
seves competències, limitant-se en aquest àmbit a establir els principis que han de
regir en tot procediment sancionador.
_
Que, per imposar les sancions a les infraccions previstes en la mateixa, se segueixi el
procediment de caràcter sancionador regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP- (EDL
2015/166690), així com allò establert amb caràcter supletori al Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat (EDL 1993/19716) (en concordança con el art. 116.3 Decreto
179/1995, EDL 199517137).
__
De conformitat amb allò disposat a l’article 64 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (EDL
2015/166690), i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en
concret l’article 53.1.n) 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 -TRLMRLC- (EDL
2003/219931), i l’article 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (EDL
1993/19716).
RESOLC
_
Primer.- Incoar expedient sancionador a la Sra. B.S.B. per incompliment dels articles
5 i 12 de l’Ordenança municipal de Bon govern, civisme i convivència i article 12 de
l’Ordenança municipal de sorolls, el dia 5 de juny de 2021, a la finca del c. Sant Miquel
1 de Taradell, a les 03:49 h., provocant sorolls per crits i música de 65.3 db que
superen els límits establerts per aquesta i molestant els veïns, constituint una infracció
greu prevista a l’article 229.a) de la primera, corresponent-li una sanció de multa
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d’import 1.500,00 €, de conformitat amb l’apartat b) d’aquest article, sense perjudici
d’allò que resulti de la instrucció del procediment.
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__
Segon- Nomenar Instructor de l’expedient al secretari de la Corporació Sr. J.R.S. i
Secretària de l’expedient a la funcionària Sra. T.L.R. Contra aquests nomenaments
podrà promoure’s recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment,
de conformitat amb allò previst a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic –LRJSP- (EDL 2015/167833)._
_
Tercer.- L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern
Local per Delegació de l’alcaldia efectuada per Decret de la mateixa núm. 140/2019,
i d’acord amb l’article 53.1.n) 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 -TRLMRLC-,
i l’article 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
_
Quart.- La persona presumptament responsable, de conformitat amb el que disposa
l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (EDL 2015/166690), pot reconèixer en qualsevol
moment voluntàriament la seva responsabilitat, cas en el qual es resoldrà el
procediment amb la imposició de la sanció que procedeixi, amb una reducció del seu
import del 20% de conformitat a l’establert a l’article 85.3 de la Llei 39/2015.
Cinquè.- Comunicar a la presumpta responsable que, a més de la reducció de l’import
de la sanció per reconeixement de la responsabilitat, s’aplicarà una reducció del 20%
sobre l’import de la sanció proposada si l’ingrés d’aquesta es produeix en qualsevol
moment anterior a la resolució, la qual cosa implicarà l’acabament del procediment,
quedant la seva efectivitat condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció
o recurs en via administrativa contra la sanció, d’acord amb allò disposat a l’article
85.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (EDL 2015/166690).
__
Sisè.- Atorgar a la presumpta responsable que disposa d’un termini de deu dies per
formular al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com aportar quants
documents estimi convenients i, en el seu cas, proposar prova concretant els mitjans
de què pretenguin valer-se, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques -LPACAP- (EDL 2015/166690), advertint-li que, de no efectuar al·legacions
en el termini indicat sobre el contingut de l’acord d’iniciació o incoació, aquest podrà
ser considerat proposta de resolució en contenir un pronunciament precís sobre la
responsabilitat imputada, amb l’efecte previst a l’article 89 d’aquesta Llei.
_
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques LPACAP- (EDL 2015/166690), en qualsevol moment del procediment, els interessats
tenen dret a conèixer el seu estat de tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com

CVE: 20210-06288-21481-07223

a accedir i obtenir còpies dels documents continguts en el mateix, i amb anterioritat al
tràmit d’audiència, els interessats podran formular al·legacions i aportar els documents
que estimin convenients.
_
Setè.- No procedeix l’adopció de cap mesura de caràcter provisional (art. 56.3
LPACAP).
_
Vuitè.- Notificar el present acord a la presumpta responsable Sra. B.S.B.
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_
Novè.- Comunicar la present Resolució a l’Instructor i a la Secretària de l’expedient
sancionador, amb trasllat de quantes actuacions existeixen al respecte, a l’efecte
oportú.
Que no s’han formulat al·legacions contra aquest Decret d’iniciació el qual conté un
pronunciament precís de la responsabilitat imputada, podent ésser considerada
proposta de resolució.
Que l’article 64.2.f) de la Ley 39/2015, relatiu a l’acord d’iniciació en els procediments
de caràcter sancionador, disposa: “...así como indicación de que, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación,
éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.”
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la proposta de resolució formulada per mitjà del Decret de
l’alcaldessa 144/2021, de 23 de juny, expedient 872/2021.
Segon.-Imposar a la Sra. B.S.B. una sanció de .-Mil cinc-cents euros (1.500,00 €), per
incompliment dels articles 5 i 12 de l’Ordenança municipal de Bon govern, civisme i
convivència i article 12 de l’Ordenança municipal de sorolls, el dia 5 de juny de 2021,
a la finca del c. Sant Miquel 1 de Taradell, a les 03:49 h., provocant sorolls per crits i
música de 65.3 db que superen els límits establerts per aquesta i molestant els veïns,
constituint una infracció greu prevista a l’article 229.a) de la primera.
Tercer.- No procedeix adoptar cap mesura cautelar ni obrir cap expedient
complementari per danys i perjudicis.
Quart.-Notificar aquest acord a la Sra. B.S.B.
6.- SOL·LICITUD D’ENTREGA D’UNA CÒPIA DEL DOCUMENT COMPLET DEL
PLA PARCAIL URBANÍSTIC 1 LA TOMBA. Exp. 742/2020.
La Sra. J.M.D. ha presentat al registre municipal, en data 14-7-21, registre d’entrada
4248, un escrit en el qual demana que se li expedeixi una còpia del document complet
del Pla Parcial Urbanístic 1 La Tomba.
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Que actualment tant la redacció del Pla Parcial Urbanístic 1 La Tomba com el projecte
de reparcel·lació del mateix estan en fase d’estudi, per tal de disposar de la màxima
informació per redactar els documents que, en el seu cas, seran presentats per a la
seva aprovació inicial.
Per tant, en aquests moments no existeix cap projecte del Pla Parcial Urbanístic 1 La
Tomba, més enllà d’esborranys i documents de treball.
Atès doncs que al no existir el document original no és possible expedir-ne cap còpia.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. J.M.D.
7.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021 DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AGBAR. Exp. 589/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’empresa AGBAR S.A., en data
13-7-21 amb número de registre d’entrada E 4231/21, comunicant a la corporació les
liquidacions del 2n trimestre de 2021 del servei de gestió del subministrament d’aigua
i l’estat de comptes a 30-6-21, amb el detall següent:
A) Resultat de la Prestació Servei d’Aigua.
2n Trimestre--------------------14.376,26 € a favor de l’ajuntament.
B) Liquidació Recàrrec
2n Trimestre----------------------3.781,46 € a favor d’Agbar
C) Altres conceptes-Risc Exclusió Social
2n Trimestre---------------------------0,00 € “

“

De l’anterior en resulta un saldo a favor de l’ajuntament del 2n trimestre de 2021 de
10.594,80 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Agbar per la prestació del servei de gestió
de subministrament d’aigua del 2n trimestre de 2021, en la forma que consta en la part
expositiva d’aquest acord.
Segon.- Sol·licitar a Agbar que es faci efectiva la transferència del saldo (.-10.594,80
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€.-) a favor de l’ajuntament a la major brevetat, per mitjà d’ingrés al compte corrent ES
1821000409110200042443.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa AGBAR i a la Tresoreria municipal.
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8.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
A ENTITATS DE TARADELL. Exp. 540/2021.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 15 d’abril de 2021 , va
aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en
l’àmbit de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2021 i en concret en l’àmbit
de cultura i lleure i educació destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com
a objectiu:
Fomentar l’esport al municipi
Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi
Promoure i difondre l’educació al municipi
Promoure l’associacionisme i participació ciutadana
Que es varen sotmetre a informació les bases esmentades sense que s’hi formulés
cap al·legació o reclamació.
Que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes i
web municipal la convocatòria esmentada, havent-se presentat per part de les entitats
interessades les corresponents sol·licituds.
Que en data 13 de juliol de 2021 es va reunir la Comissió Avaluadora establerta a la
Base 11, la qual previ estudi de la documentació presentada per les entitats
sol·licitants, va formular la proposta d’acord següent:
-Admetre les sol·licituds presentades i atorgar a les entitats que es diran les
subvencions següents:
ENTITAT
Ass. Teatral Canya que no es conya:
 Representació i ambientació del Romanço d’en Tocason. Mercat s. XVII
 Obra de teatre sobre la violència de gènere. Novembre
2021
Centre Excursionista de Taradell:
 Cicle de projeccions d'excursionisme
 Caminada de Festa Major
 Sant Silvestre - Pujada atlètica a l’Enclusa
Coral de Taradell:
 Concert d'estiu

SUBVENCIÓ

1r
Pagament
70%

2n
Pagament
30%

1.241,82 €

869,27 €

372,55 €

1.308,18 €

915,73 €

392,45 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €
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Concert de Nadal

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

ENTITAT
Som Dones:
 Dia Internacional de les Dones
 Dia Internacional d'Acció per a la Salut de la Dona
 Dia de l'Associacionisme
 Dia Internacional del Teixir al carrer i Festa del
Patrimoni de Taradell 2021
 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència
envers les Dones
Tint Taradell Teatre:
 Muntatge poètic teatral ...DEL VENT ... DE TROIA
 Muntatge poètic teatral sobre poemes de Montserrat
Abelló.
AMPA Col·legi Les Pinediques:
 Festa de la primavera
 Activitats extraescolars
 Activitats que es porten a terme en la implantació de
les mitges hores.
 Projecte de socialització de llibres
 Col·laboració amb l’escola amb béns materials i no
materials,
AMPA Escola el Gurri:
 Suport econòmic anual per les sortides i activitats de
tots els infants de l'escola.
 Col·laboració en la celebració d'actes i festivitats del
centre
 Suport material i econòmic per a la millora del material
i mobiliari de l'escola.
 Samarretes per als infants de l'escola
 Col·laboració en la Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) + Escola de pares
de Taradell
AMPA INS Taradell:
 Col·laboració amb l’institut amb material didàctic.
 Col·laboració premis Sant Jordi i treballs de recerca 2n
batxillerat.
 Col·laboració amb el comiat alumnes de 4rt ESO i 2n
Batxillerat.
 Col·laboració reforç anglès alumnes de 4rt ESO i 2n
Batxillerat.
AMPA La Xarranca:

SUBVENCIÓ

1r
Pagament
70%

2n
Pagament
30%

1.185,00 €

829,50 €

355,50 €

765,00 €

535,50 €

229,50 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €

1.031,82 €

722,27 €

309,55 €

800,00 €

560,00 €

240,00 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €
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Aportacions de material a l’escola: un ordinador
portàtil, un ràdio cassette, un mòduls Pickler
 Aportacions per la realització d’activitats: massatge
infantil pels lactants, activitat extraescolar musical,
visita al Parc de les Olors, espectacle de mans,
espectacle el Tututu per als infants, orles pels alumnes
que acaben l’escolarització.
AMPA St Genís Sta Agnès:
 Reciclatge de llibres
 Arribada del Patge Reial i Participació Festa del Tonis
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TOTAL

1.068,18 €
10.400,00 €

747,73 €
7.280,00 €

320,45 €
3.120,00 €

Que per la valoració de les sol·licituds presentades, s’ha tingut en compte els criteris
objectius segons el punt núm. 8 de les bases.
Que les sol·licituds que no arriben a un mínim de 40 punts, no poden assolir la
condició de beneficiària.
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient del vigent pressupost municipal.
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions.
Que l’òrgan competent per prendre el present acord és la Junta de Govern Local per
Delegació expressa del Ple Municipal adoptat en sessió del dia 15 d’abril de 2021.
Per unanimitat s’ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta d’acord formulada per la Comissió Avaluadora i atorgar
a les entitats que es diran les subvencions següents:

ENTITAT
Ass. Teatral Canya que no es conya:
 Representació i ambientació del Romanço d’en Tocason. Mercat s. XVII
 Obra de teatre sobre la violència de gènere. Novembre
2021
Centre Excursionista de Taradell:
 Cicle de projeccions d'excursionisme
 Caminada de Festa Major
 Sant Silvestre - Pujada atlètica a l’Enclusa
Coral de Taradell:
 1. Concert d'estiu

SUBVENCIÓ

1r
Pagament
70%

2n
Pagament
30%

1.241,82 €

869,27 €

372,55 €

1.308,18 €

915,73 €

392,45 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €
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3. Concert de Nadal

Som Dones:
 Dia Internacional de les Dones
 Dia Internacional d'Acció per a la Salut de la Dona
 Dia de l'Associacionisme
 Dia Internacional del Teixir al carrer i Festa del
Patrimoni de Taradell 2021
 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència
envers les Dones
Tint Taradell Teatre:
 Muntatge poètic teatral ...DEL VENT ... DE TROIA
 Muntatge poètic teatral sobre poemes de Montserrat
Abelló.
AMPA Col·legi Les Pinediques:
 Festa de la primavera
 Activitats extraescolars
 Activitats que es porten a terme en la implantació de
les mitges hores.
 Projecte de socialització de llibres
 Col·laboració amb l’escola amb béns materials i no
materials,
AMPA Escola el Gurri:
 Suport econòmic anual per les sortides i activitats de
tots els infants de l'escola.
 Col·laboració en la celebració d'actes i festivitats del
centre
 Suport material i econòmic per a la millora del material
i mobiliari de l'escola.
 Samarretes per als infants de l'escola
 Col·laboració en la Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) + Escola de pares
de Taradell
AMPA INS Taradell:
 Col·laboració amb l’institut amb material didàctic.
 Col·laboració premis Sant Jordi i treballs de recerca 2n
batxillerat.
 Col·laboració amb el comiat alumnes de 4rt ESO i 2n
Batxillerat.
 Col·laboració reforç anglès alumnes de 4rt ESO i 2n
Batxillerat.
AMPA La Xarranca:
 Aportacions de material a l’escola: un ordinador
portàtil, un ràdio cassette, un mòduls Pickler
 Aportacions per la realització d’activitats: massatge
infantil pels lactants, activitat extraescolar musical,

1.185,00 €

829,50 €

355,50 €

765,00 €

535,50 €

229,50 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €

1.031,82 €

722,27 €

309,55 €

800,00 €

560,00 €

240,00 €

1.000,00 €

700,00 €

300,00 €
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visita al Parc de les Olors, espectacle de mans,
espectacle el Tututu per als infants, orles pels alumnes
que acaben l’escolarització.
AMPA St Genís Sta Agnès:
 Reciclatge de llibres
 Arribada del Patge Reial i Participació Festa del Tonis
TOTAL

1.068,18 €
10.400,00 €

747,73 €
7.280,00 €

320,45 €
3.120,00 €
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Segon.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades de l’expedient.
9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL QUADRANT DE TASQUES DIÀRIES
DELS VIGILANTS LOCALS DE TARADELL. Exp. 960/21.
Vist que per acord del regidor de governació, de 6 de febrer de 2021, es va aprovar el
quadrant de tasques diàries dels vigilants locals de l’exercici 2021.
Que les diferents circumstàncies sobrevingudes com ara baixes laborals, vacances,
etc., han evidenciat la necessitat de de modificar el quadrant esmentat en dues fases,
la primera fins el 12 de setembre de 2021 i la segona a partir del 13 de setembre i fins
el 31 de desembre, en virtut de l’inici del curs escolar en aquesta última data.
Vist que per part del regidor de governació s’ha redactat els dos nous quadrants que
corresponen als períodes referits, que s’ha consensuat amb el representant laboral
dels funcionaris de la Corporació.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar els quadrants de tasques diàries dels vigilants locals de Taradell,
següents:
Des del 20 de juliol fins el 12 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Des del 13 de setembre fins el 31 de desembre de 2021, ambdós inclosos.
Segon.- Notificar aquest acord als vigilants locals de Taradell per correu electrònic.
10.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.
Vista la relació de factures núm. 2021-0016 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 287.450,79 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
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sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a
un any o subministraments recurrents.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2021-0016 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. 2021-0016 per un import líquid de
287.450,79 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.

7292

e-949/2021

7293

e-955/2021

7294

e-963/2021

7295

e-964/2021

7296

e-975/2021

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
FVilaró Instal, SL
Reforma de la instal·lació 3.250,06€
elèctrica de l’entrada del centre
cultural Costa i Font
Engiaux, SL
Redacció del projecte executiu 1.996,50€
de la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum al cccf
Transports
i Arranjament camí de la Serra
1.996,50€
Excavacions
Pere
Font, SL
Ingennium Group Cise Redacció memòria candiatura
15.000,00€
Consulting 2000, SL
al programa de plans de
sostenibilitat turística
FVilaro Instal, SL
Canvi enllumenat sala del mig i 14.008,47€
sala gran del centre cultural
Costa i Font
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7297

e-976/2021 Sonotech Osona, SL

Adquisició pantalla elèctrica pel
centre cultural Costa i Font

5.221,45€

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.
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Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 26/7/2021 13:05:55

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 26/07/2021 12:44:23
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