Expedient: 1321/2020 JGL 21/12/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/42/2020
Taradell, el dia 21 de desembre de 2020 a les 18:00 hores a la sala gran de la segona
planta de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’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)
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 14 de desembre de 2020, número de sessió JGL/41/2020, 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 14 de desembre de 2020, número de sessió
JGL/ 41 /2020. Exp. 1306/20.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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2.- RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. QUEIXA PER NO CONSTAR AVÍS DE TEMPS EN ELS SOBRES D’ANULACIÓ
DE SANCIONS D’APARCAMENT. Exp. 56/20.
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Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. A.I.C., en data 17-12-20,
amb de registre d’entrada número 7157/2020, en la qual exposa que els sobres per
pagar les sancions per aparcament indegut a la zona blava, no indiquen el temps en
què es pot anul·lar des de l’hora de la denúncia i, sol·licita, que es solucioni aquest
tema.
Que és cert que els sobre no porten escrita la indicació del temps per anul·lar la
denúncia però si que està indicat a la màquina de pagament. No obstant, sembla una
bona mesura fer-ho constar en els sobres per a una millor informació del ciutadà i,
recollint la proposta, s’hi farà constar en els pròxims que s’encarreguin.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar la sol·licitud de la Sra. A.I.C. en el sentit que consta a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.I.C. i a la regidoria de governació.
2.2. AL·LEGACIONS A DENÚNCIA DE TRÀNSIT. Exp. 1334/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. A.I.C., en data 17-12-20,
amb de registre d’entrada número 7158/2020, en la qual exposa que se l’ha
denunciada (butlletí de denúncia 11719) per aparcar el vehicle matrícula 7652 KRC
sense col·locar el distintiu, al c. Sant Sebastià 30 de Taradell el dia 10-12-20 a les
11:15, i que no hi va aparcar aquesta data i hora. I sol·licita l’arxiu del corresponent
expedient.
En data 21-12-20 el vigilant emet informe favorable a les al·legacions de la Sra. I., per
haver-se comprovat que no va aparcar el seu vehicle al c. Sant Sebastià el dia i hora
indicats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. A.I.C. i ordenar l’arxiu de l’expedient 1334/20
(butlletí de denúncia 11719).
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.I.C.
2.3. APROVACIÓ DEL CALENDARI LABORAL (QUADRANT) DELS VIGILANTS
MUNICIPALS 2021. Exp. 1295/20.
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Que durant els mesos d’octubre i novembre de 2020 s’ha elaborat, conjuntament amb
el delegat del personal funcionari d’aquest ajuntament, el calendari anual i quadrants
de serveis dels vigilants locals de l’any 2021, de conformitat a l’establert a l’article 7
de l’acord de condicions de treball del personal funcionari.
Que el delegat de personal ha manifestat el seu acord amb el calendari laboral i
quadrant de serveis proposat.
Que també s’ha comunicat als vigilants locals sense que s’hi hagi formulat cap
al·legació.
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Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el calendari laboral i quadrant de serveis dels vigilants locals per a
l’exercici 2021 que consta a l’expedient i diligenciat pel secretari de la Corporació.
Segon.-Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de les dependències dels vigilants
locals i notificar-ho al delegat del personal funcionari d’aquest ajuntament.
2.4. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 1199/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal per E.C.L., en data 15-12-2020, amb
registre d’entrada número 7065/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Miquel Martí i Pol, 21 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.
En data 16-12-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el tram ≥ 4 Kw i < 5 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Miquel Martí Pol, 21 (amb referència cadastral 0661717DG4306S0001MB), amb un
import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any, a iniciar en el període impositiu
de l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. E.C.L.
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2.5. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 931/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. S.S.C., en data 15-12-2020,
amb registre d’entrada número 7066/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’av. Goitallops, 77 de
Taradell.
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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.
En data 16-12-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa 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, 77 (amb referència cadastral 1943001DG4314S0001FD), amb un
import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu
de l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. S.S.C.
2.6. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 1139/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.F.S., en data 17-12-2020,
amb registre d’entrada número 7162/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Balmes, 17 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.
En data 18-12-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el tram ≥ 5 Kw, corresponent-li un
import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Balmes, 17 (amb referència cadastral 0857601DG4305N0001LK), amb un import
màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.F.S.

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

2.7. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 1152/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.F.S., en data 17-12-2020,
amb registre d’entrada número 7164/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Torrent d’en Sadurní,
9 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.
En data 21-12-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa 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 al c.
Torrent d’en Sadurní, 9 (amb referència cadastral 0652316DG4305S0001FE), amb un
import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu
de l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.F.S.
2.8. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 1165/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. F.X.C.C., en data 17-122020, amb registre d’entrada número 7194/2020, en la qual sol·licita la bonificació de
l’IBI per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Sant Marçal, 40
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 18-12-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa 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 al c.
Sant Marçal, 40 (amb referència cadastral 2073707DG4327S0001PX), amb un import
màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
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Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.X.C.C.
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.
TITULAR
EXP.
1059/2020 EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS
VILAPORTA SL

FINCA

OBRA

Antiga
Reforma
masoveria habitatge
El Conier unifamiliar
en SNU

1141/2020 NEDGIA
c. de la
CATALUNYA, S.A. Vila 137
1166/2020 NEDGIA
c. Sant
CATALUNYA, S.A. Sebastià,
59
1221/2020 J.B.F.
c. Puigl'Agulla,
13

TIPUS IMPORT Fiança
(€)
major 1.915,22 386,91

Escomesa menor
directa amb
rasa
Realitzar
menor
rasa
Construcció major
habitatge
unifamiliar
aïllat

Placa
33,00

38,00

38,00

7.964,74 1.609,04 33,00

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. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp. 1108/2020.
Vista la instància presentada per E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, de data
16/12/2020, amb número de registre d’entrada 7120/2020, en la qual manifesta que
renuncia a la llicència d’obres per estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou
subministrament de 5,75 kW a l’av. Goitallops num. 41, atorgada en l’expedient
1108/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar la renúncia a la llicència d’obres corresponent a l’expedient núm.
1108/2020 abans esmentat, acordar deixar sense efecte la liquidació de l’ICIO d’import
23,00 euros i mantenir la taxa de la llicència per un import de 15,00 €.
Segon.-Notificar el present acord a E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU.
4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1. CANVI DE TITULARITAT D’AULA D’ENTORN RURAL AMB HIPOTERÀPIA I
EQUITACIÓ TERAPÈUTICA I TIR AMB ARC. Exp. 1331/2020.
Atesa la instància Associació residència per animals de retir amb finalitats
terapèutiques Humanimalia, amb NIF G67108266, de data 17 de desembre de 2020,
amb núm. de registre d’entrada 7146/2020, demanant el canvi de titularitat jurídica per
exercir l’activitat d’aula d’entorn rural (exp. 28/2005) amb hipoteràpia i equitació
terapèutica (exp. 426/2016) i tir amb arc (exp. 693/2016) a Mas El Gurri Xic d’aquest
terme municipal, expedient núm. 1331/2020.
Vista la renúncia de M.D.M.S., actual titular, a favor del sol·licitant Associació residència
per animals de retir amb finalitats terapèutiques Humanimalia.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal, després d’una visita
d’inspecció de les instal·lacions, en data 17 de desembre de 2020, on consta que:
-

Que l’emplaçament de l’activitat, distribució i instal·lacions s’ajusten a la
documentació que consta a l’expedient d’obertura de l’activitat.
Que pel què fa a les parts visibles i comprovables de les instal·lacions, es
compleixen, excepte pel que fa al fet que els dos extintors d’incendis existents al
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-

local no es troben al corrent de les operacions de manteniment reglamentàries.
La capacitat de bestiar que es considera autoritzada a l’explotació amb marca
oficial 801GN és de: 5 porcs, 4 oques, 2 xais, 40 gallines, 20 conills, 3 cabres, 4
cavalls, 20 ànecs, 2 galls dindi i 2 vaques.

Així mateix, el citat informe assenyala les següents condicions:
-

Mantenir el compliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió
de la llicència inicial de l’activitat.

-

No portar a terme ampliacions ni modificacions substancials de les instal·lacions
autoritzades, ni portar a terme cap altra activitat que la inclosa en la llicència.
Mantenir, llevat de posteriors concessions d’ampliació, el nombre de caps de
bestiar relacionats en aquest informe.
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-

Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
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).
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- Donar conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat d’aula
d’entorn rural amb hipoteràpia i equitació terapèutica i tir amb arc a Mas El Gurri Xic, a
favor de l’Associació residència per animals de retir amb finalitats terapèutiques
Humanimalia, expedient 1331/2020, amb les condicions establertes en l’informe de
l’enginyer de data 17 de desembre de 2020. La capacitat de l’explotació ramadera amb
marca oficial 801GN és de 5 porcs, 4 oques, 2 xais, 40 gallines, 20 conills, 3 cabres, 4
cavalls, 20 ànecs, 2 galls dindi i 2 vaques.
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:
Canvi de titularitat annex III......................................................................... 75,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5.- SOL.LICITUD DE CONCESSIO DE TÍTOL DE COLUMBARI
5.1. COLUMBARI Núm. 32 del BLOC PRIMAVERA. Exp. 101/2020.
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Atesa la sol·licitud de la Sra. T.B.H. en la qual manifesta que el seu marit el Sr.
F.X.T.G. (dep) va causar decés el dia 16 de desembre de 2020, essent incinerat. És
voluntat de la família que les cendres siguin dipositades en el columbari núm. 32 del
Bloc Primavera del Cementiri de Taradell, demanat per tant que se’ls hi concedeixi la
titularitat de l’esmentat Columbari.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir la titularitat del columbari núm. 32 del Bloc Primavera a la
Sra. T.B.H.
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Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
6.- ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA “PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ”. Exp. 1340/2020.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de desembre de
2020 ha aprovat la concessió del fons de prestació de concessió directe amb
concurrència del Catàleg de serveis 2020 “Pla de Reactivació de l’Ocupació”,
gestionat per la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Atès que el “Pla de Reactivació de l’Ocupació” té per objecte la cooperació en la
prestació de serveis públics i la garantia de la cohesió social a través de l’atorgament
de suport econòmic pel desenvolupament d’actuacions orientades a promoure
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
Que aquest suport és especialment necessari en un moment com l’actual, en que les
conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19 té efectes
rellevants en l’aturada de l’economia i la conseqüent destrucció de llocs de treball.
Atès que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Taradell la l’import de
10.356,81 euros en el marc del l’esmentat “Pla de Reactivació de l’Ocupació”.
Vist que segons el dictamen referit cal l’acceptació expressa del fons de prestació per
part de l’Ajuntament de Taradell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar l'ajut de 10.356,81 euros atorgat per la Diputació de Barcelona a
l’Ajuntament de Taradell per mitjà del fons de prestació de concessió directe amb
concurrència del Catàleg de serveis 2020 “Pla de Reactivació de l’Ocupació”.
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Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el formulari
corresponent.

7.- ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE SERVEIS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA REALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE
CAMINS MUNICIPALS DE TARADELL. Exp. 193/2018.
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Atès que la Diputació de Barcelona va concedir a l’Ajuntament de Taradell el recurs
tècnic consistent en la realització de l’inventari de camins municipals, en el marc de
la convocatòria del Catàleg de Serveis i Activitats 2018.
Vist que el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de Govern
de la Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre de 2020, ha dictat el decret
núm. 13097 pel qual s’aprova l’adjudicació de la realització de l’esmentat recurs a
l’empresa LaVola 1981 SAU, per presentar la oferta més avantatjosa econòmicament.
Vist que segons el referit decret de la Diputació de Barcelona núm. 13097, cal
l’acceptació expressa de l’adjudicació per part de l’Ajuntament de Taradell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar d’adjudicació feta per la Diputació de Barcelona a l’empresa LaVola
1981 SAU, per realització de l’inventari de camins municipals de Taradell i acceptar
els compromisos corresponents per portar a terme l’esmentat inventari.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el formulari
corresponent.

8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE REDACCIÓ DEL PPU-1 LA
TOMBA. EXP. 333/2020.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
28/09/2020 va acordar aprovar l’expedient del contracte “Servei de redacció del PPU-1
La Tomba”, Exp. 333/2020, 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, el preu i millores, avaluables de forma automàtica, i no subjecte a
regulació harmonitzada.
Que l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs va interposar recurs administratiu contra el
Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’expedient, el qual va ser estimat per
acord de la Junta de Govern Local de data 19/10/2020.
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Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
Oferta 1: F.N.A.
Oferta 2: Gamma d’Arquitectura, SLP
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En data 11 de novembre de 2020 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 requerir a ambdues empreses licitadores per tal de que esmenessin
defectes en les seves ofertes.
En data 19 de novembre de 2020 la Mesa, prèvia comprovació dels documents
aportats en virtut del requeriment efectuat, va declarar admeses les dues ofertes
presentades.
En la mateixa sessió es va procedir a l’obertura del Sobre B de cadascuna de les
ofertes i requerir als serveis tècnics de l’Ajuntament per tal que emetessin informe
respecte de cadascuna de les ofertes.
En data 3 de desembre de 2020 la Mesa de Contractació va acordar acceptar i aprovar
i fer seu l’informe dels serveis tècnics relatiu a la documentació del Sobre B.
En la mateixa sessió es va procedeix a l’obertura del Sobre C, i avaluar i ponderar les
ofertes amb el resultat següent:
F.N.A.
Total punts Sobre B
Sobre C:
A.1 Oferta econòmica (iva exclòs)
A.2
Experiència
de
l’equip
col·laboradors:
- Arquitecte
- Ambientòleg
- Enginyer Camins, Canals i Ports

Gamma d’Arquitectura, SLP
36

42
26.780,27€

33 punts

28.500,00€

31 punts

de

A.3 Col·laboració del responsable de l’equip
de treball amb l’equip proposat.
A.4 Participació de l’arquitecte en la
redacció de POUMs de municipis de més de
5.000 habitants
TOTAL PUNTS SOBRE C
TOTAL PUNTS SOBRE B + SOBRE C

0 docs
2 docs
2 docs

0 punts
4 punts
4 punts

2 docs
2 docs
2 docs

6 punts
4 punts
4 punts

2 projectes

2 punts

2 projectes

2 punts

2 POUMs

2 punts

2 POUMs

2 punts

45
87

49
85

Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar, de conformitat
al que 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 redacció del PPU -1- La Tomba”. Exp. 333/2020, a les empreses
licitadores en l’ordre següent:
F.N.A.
Gamma d’Arquitectura, SLP

87 punts
85 punts
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Que l’empresa F.N.A., classificada en primera posició ha presentat, dins el termini
conferit, els documents relacionats a la Clàusula 2.4 del PCAP.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte “Servei de redacció del PPU -1- La Tomba” Exp.
333/2020, pel preu de 26.780,27€ (iva no inclòs), als licitadors que es relacionen en
l’odre següent:
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Empresa
1ª F.N.A.
2ª Gamma d’Arquitectura, SLP

Puntuació
Total
87
85

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte mitjançant signatura
electrònica, dins el termini de 15 dies hàbils des de que es remeti la notificació de
l’adjudicació.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
9.- ADHESIÓ A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT
2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01). Exp. 1032/2018.
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 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedintse a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
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el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb
els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat
anterior.
En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1
de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
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En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
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A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Vist el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D02).
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un
Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta
de normativa concordant aplicable.
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Que l’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
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.
Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell s’adhereix a la pròrroga excepcional del
contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de
sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.
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Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

117,931

2.0DHAP1

142,344

2.0DHAP2

62,697

2.0DHSP1

141,057

2.0DHSP2

70,082

2.0DHSP3

58,594

2.1A

134,071

2.1DHAP1

156,069

2.1DHAP2

78,052

2.1DHSP1

156,525

2.1DHSP2

85,664

2.1DHSP3

71,236

3.0AP1

102,858
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Sublot
BT14
Sublot
BT15

3.0AP2

88,874

3.0AP3

61,294
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Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió:
Sublot
AT1
Sublot
AT2
Sublot
AT3
Sublot
AT4
Sublot
AT5
Sublot
AT6
Sublot
AT7
Sublot
AT8
Sublot
AT9

Tarifa/període

Preu
€/MWh

3.1AP1

89,593

3.1AP2

81,753

3.1AP3

63,607

6.1AP1

105,672

6.1AP2

88,472

6.1AP3

81,733

6.1AP4

72,156

6.1AP5

65,685

6.1AP6

56,549

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
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2.1
44,444710
DHA
2.1
44,444710
DHS
3.0 A 40,728885 24,43733016,291555
Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any
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Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Condicionar l’adopció d’aquests acords a la posterior ratificació pel Ple.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-Notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o
per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
10.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0026 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 136.168,85 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.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2020-0026 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
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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. 2020-0026 per un import líquid de
136.168,85 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.
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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:
RC
13466

Exp.

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
eTransports
i Arranjament pati Nord de l’INS
2.359,50€
1315/2020 Excavacions
Pere per crear més patis en
Font, SL
compliment de la normativa
Covid-19
eEuro Filtres d’Aire, SL Subministrament de filtres
2.759,80€
1327/2020
d’aire per les UTA de l’EAS

Segons
dotació
pressupost
2021
13489
ePulseramania,
SL
1319/2020 (Central
Catalana
d’impressió digital)
Segons
eE.J.C.
dotació
1330/2020
pressupost
2021
Segons
eAspy Prevenció
dotació
1324/2020
pressupost
2021
Segons
ePareja Associats
dotació
1336/2020 Advocats, SLP
pressupost

Contractació impressió butlletí
àrea d’emergència i ODS

2.353,45€

Servei d’auditoria, anàlisi de
riscos en matèria de protecció
de dades i funció de Delegat
de Protecció de Dades
Contractació de l’empresa
Aspy
per
realitzar
una
avaluació
de
riscos
psicosocials a l’Ajuntament de
Taradell
i Servei direcció lletrada per la
oposició al recurs d'apel·lació
interposat pel Sr. Jordi Puig

5.324,00€

2.994,78

10.527,00€
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2021

Martín contra la Interlocutòria
del JCA 1 de Barcelona, en les
actuacions del RCA 12/2008
(peça d'execució 24/2017-D)
Segons
ePareja Associats i Serveis direcció lletrada per la
dotació
1337/2020 Advocats, SLP
oposició al recurs d'apel·lació
pressupost
que ha interposat Aires del
2021
Montseny, SL contra la
sentencia del JCA 1 de BCN
en el RCA 186/2017
13901
eHypnosis Game, SL
Implantació targeta urbana
1298/2020
Taradell per l’Associació de
botiguers de Taradell
13895
eAutomoviles Vicauto, Adquisició vehicle ocasió per
1344/2020 SA
l’Ajuntament Peugeot Partner
Tepee 7345 JST

16.335,00€

4.522,38€
10.500,00€

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
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Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
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