
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 574/2018 Ple 07/06/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 06/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 07/06/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:28h. 
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) 
  
 

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. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 40 Taxa del recàrrec sobre el cànon de 

l’aigua. Exp. 582/2018 
5. Sol·licitud d’un préstec a la Diputació de Barcelona-Programa de Crèdit Local. 

Exp. 584/2018. 
6. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 4 del pressupost municipal de 

l’exercici 2018. Exp. 583/2018. 
7. Aprovació de l’expedient de desafectació de la finca del c. Ramon Pou 82 de 

Taradell. Exp. 537/2018. 
8. Aprovació del projecte d’obra municipal ordinària “Millora de l’accés a la 

Urbanització La Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal. 
Exp. 581/2018 



 

 

9. Designació del membres de la Mesa de Contractació Permanent. Exp. 
579/2018 (virtual).  

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 10 DE MAIG DE 
2018 (P/05/2018 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 10 de maig de 2018 (P/05/2018 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha 
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
L’alcalde manifesta que a l’acta del ple del dia 10 de maig de 2018 hi ha un error 
material, en concret al punt 9, d’aprovació del projecte bàsic i d’execució de 16 
habitatges tutelats a Taradell, quan es diu que el pressupost d’execució per contracte 
és de .-1.077.842,37 €.- ha de dir .-1.404.730,10 €.-. 
 
Es sotmet a votació la rectificació referida i s’aprova per unanimitat, quedant aprovada 
l’acta del Ple de l’ajuntament de 10 de maig de 2018 (Exp. 422/18) amb aquesta 
esmena. 
 
 
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 2, 7, 14 i 21 de maig 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  l’1 al 
31 de maig 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.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40 TAXA DEL RECÀRREC 
SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA. EXP. 582/2018. 
 
L’Ajuntament va modificar l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança Fiscal núm. 40 
“Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua” en sessió plenària de data 2 de novembre 
del 2017 per aplicar a l’exercici 2018. 
 
En l’estudi de costos del servei que es fa servir de base per la modificació de les 
tarifes, es va produir un error aritmètic en el càlcul de tarifa industrial “Manteniment i 
millora xarxa d’aigües”, doncs es va fer constar el coeficient 1,0488 €/m3  quan havia 
de ser 0,1049 €/m3. 
 
És per això que un cop comprovat aquest error es proposa la seva rectificació, i que 
la seva aplicació tingui efectes des de l’inici de la modificació. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa 
General de 4 de juny de 2018. 
 
Per tot això es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 “Quota tributària” de 
l’Ordenança Fiscal núm. 40 “Taxa de recàrrec sobre el cànon de l’aigua”, que quedarà 
redactat de la forma següent: 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua es determinarà aplicant 
les tarifes següents:  
Pel subministrament de cada metre cúbic d’aigua aplicat sobre la mateixa base 
imposable, afectada dels coeficients corresponents, del cànon de l’aigua: 
 

Tarifa domèstica    

Taula de volums     

Persones per habitatge Primer tram Segon tram Tercer tram 

0-3 Fins a 10 m3 De 10 a 18 m3 Més de 18 m3 

4 Fins a 13 m3 De 13 a 24 m3 Més de 24 m3 

5 Fins a 16 m3 De 16 a 30 m3 Més de 30 m3 

6 Fins a 19 m3 De 19 a 36 m3 Més de 36 m3 

7 Fins a 22 m3 De 22 a 42 m3 Més de 42 m3 

N Fins a (3n+1) 
m3 

>(3n+1) a 6n m3 Més de 6n m3 

Taula de tipus impositius  0,12578 
EUR.m3 

0,1582 EUR.m3 0,1582 EUR.m3 

Tarifa Industrial 0,1049 EUR.m3 

 
2. No hi ha tarifes reduïdes. 
3. Dins de cada exercici pressupostari, el total del que es recapti per l’aplicació de les 
tarifes s’aplicarà al pagament de la despesa del citat exercici a satisfer per 



 

 

l’Ajuntament de Taradell per raó de les obres i instal·lacions de la xarxa municipal 
d’aigua i per les de la portada d’aigües d’Osona sud, incloses les despeses financeres. 
 
Segon.- Exposar al públic, mitjançant anunci al BOPB i en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període de 30 dies hàbils l’esmentat expedient, a efectes de 
presentació de reclamacions i al·legacions, si no se’n presenten s’entendrà definitiu 
sense necessitat de prendre cap acord exprés.   
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un error en els decimals i calia rectificar i que hi ha 
hagut algunes queixes d’alguns industrials. 
 
El Sr. Clot vol afegir que es va donar compte per les queixes que hi van haver i que 
suposa que es retornarà l’import als que es van queixar i a la resta d’afectats i si cal 
que facin una reclamació, responent l’Alcalde que el més fàcil seria que els afectats 
fessin una declaració però que es parlarà amb Sorea per poder-ho identificar i fer 
l’abonament. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.SOL·LICITUD D’UN PRÉSTEC A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA-PROGRAMA 
DE CRÈDIT LOCAL. EXP. 584/2018. 
 
Vist que en el  Pressupost Municipal de l’exercici 2018 vigent , està  prevista al capítol 
9 de l’Estat d’Ingressos la concertació d’una operació de préstec per import de 
500.000.00 € , destinada al finançament del crèdit previst al capítol 7 de l’Estat de 
Despeses  per una aportació a la Fundació Vilademany ,  per a la construcció de 16 
habitatges  tutelats a la finca del carrer Ramon Pou 82 de Taradell. 
 
Que el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament previst a 31-12-2018 , que inclou 
la concertació d’aquesta operació, serà del 62.58%  
 
Que la millor opció  per la concertació d’aquesta operació de préstec es la sol·licitud 
al  programa de crèdit local  de la Diputació de Barcelona, ja que comporta la 
negociació conjunta del préstec davant d’una Entitat Financera i la concessió d’una 
subvenció a l’Ajuntament per al pagament dels interessos del préstec. 
 
Que entre d’altres , els préstecs concertats en l’ àmbit del Programa de Crèdit Local 
per al 2018, s’han establert les següents condicions: 
 

1. Disponibilitat : Màxim 1 any  
2. Termini de carència màxima : 1 any  
3. Termini màxim incloent la carència: 10 anys  
4. Sistema d’amortització : Trimestral segons habitual de l’Entitat financera 
5. Període de liquidació d’interessos : trimestral 



 

 

6. Tipus d’interès : Euríbor a 3 mesos , mes diferencial sota criteris de prudència 
financera ( que estableixi la Secretaria General de Tresor i Política financera ) 
– 11% de dit diferencial en el moment de la concessió, amb vida mitjana de 
67.50 mesos 

7. Sense comissions 
8. Entitat financera : Banco de Sabadell, S.A.  

 
Vist l’informe favorable de Secretaria- Intervenció. 
 
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement  a la Comissió Informativa 
General de 4 de juny de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Sol·licitar   a la Diputació de Barcelona  per tal que efectuï tots els tràmits, 
estudis i qualificacions necessàries per a l’assoliment del préstec de 500.000.00€ i la 
corresponent subvenció dels interessos , que s’aplicaran a la finalitat esmentada i en 
els termes reglamentats per la Diputació de Barcelona i el corresponent contracte que 
se signarà amb el Banco de Sabadell ,S.A.  
 
Segon.- Facultar l’alcalde Lluis Verdaguer Vivet per tal que pugui signar els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer.-  Comunicar a la Direcció General de Política Financera,  Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya   la signatura d’aquesta operació. 
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde explica que són els diners que es destinaran a la construcció dels habitatges. 
Que ja ha començat l’enderroc de l’edifici. 
 
El Sr. Casadevall demana quin són els interessos de l’Ajuntament responent l’Alcalde   
que els interessos són baixíssims i que la Diputació també financia els interessos per 
la via d’una subvenció. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018. EXP. 583/2018. 
 
Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles, es  
procedeix a l’aprovació de la modificació de crèdit 4/2018 en la modalitat de suplement 
de crèdits  finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2017 i a 
baixes de crèdits reduïbles. 
 
Atès que en data 01 de juny, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 



 

 

 
Atès que en data 01 de juny la Intervenció de Fons  va informar favorablement la 
proposta d’Alcaldia. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta. 
 
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement  a la Comissió Informativa 
General de 4 de juny de 2018. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 4/2018, en la 
modalitat de suplements  de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior  i amb baixes de crèdits de 
despesa reduïbles ,  d’acord amb el detalls següent: 
 

MODIFICACIÓ 4/2018                                                                                     

       

 DESPESES 
 

SUPLEMENT  DE CRÈDITS    

       
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
SUPLEMENT CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00003 15300 61934 OBRES MILLORA 
VIALS 
URBANITZACIÓ LA 
ROCA 2018 

180.000,00 20.305,44 200.305,44 

00005 23104 78003 APORTACIÓ 
FUNDACIÓ 
VILADEMANY 
CONSTRUCCIÓ 
HABITATGES 
TUTELAS 

500.000,00 46.869,46 546.869,46 

TOTAL    680.000,00 67.174,90 747.174,90 

       
       

TOTAL DESPESES  680.000,00 67.174,90 747.174,90 

       

 ORIGEN DE FONS    

       

       

BAIXES DE CRÈDIT     

       
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
BAIXES CONSIGNACIÓ 

FINAL 



 

 

00005 23104 62201 HABITATGES 
TUTELAS 

175.000,00 -46.869,46 128.130,54 

00003 15300 61930 OBRES MILLORA 
ASFALT CTRA. DE 
VILADRAU 

20.000,00 -20.000,00 0,00 

TOTAL    195.000,00 -66.869,46 128.130,54 

       

ROMANENT DE TRESORERIA    

       
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
APLICACIÓ CONSIGNACIÓ 

FINAL 

 00001 87000 ROMANENT PER A 
DESPESES 
GENERALS 

52.669,37 -305,44 52.363,93 

TOTAL    52.669,37 -305,44 52.363,93 

       

TOTAL FINANÇAMENT  247.669,37 -67.174,90 180.494,47 

 
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde explica que aquesta modificació respon a dues operacions, una pel que fa a 
la millora de la urbanització La Roca en la qual s’hi destinen uns diners que inicialment 
eren per fer obres a la carretera de Viladrau que es faran més endavant i l’altre 
operació és per la construcció dels habitatges tutelats de forma que transferim a la 
Fundació el restant de la subvenció utilitzada per l’enderroc i el projecte.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ DE LA FINCA DEL C. 
RAMON POU 82 DE TARADELL. EXP. 537/2018. 
 
Vist que la finca assenyalada amb el número 82 del c. Ramon Pou de Taradell, consta 
inscrita amb el número 045 a l’inventari del patrimoni d’aquest ajuntament com a bé 
de titularitat municipal afecta al servei públic (dependències del servei de joventut). 
 
No obstant actualment el referit servei ha traslladat les seves dependències a un altre 
ubicació, trobant-se l’edifici que hi ha construït buit i lliure d’ocupants, sense que s’hi 
presti cap servei públic i en procés d’enderroc. 
 



 

 

Que la parcel·la que resulti després de l’enderroc de l’edifici esmentat, i que té la 
referència cadastral núm. 0761507DG4306S0001DB, és vol cedir gratuïtament a una 
entitat sense ànim de lucre per tal que s’hi construeixi un edifici destinat a la 
construcció de 16 habitatges tutelats per a gent gran, de conformitat al que s’estableix 
a l’article 49 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Atès que per tal de poder-se efectuar l’esmentada cessió és necessari l’alteració de la 
qualificació jurídica de la finca passant a ser bé municipal de caràcter patrimonial. 
 
Resultant que es troba plenament acreditada l’oportunitat i legalitat de la desafectació 
del domini públic, de conformitat amb allò exigit pels articles 204.1 del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 20.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals -
RPELC-, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Vist que l’acord s’haurà d’adoptar per la majoria prevista als articles 47.2.n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, 204.5 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC- i 20.2 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals -RPELC-, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 

Vist l’informe de Secretaria en el qual s’indica que l’acord haurà d’adoptar-se per 
l’Ajuntament Ple per majoria absoluta, així com el procediment a seguir per a la 
desafectació de servei públic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de General de 4 de juny de 2018. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació al servi públic de la finca assenyalada 
amb el núm. 82 del c. Ramon Pou de Taradell, referència cadastral núm. 
0761507DG4306S0001DB, inscrita a l’inventari de béns municipal amb el número 
0045, que passarà a ser qualificada com a bé patrimonial municipal. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i al 
seu lloc web, per tal que els interessats puguin formular reclamacions (art. 20.2 
RPELC). En el cas que no se’n formulin s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de prendre cap altre acord exprés. 
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde explica que la finca estava afectada per serveis públics i calia fer la 
desafectació perquè quan es signi el conveni es pugui cedir lliurement amb la 
Fundació, per poder fer l’ús d’habitatges tutelats.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 

 
8.APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA “MILLORA DE 
L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ LA ROCA, AV. SANTA EUGÈNIA, C. 
VILALLEONS I INICI DEL C. SANT MARÇAL”. EXP. 581/2018. 
 
Vist el projecte tècnic d’obra municipal ordinària “Millora de l’accés a la Urbanització 
La Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal” redactat per 
l’arquitecte tècnic Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost d’execució per contracte de 
.-160.741,69 €.-, iva no inclòs. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 4 de juny de 2018, emès amb caràcter 
favorable i en el qual hi consta que: 
 

1. Compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi 
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen 
els articles 231 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i 
els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny 
ROAS.  

2. Conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres. 

3. Que és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis, i a la resta de normatives 
d’aplicació. 

4. Que concorda amb el planejament vigent de Taradell. 
 
Atès que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de .-160.741,69 €.-,  
iva no inclòs, que posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost 
municipal de 2018 (.-6.060.523,75 €.-), determina la competència de la Junta de 
Govern Local al ser el seu pressupost inferior al 10% dels ingressos ordinaris 
previstos, de conformitat a l’establert a la D. Add. Segona i Tercera de la Llei 9/2017 
LCSP. No obstant, atesa la importància de l’obra i per tal de facilitar la participació dels 
grups municipals en el contingut del projecte, es creu convenient sotmetre la seva 
aprovació a la consideració del Plenari municipal.  

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies hàbils i l’aprovació definitiva, sense que es pugui 
aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions 
menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 
del ROAS. 

Vist l’informe del secretari-interventor. 

Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 4 de juny de 2018. 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 



 

 

Primer.- Aprovar el projecte d’obra municipal ordinària “Millora de l’accés a la 
Urbanització La Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal” 
redactat per l’arquitecte tècnic Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost d’execució per 
contracte de .-160.741,69 €.-, iva no inclòs i que consta diligenciat a l’expedient 
581/2018. 

Segon.-Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial i al web de l’ajuntament, a efectes de presentació, en 
el seu cas, de reclamacions o al·legacions. Si no se’n formulen o presenten s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap acord exprés. 

Intervencions:  
 
L’Alcalde explica que és una obra que ens n’alegrem de poder fer, per poder reparar 
les coses més malmeses de la urbanització. Que es tracta d’una renovació total de 
l’enllumenat, asfalt i carrers d’aquests carrers. Que hi ha hagut reunions amb els veïns 
i que amb els terminis legals establerts difícilment estarà abans de l’estiu. Que els fet 
de tenir un romanent important podrem fer una obra millor del que s’havia parlat en un 
principi.  
 
El Sr. Clot comenta que sempre hi ha hagut la voluntat de fer les obres però els plaços 
a vegades s’allarguen i que els veïns ho han acceptat bé, i que aviat podran gaudir de 
les millores. 
 
El Sr. Casadevall vol destacar el compromís del consistori amb els veïns de La Roca 
i que finalment el projecte ha agafat més volum i alguna obra s’ha posposat per fer 
aquesta obra. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.DESIGNACIÓ DEL MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT. 
EXP. 579/2018 (VIRTUAL).  
 
En data 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP). 
 
La disposició addicional segona de la LCSP, modifica la formació de les meses de 
contractació, pel que és considera convenient constituir una Mesa Permanent de 
Contractació de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Atès que l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel que es desenvolupa 
parcialment la LCSP estableix que en el cas d'una Mesa de Contractació Permanent, 
la seva composició s'haurà de publicar en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 



 

 

Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement  a la Comissió Informativa 
General de 4 de juny de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Mesa Permanent de contractació de l’Ajuntament 
de Taradell, adequant-se a la regulació establerta a la disposició addicional segona 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, designant-se per formar part de la mateixa les 
persones següents: 
 

Presidenta/a 
 
Titular: Sr. Lluís Verdaguer Vivet 

 
 
Suplent: Sr. Jordi Baucells Colomer                             

Vocals 
 
Titular: Sr. Josep Rovira Sadurní 
           Secretari-interventor  
 

 
 
Suplent: Sra. Francesca Rifà Comas 
               Tresorera. 
 

Titular: Sr. Lluís Rodríguez Rufart 
            Regidor ERC 

Suplent: Sr. Jacint Casadevall Puig 
Regidor SI 

 

Titular: Ramon Calveras Rubio 
            Cap Brigada 

Suplent: Sra. Anna Rovira Casassas 
              Aux. Administrativa 

Titular: Maica Roca Solà 
Administrativa 

 

Suplent: Maite Vallmitjana Boix 
Aux. Administrativa 

 
 

Titular: Teresa Muntal Campàs 
Aux. Administrativa 

Suplent: Montserrat Codony Soler 
Aux. Administrativa 

Secretari/a: Ma Rosa Tió Pratdesaba 
Administrativa 

Suplent: Ma. Carme Seuma Blancafort 
Aux. Administrativa 

 
Poden assistir-hi amb veu però sense vot altres tècnics a requeriment de la Mesa de 
contractació. 
 
Segon.- Disposar que el règim jurídic de la mesa de contractació serà l’establert en la 
Llei Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Tercer.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del 
contractant, d’acord el que estableix l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009 de 8 de 
maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
Intervencions:  
 
 



 

 

L’Alcalde explica que donat que ha canviat la llei de contractes del sector públic, a 
proposta del secretari, establim una mesa permanent per agilitzar les contractacions. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formula cap. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:28 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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