
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 76/2019 Ple 01 2019-01-17 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 01/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17/01/2019 
Hora: De les 21:00 h a les 21:30h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva assistència: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local 
3. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’obra de construcció de 16 

habitatges tutelats al c. Ramon Pou 82 de Taradell. Exp. 1111/18. 
5. Aprovació del conveni Protecció Civil-Xarxa Rescat 2019. Exp. 84/19. 
6. Conveni amb la Fundació Vilademany per prestació de serveis i inversions. 

Exp. 72/19 
7. Increment retributiu dels personal de l’Ajuntament de Taradell 2019. Exp. 

71/19. 
8. Resolució d’expedient sancionador per gos perillós ala via pública. Exp. 

1001/18. 



 

 

9. Donar compte de l’informe del secretari-interventor en relació al compliment de 
la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.  

10. Precs i preguntes 
 
  
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 13 DE 
DESEMBRE DE 2018 (P/12/2018 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcalde-president, en compliment del que estableix l’article 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), pregunta als/les Regidors/es assistents a la 
present sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió 
del Ple de 13 de desembre de 2018 (P/12/2018 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha 
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 
12/2018 de data 13 de desembre de 2018. Exp. 1034/2018. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades en dates 3, 10  i 17  de desembre de 2018, havent-se facilitat còpia de les 
actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la convocatòria 
d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de  de l’1 
al 31 de desembre  de 2018, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors 
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
4.DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL DE L’OBRA DE 
CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES TUTELATS AL C. RAMON POU 82 DE 
TARADELL. EXP. 1111/18. 
 



 

 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de gener de 2019, es va 
acordar atorgar a la Fundació Vilademany llicència urbanística d’obres per a la 
construcció d’un edifici de 16 habitatges tutelats al c. Ramon Pou 82 de Taradell. 
 
Que en la sol·licitud de llicència la fundació Vilademany demana que es declari l’obra 
de referència d’especial interès i utilitat municipal, acordant-se aplicar a l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres que es merita en virtut de l’atorgament de la 
llicència, la bonificació establerta a l’article 6.1.a) de l’Ordenança fiscal municipal núm. 
5 reguladora de l’esmentat impost. 
 
Que l’especial interès i utilitat de l’obra queda acreditat en el conveni signat entre 
aquest ajuntament, la Mancomunitat la Plana i la Fundació Vilademany en data 1 
d’agost de 2018, de la cessió gratuïta de parcel·la del c. Ramon Pou 82, d’atorgament 
d’ajudes per a la construcció i funcionament de l’edifici i servei d’habitatges tutelats, i 
el compromís de la Fundació Vilademany a prestar aquest servei als veïns de Taradell 
i dels municipis que conformen la Mancomunitat La Plana amb les condicions que hi 
consten. Exp. 522/2018. 
 
Atenent que la Fundació Vilademany és una entitat sense ànim de lucre i que l’obra 
es destinarà a prestar un servei als veïns de Taradell que ho necessitin, s’acredita 
l’especial interès i utilitat municipal de l’obra. 
 
Que de conformitat al que s’estableix a l’article 6.1. correspon al Ple la declaració 
d’especial interès i utilitat municipal de l’obra amb el vot favorable de la majoria simple, 
i que la bonificació de la quota de l’ICIO que s’hi preveu és del 95% de la quota de 
l’impost. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Declarar l’obra de construcció d’un edifici destinat a 16 habitatges tutelats al 
c. Ramon Pou 82 de Taradell com d’especial interès i utilitat municipal. 
 
Segon.-Aprovar la liquidació de la Taxa per l’atorgament de llicència urbanística i 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres de l’obra de construcció d’un edifici 
destinat a 16 habitatges tutelats al c. Ramon Pou 82 de Taradell, en la forma següent: 
 
-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
 
Base Imposable--------------------------------------------833.930,16 € 
Tipus de gravamen: 2,37%-------------------------------19.764,14 € 
Bonificació 95%--------------------------------------------(18.775,93 €) 
Quota a pagar---------------------------------------------------988,21 € 
 
-Taxa per llicències urbanístiques: 
 
Base Imposable--------------------------------------------833.930,16 € 
Tipus de gravamen: 0,60%-------------------------------5.003,58 € 
Quota a pagar------------------------------------------------5.003,58 € 



 

 

 
Total quotes a pagar--------------------------------------5.991,79 € 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Fundació Vilademany. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que, com és sabut, estem apunt d’iniciar les obres i la Fundació ha 
demanat llicència d’obres com pertoca, però s’ha cregut oportú d’eximir una part de 
l’impost. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.APROVACIÓ DEL CONVENI PROTECCIÓ CIVIL-XARXA RESCAT 2019. EXP. 
84/19. 
 
Vist que aquest ajuntament té signat un conveni de data 26 d’octubre de 2018 amb el 
Departament d’Interior, de cessió d’equips de comunicació i per l’ús dels vigilants 
locals de Taradell i assistència als mateixos. 
 
Que el Departament d’Interior està promovent convenis amb ajuntaments que tenen 
Associacions de voluntaris de Protecció Civil, per a la cessió gratuïta de 3 terminals 
de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències Rescat per a l’ús dels membres 
d’aquestes per a les seves comunicacions internes i amb el CECAT, per emergències 
i per tal d’informar en temps real de les dades dels sinistres greus o riscos significatius 
en curs que puguin conèixer i millorar així la protecció de la població en aquests 
supòsits. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell presta el servei de protecció a través de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Taradell. 
 
Que la disponibilitat dels equips de comunicació que es cedirien permetria millorar els 
servei de protecció civil. 
 
Vist l’esborrany de conveni remès pel Departament d’Interior. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar l’adhesió del  servei del servei de protecció civil de l’Ajuntament de 
Taradell-Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell (AVPC) a la Xarxa 
Rescat i aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, de cessió gratuïta de terminals de la xarxa de 
radiocomunicacions d’emergències RESCAT per a l’ús dels membres de l’AVPC de 
Taradell. 
 
Segon.-Facultar expressament l’alcalde Sr. Lluís Verdaguer Vivet per signar el referit 
conveni i els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 



 

 

 
Tercer.-Notificar aquest acord al Departament d’Interior. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’una millora per les tasques que fa el servei de 
protecció civil. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.CONVENI AMB LA FUNDACIÓ VILADEMANY PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
INVERSIONS. EXP. 72/19 
 
Vist que aquest Ajuntament i la Fundació Vilademany col·laboren en diferents 
actuacions en l’àmbit de prestació de serveis d’assistència a col·lectius amb risc 
d’exclusió social i de persones grans, que es porten a terme fonamentalment a la 
residència i pisos tutelats gestionats per aquesta, en benefici dels veïns de Taradell, 
existint doncs un interès públic, social, econòmic i humanitari en els serveis i accions 
que presta i executa la Fundació Vilademany. 
 
Que la Ley 38/2003 general de subvencions en el seu article 22.2.a) en relació amb 
l’article 65 del Real Decreto 887/2006 pel qual s’aprova el reglament de la llei general 
de subvencions, permeten la concessió directa de subvencions que estiguin previstes 
nominativament en el pressupost, havent de quedar determinat l’objecte de la 
subvenció en el corresponent conveni de col·laboració. 
 
Que en el Pressupost municipal de l’exercici 2019 hi ha previstes les partides pels 
conceptes i imports següents: 
 

• 00005 23104 48910-Aportació Fundació Vilademany-habitatges tutelats: 
40.000.-€ 

 

• 00005 23104 48912-Aportació Fundació Vilademany-pisos tutelats: 25.000.-€ 
 

• 00005 23104 48911-Aportació Fundació Vilademany-Agència de l’Habitatge-
pisos tutelats: 18.000.-€ 

 

• 00005 23104 78001-Aportació Fundació Vilademany-Inversió: 135.000.-€ 
 
Que l’import de 18.000.-€ previst a la partida pressupostària 00005 23104 48911-
Aportació Fundació Vilademany-Agència de l’Habitatge-pisos tutelats, resta 
condicionat al pagament a aquest ajuntament per part de l’Agència de l’Habitatge, dela 
indemnització per a la gestió dels pisos tutelats del Pg. del Pujoló núm. 7 
 
Que per part dels serveis municipals s’ha redactat el conveni de col·laboració entre 
aquest ajuntament i la Fundació Vilademany, en el qual es regulen les condicions i 
forma per a l’atorgament i pagament de les subvencions relacionades. 



 

 

 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Atorgar a la Fundació Vilademany les subvencions pels conceptes i quantitats 
següents: 
 

• 00005 23104 48910-Aportació Fundació Vilademany-habitatges tutelats: 
40.000.-€ 

 

• 00005 23104 48912-Aportació Fundació Vilademany-pisos tutelats: 25.000.-€ 
 

• 00005 23104 48911-Aportació Fundació Vilademany-Agència de l’Habitatge-
pisos tutelats: 18.000.-€ 

 

• 00005 23104 78001-Aportació Fundació Vilademany-Inversió: 135.000.-€ 
 
L’import de 18.000.-€ previst a la partida pressupostària 00005 23104 48911-Aportació 
Fundació Vilademany-Agència de l’Habitatge-pisos tutelats, resta condicionat al 
pagament a aquest ajuntament per part de l’Agència de l’Habitatge, de la 
indemnització per a la gestió dels pisos tutelats del Pg. del Pujoló núm. 7. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la Fundació 
Vilademany regulador de les subvencions atorgades en l’anterior apartat primer. 
 
Tercer.- Facultar la regidora de Benestar Social, Sra. Araceli Garcia Español, per 
signar el conveni esmentat així com els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació Vilademany. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’una regularització que es fa des de fa més de 20 
anys, ja que els habitatges tutelats no compten amb ajudes públiques. I que la 
Fundació acollia la gent de Taradell independentment que poguessin pagar les seves 
quotes mensuals. Que a partir d’aquí es van començar a donar més serveis i així ho 
regulem de manera millor i també ja que amb les obres que es començaran i la 
Fundació ha de demanar un crèdit al banc i necessiten un recolzament darrere. Que 
no els donem ajudes per la residència assistida però si per les inversions. Que amb 
aquest conveni queda tot millor detallat que amb el pressupost. 
 
El Sr. Casadevall diu que amb aquest conveni hi haurà més transparència per si algú 
tenia algun petit dubte sobre el finançament. 
 
L’Alcalde afegeix que és bo que la gent de Taradell sàpiga que l’Ajuntament està al 
darrere d’aquest complex per la gent gran. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 

 
7.INCREMENT RETRIBUTIU DELS PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
TARADELL 2019. EXP. 71/19. 
 
El Real Decreto-Ley 24/2018, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix en el seu article 3.Dos que a l’any 
2019, les retribucions del personal del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior al 2,25% en relació a les vigents a 31 de desembre de 2018, 
en termes d’homogeneïtat, a més, si l’increment del Producte interior brut (PIB) a preus 
constants el 2018 arribés o superés el 2,5 per cent, s’afegiria amb efectes l’1 de juliol 
de 2019, un altre 0,25% d’increment salarial. 
 
Que aquest ajuntament es partidari d’augmentar les retribucions del personal 
municipal, sobretot tenint en compte la pèrdua de capacitat econòmica que aquest 
col·lectiu ha patit durant els darrers anys. 
 
Que en el pressupost de 2019 està previst l’increment de les retribucions del personal 
de l’ajuntament en un 2,25%. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
-Incrementar en un 2,25% les retribucions del personal de l’Ajuntament de Taradell, 
en el termes i condicions establerts en el Real Decreto-Ley 24/2018, amb efectes el 
dia 1 de gener de 2019. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que d’aquesta manera el personal es recuperarà de les retallades 
que van patir temps enrere i restem a l’espera que pel juliol s’aprovi un augment d’un 
0.25 % més. 
 
El Sr. Clot comenta que calia compensar les retallades i que els treballadors poguessin 
recuperar el poder adquisitiu que han perdut durant aquests anys. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER GOS PERILLÓS A LA VIA 
PÚBLICA. EXP. 1001/18. 
 
Vist que en data 19 de desembre de 2018 l’instructor de l’expedient 1001/2018, va 
formular la proposta de Resolució que textualment disposa: 
 
Incoació, nomenaments d’instructor i secretari i plec de 

càrrecs: 

 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre 

de 2018, es va acordar incoar expedient sancionador al Sr. Àngel 



 

 

Godayol Ges per infracció de la Llei 10/1999 i de l’Ordenança 

municipal de tinença d’animals, pels fets que consten a la 

butlleta de denúncia 209 de 9-11-18 dels vigilants locals. 

 

Que en el mateix acord es va acordar nomenar instructor i el 

Secretari del present expedient al regidor Sr. Jordi Baucells 

Colomer i al Secretari-Interventor d’aquesta corporació Sr. 

Josep Rovira Sadurní, respectivament. 

 

Que després de les indagacions oportunes, l’instructor va 

formular en data 29 de novembre de 2018 el plec de càrrecs, que 

es va notificar al Sr. Àngel Godayol Ges en data 3 de desembre 

de 2018, sense que s’hagi presentat al registre de la Corporació 

cap escrit d’al·legacions ni de proposició de prova en el termini 

atorgat a tal fi. 

 

Fets que s’imputen i que es declaren provats:  

 

El Sr. Àngel Godayol Ges és titular del gos de nom “President”, 

de raça American Bully, considerada  perillosa, registrat al 

registre d’animals de companyia de l’ajuntament i amb el xip 

núm. 977200008928146. 

 

El dia  9 de novembre de 2018, a les 08:20 h. aproximadament, el 

referit gos estava voltant lliurament, sense lligar ni amb morrió 

i sense la presència del seu amo, en el vial anomenat c. del 

Pins de Taradell, intimidant als vianants. 

 

No es considera constitutiu de delicte o falta penal. 

 

Persona presumptament responsable:  

 

Sr. Àngel Godayol Ges 

c. dels Pins 11 

08552-Taradell 

 

 

Proves en què es fonamenta: 

 

1. Butlletí de denúncia de l’Agent auxiliar de policia local 
de Taradell, núm. 00209 de data 09-11-18. 

 

2. Registre d’animals de companyia d’aquest ajuntament en el 
qual hi consta que el Sr. Godayol és el propietari del gos 

amb el xip núm. 977200008928146 i de nom “President” com a 

gos considerat potencialment perillós. 

 

 

Infracció comesa: 



 

 

 

Els fets descrits són constitutius de la infracció prevista a 

l’article 7.2.e) de la Llei 10/1999 i a l’article 34 de 

l’Ordenança municipal de tinença d’animals, qualificada amb el 

caràcter de greu: “Portar els gossos deslligats i sense morrió 

a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles 

col·lectius i als llocs i als espais públics en general”. 

 

 

Sanció i graduació:  

 

De conformitat a l’establert als articles 10 i 11 de la Llei 

10/1999 i article 35.2 de l’Ordenança municipal de tinença 

d’animals, la quantia de la sanció pot ser la imposició d’una 

multa d’entre .-150,25 €.- i .-1.502,53 €.- 

 

Atès que aquests fets han tingut transcendència social doncs han 

creat alarma entre els veïns per l’actitud agressiva de l’animal, 

procedeix imposar la sanció en la seva quantia mitja, és a dir, 

en 751,20 € (art. 11.2.a) de la Llei 10/1999). 

 

 

Autoritat competent: 

 

La competència per imposar les sancions qualificades com a greus 

a la Llei 10/1999, article 13, és del Ple de l’ajuntament. 

 

 

Danys i perjudicis ocasionats:  

 

De les actuacions practicades no es desprèn l’existència de danys 

i perjudicis.  

 

 

Mesures provisionals:  

 

No se n’ha adoptat cap.  

 

Per tot l’anterior es formula la Proposta de Resolució següent: 

 

Imposar al Sr. Àngel Godayol Ges, amb DNI núm. 77.291.743-G, una 

sanció de 751,20 €, com autor d’una falta greu consistent en 

tenir un gos de la seva propietat, considerat potencialment 

perillós, amb xip núm. 977200008928146 i de nom “President”, 

sense lligar ni amb morrió i sense la presència del seu amo, en 

el vial anomenat c. del Pins de Taradell, intimidant als 

vianants, el dia 9 de novembre de 2018. 

 
 



 

 

Que el dia 19 de desembre de 2018 la proposta de resolució transcrita va ser notificada 
al Sr. Àngel Godayol Ges, sense que contra la mateixa hi hagi formulat cap al·legació. 
 
Que durant la tramitació d’aquest procediment el Sr. Godayol no ha formulat cap 
al·legació ni proposat ni presentat cap prova o document en la seva defensa. 
 
Que de conformitat al que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, l’òrgan competent 
per imposar les sancions qualificades coma greus és el Ple municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar la proposta d’acord formulada per l’instructor de l’expedient 
1001/2018 i Imposar al Sr. Àngel Godayol Ges, amb DNI núm. 77.291.743-G, una 
sanció de 751,20 €, com autor d’una falta greu consistent en tenir un gos de la seva 
propietat, considerat potencialment perillós, amb xip núm. 977200008928146 i de nom 
“President”, sense lligar ni amb morrió i sense la presència del seu amo, en el vial 
anomenat c. del Pins de Taradell, intimidant als vianants, el dia 9 de novembre de 
2018. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Àngel Godayol Ges. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que la tinença d’animals hauria de ser responsable, i més si són 
perillosos, i si és de manera reiterada cal sancionar. 
 
El Sr. Clot diu que cal conscienciar a la gent, que han de prendre consciencia que si 
es vol tenir un animal cal tenir-ne cura. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR EN 
RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR 
PÚBLIC.  
 
Vist que la Ley 9/2017 de Contracte del sector públic estableix que no es pot alterar 
l’objecte dels contractes que celebrin les administracions públiques per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, que no s’està fraccionant 
irregularment els objectes contractuals i/o que el còmput anual del seu import no 
sobrepassa el límits dels contractes menors, dels contractes de serveis de durada 
superior a un any o de subministraments recurrents. 
 
Que en compliment d’aquesta normativa des de secretaria-intervenció i cada vegada 
que per la Junta de Govern Local s’han aprovat relacions de pagaments durant 
l’exercici 2018, s’han emès els corresponents informes, cadascun dels quals ha 
acumulat les incidències dels anteriors mesos a la de l’últim. 
 



 

 

Que en data 27 de desembre de 2018 es va emetre l’últim informe relatiu a l’exercici 
2018, del qual es dona compte al Ple i que transcric textualment 
 
Vista la relació de factures núm. 2018-0033 corresponent a 

factures rebudes i validades, i que s’ha lliurat al  President 

per tal d’autoritzar, disposar i reconèixer la seva despesa, 

així com ordenar el seu pagament, i de conformitat amb l’article 

214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, s’emet el següent 

 

INFORME 

 

PRIMER.- Justificació de la no alteració de l'objecte del 

contracte de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

 

Que respecte les factures de la relació núm. 2018-003 que es 

proposa per l’aprovació, no s’alteren els objectes dels 

contractes per evitar l'aplicació de les regles generals de 

contractació i que no s'està fraccionant irregularment els 

objectes contractuals per evitar el procediment o la publicitat 

que correspondria.  

 

Respecte la facturació emesa pels contractistes detallats a la 

graella que segueix,  s’informa que s’hauria de licitar aquests 

subministraments i/o serveis els quals en el còmput anual 

sobrepassen els límits de la contractació menor, els contractes 

de serveis de durada superior a un any o subministraments 

recurrents. 

 

CONTRACTISTES QUE SUPEREN ELS LÍMITS DE LA 

CONTRACTACIÓ MENOR 

38159739W VILARO CODINA FERRAN 

77113518S SELLES OLIVA MIQUEL 

A62422720 ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. 

33958388S MIREIA MORALES SAÑE 

47812174G VIRGINIA VALLES GASSO 

A62420815 ELECTRA CALDENSE ENEGIA, S.A. 

B60427457 TECNO-SO 

B60995552 TRANSP. I EXC. PERE FONT, S.L. 

B65299927 MULTISERVEIS OLEA E.I. S.L. 

B63260020 SOLER GLOBAL SERVICE, S.L. 

B66786302 FELIP ARES, S.L. 



 

 

B64363690 BAMASA ASCENSORS, S.L. 

B60120441 JODUL, S.L. 

B60051562 CIMELSA, S.L. 

B58712217 PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS, S.L.P. 

B61056420 CATALANA DE TREBALL, E.T.T. S.L. 

  

  

  

CONTRACTISTES RECURRENTS A 4 ANYS  O QUE 

PREVISIBLEMENT  SUPERARAN ELS LÍMITS DE LA 

CONTRACTACIÓ MENOR  

G62913884 INTI VETERINARIS, S.C.P. 

A80292667 ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. (rènting) 

A39000013 BANCO SANTANDER. S.A. (rènting) 

J62750153 AUSAMUSIC, SCP 

G61254983 
FEDERACIÓ AGRUP. DE DEFENSA FORESTAL 

D’OSONA 

47851255P PUIG BARFULL JOAN 
  

  

  

SEGON.- Límits de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del sector públic. 

 

Que les factures de la relació núm. 2018-0033 que es proposa per 

a aprovació i que deriven de contractacions menors, s’informa 

que els contractistes no han subscrit més contractes menors pels 

mateixos objectes contractuals que individual o conjuntament 

superin la xifra de 14.999 euros, pel que fa als contractes de 

subministrament i serveis. 

  
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que és un informe de secretaria, que cal complir la llei i que s’aniran 
resolen els casos. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
10.PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde dóna el més sentit condol a la família del Sr. Josep Casany Vila i que va ser 
el Jutge de Pau de Taradell durant uns anys i que va ser una persona amb molt seny 
i sentit comú i va ajudar a resoldre molt conflictes i va fer molt pel poble i pel Jujat de 
Pau. 
 
 
 



 

 

 
El Sr. Clot s’afegeix al condol de la família i que era un home molt dialogant sense una 
mala paraula. 
 
El Sr. Casadevall afegeix que la mediació que fan persones com en Josep Casany fan 
que es pugui mantenir una estabilitat. 
 
El Sr. Clot informa que el passat mes de desembre l’Albert Pujol es va convertir en 
campió d’Espanya de Trail Running a Murcia i felicitar-lo des de l’Ajuntament. Que li 
desitgem molta sort en el campionat del món que es disputarà pel juny. Que va ser 
premiat també a la festa de l’esport. 
 
L’Alcalde comenta que s’hi sumen. Que per molts anys li puguem anar donant premis 
i reconeixements. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:30 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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