
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 167/2019 JGL 04/02/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE FEBRER DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/05/2019 
 
Taradell, el dia 4 de febrer de 2019 a les 19:00 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 del Tinent  l’Alcalde Sr. Jordi Baucells i 
Colomer, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels 
Regidors següents: Sra. Araceli Garcia Español, Sr. Joan Casassas Martí i Sra. Dolors 
Martí Verdaguer, tots del grup polític municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió 
ordinària en primera convocatòria. 
 
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní. 
  
Ha excusat la seva absència per motius personals el Sr. Sr. Lluís Verdaguer i Vivet 
 
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 
 
El President accidental 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 28 de gener de 2019, número de sessió JGL/04/2019, 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 28 de gener de 2019, número de sessió 
JGL/ 04 /2019. Exp. 133/19). 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

 

2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. SOL·LICITUD DE PERMÍS PER PASSAR LA VOLTA CICLISTA A 
CATALUNYA. Exp. 22/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Volta Ciclista a Catalunya, en 
data 31-01-19, amb de registre d’entrada número  538/2019, en la qual, en motiu de 
la celebració de la 99a volta ciclista a Catalunya el proper 25 de març de 2019, sol·licita 
l’autorització d’aquest ajuntament per passar pel terme municipal i nucli de Taradell, a 
les 14:41 h. aproximadament amb el recorregut següent:  
 
-Taradell, per Carretera de Viladrau, esquerra carrer de la Font, carrer de la Vila, dreta 
Passeig Domènec Sert, esquerra carretera de Mont-rodon, esquera Av. Mossèn Cinto 
Verdaguer. 
 
Que aquest ajuntament col·labora amb les entitats que fomenten l’esport, essent la 
Volta Ciclista a Catalunya una de les principals que es celebren en el nostre país. 
 
Que el c. de la Vila no és adequat pel pas dels participants a la referida cursa per ser 
molt estret i no disposar de voreres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Col·laborar amb l’organització de la Volta Ciclista a Catalunya de l’any 2019 i 
autoritzar-ne el seu pas pel nucli urbà amb el recorregut següent: 
 
-Taradell, per Carretera de Viladrau, esquerra carrer de la Font, Passeig Domènec 
Sert, dreta carretera de Mont-rodon, esquera Av. Mossèn Cinto Verdaguer. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’organització de la Volta Ciclista a Catalunya. 
 
 
2.2. QUEIXA PER LA MANCA D’IL·LUMINACIÓ DEL PAS DE VIANANTS DE 
L’EAS. Exp. 65/19. 
 
Vist la instància presentada al registre municipal per la Sra. S.S.R., en data 4-2-19, 
amb registre d’entrada núm. 602/19, en la qual exposa que el pas de vianants de la 
sortida de l’Espai d’Aigua i Salut està mal il·luminat, el que comporta riscos per als 
vianants quan  és fosc. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar als serveis tècnics municipals que es portin a terme les actuacions 
necessàries per millorar la il·luminació dels pas de vianants de l’EAS. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. S.S.R. i als serveis tècnics municipals. 
 
 



 

 

2.3. SOL·LICITUD PER POSAR TRES TAULES A LA TERRASSA DEL BAR 
SPORT. Exp. 162/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. F.P.J.,  en data 28-01-19, 
amb de registre d’entrada número  465/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi, com 
a titular del Bar Sport, a posar 3 taules i cadires davant la seva façana, a la vorera de 
La Plaça 15. 
 
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe favorable de data 30 
de gener de 2019, per a un espai a ocupar de 16 m2. 
 
Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a F.P.J., com a titular del Bar Sport, llicència d’ocupació de la via 
pública per instal·lar tres taules i cadires al vial de La Plaça 15, com a terrassa del 
referit establiment, sense perjudici de tercers, revocable per raons d’interès públic, 
amb dret a indemnització si s’escau i sota les condicions següents: 
 

 L’espai a ocupar entre taules i cadires serà de 16 m2 com a màxim. 
 

 L’execució de música només podrà ésser entre les 10:00 a les 21:00 h. i s’hi 
haurà de posar fi si algun veí ho sol·licita. 

 
 S’hauran de retirar les taules i cadires de la terrassa en el cas que s’hagin 

d’efectuar actes o activitats realitzades o autoritzades per l’ajuntament durant 
el temps de celebració dels mateixos. 

 
 En tot cas s’haurà de deixar una separació d’un metre i mig d’espai respecte 

de qualsevol altre element que es trobi a la via pública, per facilitar el pas de 
vianants. 

 
 L’horari màxim de funcionament de la terrassa serà de dilluns a dijous 

laborables fins a les 23:00 h, i de divendres a diumenges i vigílies de festius, 
les 24.00 h. 
 

 Les altres assenyalades en els articles 69 i 71 de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència 

 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.P.J. 
 
 
 
 
 



 

 

2.4. APROVAR EXEMPCIÓ DE LA TAXA MUNICIPAL DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES. Exp. 23/2019 
 
Vistes les sol·licituds d’exempció de la taxa municipal de recollida d’escombraries de 
l’exercici 2019 de les empreses següents: 
 

1. Instal-Tot SL 
2. Mobles Vallmitjana SCP 
3. Mecàniques Jaume Muntal SL 
4. Mecàniques Taradell SL 
5. Mobles Saüc Ver SL 
6. Marcel Muñoz SA 
7. Vectarnou SL 
8. Rocada SL 
9. M.R.V. 
10. Osona de Alimentación SAU 
11. Termicon Ceràmic SL 
12. J.V.S. (Envernissats Vila) 
13. T.P. Isidre Sayós SL 
14. J.B.B. 
15. Moycor Vic SL 

 
Que les referides sol·licituds han estat presentades dintre del termini establert per 
l’Ordenança Fiscal Municipal 28, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals. 
 
Atès l’article 54.2 del Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol,  pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de Residus, que estableix: “ La persona titular de l’activitat 
ha de lliurar els residus que generi i posseeixi a una persona gestora autoritzada per 
a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, 
o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableix  
per a aquest tipus de residus, incloent-hi la deixalleria”.  

 
Atès l’article 10.2 de l’Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la Taxa per la prestació 
del servei de gestió de residus municipals, que estableix: “A aquests efectes, els 
titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als 
municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  contractat amb 
un gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi 
l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un 
mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant 
a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut 
lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor”. 
 
Atès que les entitats abans relacionades han acreditat que tenen contractat amb un 
gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi 
l’activitat corresponent. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Aprovar l’exempció de la taxa municipal per la recollida tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a l’any 2019, prevista a l’art. 10 
de l’Ordenança fiscal Municipal núm. 28, reguladora de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, a les empreses següents: 
 

1. Instal-Tot SL 
2. Mobles Vallmitjana SCP 
3. Mecàniques Jaume Muntal SL 
4. Mecàniques Taradell SL 
5. Mobles Saüc Ver SL 
6. Marcel Muñoz SA 
7. Vectarnou SL 
8. Rocada SL 
9. M.R.V. 
10. Osona de Alimentación SAU 
11. Termicon Ceràmic SL 
12. J.V.S. (Envernissats Vila) 
13. T.P. Isidre Sayós SL 
14. J.B.B. 
15. Moycor Vic SL 

 
Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària  de la 
Diputació de Barcelona i les empreses relacionades. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UNA CASETA DE VENDA DE PETARDS DEL 
14 AL 23 DE JUNY DE 2019. Exp. 122/2019 
 
Vista la instància presentada per Comercial de Festes i Revetlles S.L., en data 
20/01/2019, amb número de registre d’entrada E 352, en la qual sol·licita que 
s’autoritzi la instal·lació d’una caseta prefabricada a la cruïlla del Psg. Sant Genís amb 
la Ctra. Mont-rodon destinada a la venda de productes de pirotècnia recreativa entre 
el 14 i el 23 de juny de 2019. 
 
Que per atendre la demanda d’aquests productes es considera suficient un període 
de 7 dies naturals. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal de 25 de gener de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud de Comercial de Festes i Revetlles S.L. autoritzant la 
instal·lació de la caseta al lloc interessat entre els dies 17 i 23 de juny de 2019 (ambdós 
inclosos), amb les condicions referides a l’informe de l’enginyer tècnic municipal de 25 
de gener de 2019, següents: 
 



 

 

1. Compliment d’allò que estableix el RD 563/10, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Articles Pirotècnics i de Cartutxeria. 

2. La caseta haurà de ser metàl·lica i reunir les condicions de seguretat que 
assenyala la Generalitat de Catalunya. 

3. Durant la nit haurà de quedar buida de tot tipus de material pirotècnic. 
4. Caldrà disposar de 2 extintors d’incendis d’eficàcia mínima 13A, i rètols que 

adverteixin de la prohibició de fumar i encendre foc. La instal·lació elèctrica 
haurà de ser antideflagrant. 

5. El personal empleat haurà d’haver rebut la formació relativa de les condicions 
de seguretat exigibles i a la utilització dels productes comercialitzats. 

6. La caseta es podrà instal·lar a l’explanada existent a la cruïlla del Pg. de St. 
Genís amb la ctra. de Mot-rodon, sempre que resti emplaçada en un punt situat, 
coma mínim, a 20 m. de qualsevol edificació i a 100 m. de llocs especialment 
perillosos, com ara dipòsits de gas. 

7. Abans de la instal·lació de la caseta s’haurà de presentar l’autorització de la 
Subdelegació del Govern. 

 
Segon.- Condicionar aquest autorització a que per part del sol·licitant es disposi de 
les autoritzacions administratives corresponents. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a Comercial de Festes i Revetlles SL. 
 
 
2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 67/2019 complementari de l’exp. 265/2010 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.V.R., de data 22/01/2019, amb número de 
registre d’entrada 390/2019, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 265/2010, per import de 
1.515,40 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 30/01/2019, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 408/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.C.M., de data 22/01/2019, amb número de 
registre d’entrada 382/2019, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 408/2018, per import de 
81,92 euros. 
 



 

 

Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/02/2019, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.8. DEVOLUCIÓ FIANÇA (PLA GESTIÓ DE RESIDUS). Exp. 408/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.C.M., de data 28/09/2018, amb número de 
registre d’entrada 4364/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança per la gestió 
de residus, que va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 
408/2018, per import de 150,00 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 30/01/2019, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
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 

(€) 

102/2019 Ma. T.P.S. 
Ctra. Balenyà, 114-
2-2 

Reformar 
cuina menor 38,00 

121/2019 E.H.M. Av. Castellets, 13 
Formació 
bany menor 38,00 

150/2019 Ma. A.T.A. c/ de la Vila, 108-2 

Canviar 
banyera per 
dutxa i 
pavimentar 
cuina i bany menor 57,66 



 

 

196/2019 M.B.C. Mas El Cunier 

Primera 
prórroga exp. 
33/2014 major 50,00 

 
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. 
 
 
3.2.MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA AL C. BELLMUNT 13. Exp. 1519/2017. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 30 d’octubre de 2017 es va atorgar 
llicència d’obres a la companyia FM” SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al 
c. Bellmunt 13 de Taradell, Exp. 1519/2017. 
 
Que per mitjà d’instància presentada al registre municipal en data 15-01-19, registre 
d’entrada 249/19, la companyia FM2 SL manifesta que les obres executades no 
s’ajusten totalment al projecte presentat per a l’obtenció de la llicència atorgada, doncs  
l’espai sota-coberta previst per a instal·lacions no s’ha construït sinó que s’hi ha 
construït 4 trasters.  
 
En data 24 de desembre de 2018 l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable 
a la sol·licitud, on hi consta que de conformitat a la documentació presentada no 
s’augmenta el volum edificat ni l’alçada de l’edificació.. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la modificació de la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta 
de Govern Local de 30 d’octubre de 2017 a FM2 SL, per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar en testera al c. Bellmunt 13 de Taradell, Exp. 1519/2017, consistent en la 
substitució a la planta sota-coberta d’un espai per a instal·lacions per quatre trasters. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a FM2 SL. 
 
 
3.3. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ENDERROC D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTREMITGERES AL C. SANT SEBASTIÀ NÚM 41 DE TARADELL. Exp. 214/19. 
 
Vist el projecte tècnic “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entremitgeres al c. Sant 
Sebastià núm. 41 de Taradell”, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. M.S.O., amb un 



 

 

pressupost d’execució per contracte de .-35.411,95 €.- (iva no inclòs), de gener de 
2019. 
 
Que en el pressupost  de l’exercici 2018 hi ha prevista la partida pressupostària 
núm.00003 15300 60903, destinada, entre d’altres, al finançament de l’enderroc de 
les edificacions i instal·lacions de la finca objecte del projecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 04-02-19. 
 
Que es tracta d’una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret 
Legislatiu 179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Que la competència per aprovar aquest projecte, és de la Junta de Govern Local de 
l’ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional Segona del 
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del 
sector públic, i per Delegació de l’alcalde per mitjà del Decret 108/2015. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el projecte tècnic “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entremitgeres al 
c. Sant Sebastià núm. 41 de Taradell” , redactat per l’arquitecte tècnic Sr. M.S.O., i 
amb un pressupost d’execució de .-35.411,95 €.-, iva no inclòs. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública aquest projecte durant el termini de 30 dies per 
mitjà d’edicte al BOP de Barcelona, al taulell d’edictes i a la pàgina web de 
l’ajuntament, a efectes de  consulta del mateix i de presentació d’al·legacions. En cas 
de no presentar-se’n s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre 
cap acord exprés. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES DE L’EXERCICI 2019. Exp. 
200/2019. 
 
Vist que des de fa anys i des d’aquest ajuntament, s’atorguen ajudes per activitats 
extraescolars i esportives per a infants i joves de Taradell, que es troben en una 
situació socioeconòmica que no els permet assumir les despeses que aquelles 
requereixen i que pot dificultar la inclusió social i l’acció formativa d’aquests. 
 
A tal fi en el pressupost municipal de l’exercici 2019 ja s’ha previst les partides 
pressupostàries corresponents amb un total de .-5.000,00 €.-. per a activitats 
extraescolars i esportives per a infants i joves. 
 
Vist les Bases Reguladores formulades pels serveis socials d’aquest ajuntament i que 
consten diligenciades a l’expedient administratiu. 
 



 

 

Atès el que disposen la Llei 38/2003 general de subvencions, el Reial Decret 887/2006 
pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en forma 
de beques individuals per a infants i joves, per a la realització d’activitats extraescolars 
i esportives de l’exercici 2019. 
 
Segon.-Convocar la concessió de les subvencions de referència. 
 
Tercer.-Publicar aquest acord juntament amb les Bases Reguladores esmentades, en 
el BOP de Barcelona, en el tauler d’edictes de la Corporació i en el web municipal 
www.taradell.cat. 
 
 
5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 4RT TRIMESTRE DE 2018 DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SOREA. Exp. 394/2018 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’empresa SOREA S.A., en data 
31-01-19, amb número de registre d’entrada E 530/19, comunicant a la corporació la 
liquidació del 4rt trimestre de 2019 i l’estat de comptes finals del mateix, en la forma 
següent:  

Resultat de la Prestació Servei d’Aigua 4rt trimestre: 19.277,16 €  
Recàrrec 4rt Trimestre: -6.617,46 € (negatiu) 
Altres 4rt Trimestre: -463,69 € (negatiu) 

   Resultat a favor ajuntament (acumulat): 12.196,01 €  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua del 4rt trimestre de 2019, en la forma que consta en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Sol·licitar a Sorea que es faci efectiva la transferència del saldo (.-
12.196,01€.-) 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 SOREA i a la Tresoreria municipal. 
 
 
6. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI 
LABORAL DELS AUXILIARS DE POLICIA LOCAL. Exp. 64/19. 
 
Vist l’escrit presentat al registre municipal pel vigilant local amb TIP núm. 1004, Sr. 
M.F.M., en data 1-2-19, registre d’entrada 566/19, per mitjà del qual formula Recurs 
de Reposició contra l’acord de la Junt de Govern Local de dat 7 de gener de 2019, en 



 

 

el qual s’aprova el calendari laboral-quadrant dels auxiliars de policia local de 
l’Ajuntament de Taradell per a l’exercici 2019. 
 
En el referit recurs el recurrent al·lega que se l’hi ha assignat el dia de treball del 27 
de desembre de 2019 de 7 a 14 h. i els dies 28 i 29 de desembre de 2019 com a servei 
de cap de setmana, incomplint doncs la normativa de descans dels dies anteriors i 
posteriors a aquest servei i, sol·licita, que se li assigni el dia 27 de desembre de 2019 
sense servei. 
 
Atès que s’ha examinat el calendari-quadrant aprovat i s’ha comprovat la veracitat de 
l’al·legació esmentada, procedint la rectificació que correspon. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre el Recurs de Reposició interposat pel vigilant local amb TIP núm. 
1004, Sr. M.F.M., contra l’acord de la Junt de Govern Local de dat 7 de gener de 2019, 
en el qual s’aprova el calendari laboral-quadrant dels auxiliars de policia local de 
l’Ajuntament de Taradell per a l’exercici 2019, modificant-lo en el sentit d’assignar-li 
com a descans el dia 27 de desembre de 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. M.F.M. 
 
 
7.ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA “MILLORA 
DELS POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS”. Exp. 832/2018.  
 
Vist que per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 
3/12/2018 es va acordar aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del 
contracte d’obra municipal ordinària “Millora dels Polígons Industrials El Vivet i 
Castellets, Exp. 832/2018”, 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, criteris quantificables de forma automàtica i criteris quantificables 
a través d’un judici de valor i no subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i 
el projecte tècnic corresponents al no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació 
contra els mateixos. 
 
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions 
següents: 
 
Oferta 1: Arenes i Graves Castellot, SA 
Oferta 2: Pasquina, SA. 
 
En data 10 de gener de 2019 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia 
l’obertura del “Sobre A i B” de cada proposició i examen dels documents que 
contenien, va acordar declarar admeses les dues empreses licitadores.  
 



 

 

No obstant, per acord de la Mesa de contractació es va acordar suspendre l’acte i 
traslladar el contingut del Sobre B a l’arquitecte municipal per tal de que emetés 
informe de cadascuna de les ofertes, avaluant i puntuant els documents del Sobre B, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà del seu requeriment. 
 
En el termini indicat l’arquitecte municipal va presentar  l’esmentat informe. 
 
En data 23 de gener de 2019 la Mesa de Contractació informa de la valoració i 
puntuació emesa per l’arquitecte municipal del Sobre B i del que en van resultar les 
valoracions i puntuacions següents: 
 

Empresa “a” “b” “c” “d” “e” Total 
Arenes i Graves Castellot, SA 3 3 2 4 3 15 
Pasquina, SA 5 8 5 4 5 27 

  
En la mateixa sessió, es va procedir a l’obertura del Sobre C efectuant-se  la valoració 
i puntuació de les d’ofertes presentades que van formular la millor proposta de relació 
qualitat-preu. 
 
Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar, de conformitat 
al que disposa la Clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que 
s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local, l’adjudicació del 
contracte “Millora dels Polígons Industrials El Vivet i Castellets”, a les empreses 
licitadores en l’ordre següent: 
 

EMPRESA 
VALORACIÓ 

ARQUITECTE 
OFERTA ECONÒMICA GARANTIA 

TOTAL 
PUNTS 

 Punts obtinguts Oferta 
Punts 

obtinguts 
Oferta 

Punts 
obtinguts 

 

Pasquina, SA 27 329.275,49 55,00 4 anys 10 92,00 
Arenes i Graves Castellot, 
SA 

15 382.146,00 47,39 2 anys 5 67,39 

 
Que l’empresa Pasquina, SA, classificada en primera posició ha presentat, dins el 
termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula 1.19) del PCAP. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte “Millora dels Polígons Industrials El Vivet i Castellets”, 
pel preu de 329.275,49€ (iva no inclòs), als licitadors que es relacionen en l’ordre 
següent: 
 

Empresa Puntuació Total 
Pasquina, SA 92,00 
Arenes i Graves Castellot, SA 67,39 

 
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de que comparegui a formalitzar el contracte 
a la seu de l’Ajuntament de Taradell, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar 
del següent al de la notificació d’aquest acord. 



 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors. 
 
 
8.APROVACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Exp. 176/19. 
 
Vist el Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 
2019, que preveu la disposició d’uns recursos per als ajuntament de la Província de 
Barcelona per a la prestació de serveis i activitats locals. 
 
Atès que estudiats els recursos i les actuacions a les quals van destinades per part 
dels serveis municipals, s’ha proposat que es sol·licitin una sèrie d’ajuts destinats a 
les actuacions que es preveuen executar durant l’exercici 2019. 
 
Per tot això i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa de Govern 
Locals-Catàleg de Serveis 2019 l’atorgament dels ajuts que s’interessen a les 
respectives sol·licituds per a l’execució de les actuacions següents: 
 

Concepte de la petició    

Sistema d'informació municipals 
Solucions d'administració digital 

Comerç, fires i mercats de venda no sedentària 
Pla de dinamització integral del teixit comercial de Taradell 
Informació estadística territorial 
Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiques 

Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urà, horts públics i planejament 
urbanístic 
Pla de poda de l'arbrat de Taradell  

Activitats esportives locals 
Festa de l'Esport 
Millora del material inventariable d'equipaments esportius 
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona" 
TAR International Tournament 

Finançament en l'àmit de joventut 
Pla d'acció Anual en Polítiques de Joventut 

Finançament del servei de protecció civil 
Personal tècnic i equipament per a protecció civil 

Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica 
Telegestió i freecoling al Centre Cultural Costa i Font 



 

 

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies 
renovables 
Estudi fotovoltaic d’autoconsum a l’EAS (i pavelló) 

Tallers ambientals per a municipis de menys de 50.000 habitants 
Tallers ambientals per la festa del civisme, la participació ciutadana i la 
sostenibilitat 

Finançament  de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural 
Tallers de divulgació científica Parc de les Olors de Taradell 

Accions innovadores per a la creació i millor ade productes turístics 
Aroma de Taradell 

Accions per a la promoció de la sostenibilitat turística 
Desenvolupament d'activitats tenint en compte els criteris de sosteniblitat. PAM 
(Plantes aromàtiques i medicinals) 

Governança i participació educativa. 
Educació 360, educació a temps complert. 
Arranjament d'habitatges 
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió 
Sanitat  Ambiental 
Animals de companyia (gossos i gats) 
Escola de música 
Promoció de la salut: Promoció del Benestar emocional (cursos) 
Escola d'arts 
Activitats suport funció educativa famílies 

 
Segon.-Facultar l’alcalde per tal que pugui signar les sol·licituds i documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
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. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  
 

Exp. Empresa Contracte Import € 
(sense iva) 

213/19 Vivers 
Tortades, 
SL 

Subministrament de 80 arbres per a la 
Madriguera 

11.200,00 € 

 



 

 

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:30 
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
 
  


