
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 201/2018 JGL 12/02/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE FEBRER DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/07/2017 
 
Taradell, el dia 12 de febrer de 2017 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 de l’Alcalde, Il·ltre. Sr. Lluís Verdaguer 
i Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels 
Regidors següents: el Sr. Jordi Baucells i Colomer,  Araceli Garcia Español, Joan 
Casassas Martí i 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. 
  
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’Alcalde Sr. Verdaguer 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 5 de febrer de 2018, número de sessió JGL/06/2018, 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 5 de febrer de 2018, número de sessió JGL/ 
06 /2018. Exp. 161/2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. AJUDA A LES GERMANETES DELS POBRES. Exp. 64/2018 
 



 

 

Vista la instància presentada per les Germanetes dels Pobres en data 07/02/2018, 
amb número de registre d’entrada 701/2018, en la qual sol·licita que se’ls concedeixi 
un ajut de 300,00€ per desenvolupar les seves activitats. 
 
Que en el pressupost 2018 es preveu una aportació de 300,00€ a les Germanetes 
dels Pobres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 300,00€ a les Germanetes dels Pobres per l’exercici 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord a les Germanetes dels Pobres. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE CÒPIA DE GRAVACIÓ DE LES CÀMERES DE SEGURETAT 
DE LA CASA CONSISTORIAL. Exp. 51/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.B.P., en data 06/02/2018, amb número de 
registre d’entrada  685/2018, en la qual sol·licita còpia de les gravacions de les 
càmeres de seguretat de la Casa Consistorial del dia 2 de febrer de 2018, per tal 
d’esbrinar quin vehicle va causar danys al de la seva propietat que estava aparcat a 
la Pça. de les Eres. 
 
Que les imatges que registren les càmeres de referència estan autoritzades tan sols 
a efectes de control de seguretat, en el marc de les funcions que en aquest àmbit té 
l’ajuntament, però no a efectes d’interessos de particulars atès, fonamentalment, que 
poden afectar la privacitat, dret d’imatge i reproducció i intimitat de terceres persones. 
 
Per tant procedeix desestimar la sol·licitud. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a C.B.P. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE LA RÀDIO DE TARADELL 
D’ENTREGA DELS PREMIS DE LA RUA DE CARNAVAL. Exp. 218/2018. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell , en data 
09/02/2018, amb número de registre d’entrada  747/2018, en la qual sol·licita, en motiu 
de l’entrega de premis de la rua del Carnaval, que se’ls atorgui una subvenció de .-
900,00 €.- corresponent a l’import dels premis. 
 
Que no correspon atorgar la subvenció sol·licitada perquè els premis els atorga 
l’ajuntament per mitjà de l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell. 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar l’entrega dels txecs bancaris destinats als premis de la rua de 
Carnaval 2018 a l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell, d’imports .-400,00.-, .-
300,00.-, .-100,00.- i .-100,00.- euros, per tal que els lliurin als guanyadors de la rua 
del Carnaval 2018 de Taradell. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA RÀDIO DE TARADELL PER 
UTILITZAR ESPAIS DEL CC CAN COSTA I FONT EN MOTIU DEL CARNAVAL 
2018. Exp. 56/2018 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell , en data 
09/02/2018, amb número de registre d’entrada 746/2018, en la qual, en motiu de la 
celebració del Carnaval 2018 el dia 17/02/18, sol·licita que se li autoritzi l’ús de la Sala 
del mig i de la Sala gran durant tot el dia, per poder preparar entrepans el matí i el 
sopar al vespre, sol·licitant també l’ús de les cadires i taules del Centre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús de les sales i material referits a la part expositiva d’aquest 
acord a l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Amics de la Ràdio de Taradell. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD PER FER FRONT A DESPESES PER GAT FERIT. Exp. 
226/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.R.M., en data 01/02/18, amb número de 
registre d’entrada 559/2018, en la qual sol·licita que es pagui la totalitat o una part de 
la factura de la companyia Altaia Veterinaris SL, d’import .-230,30 €, que va atendre 
un gat ferit que va trobar la sol·licitant. 
 
Que és la sol·licitant qui s’ha de fer càrrec del pagament d’uns serveis que ella ha 
sol·licitat, sobretot tenint en compte que podia avisar els serveis municipals per tal que 
es fessin càrrec de l’animal ferit. 
 
No obstant això, i atès que sens dubte s’ha prestat un servei de competència municipal 
en relació als animals abandonats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre parcialment la sol·licitud i pagar la quantitat que correspongui per 
radiografies i medicació de la factura de referència, amb un import de 72 € més iva. 



 

 

 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.R.M. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR XURRERIA PER CARNESTOLTES. Exp. 
179/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.S.G. (Xurreria Ramos) , en data 26/01/2018, 
amb número de registre d’entrada  449 /2018, en la qual sol·licita autorització per 
poder instal·lar una xurreria  els dies 16, 17 i 18 de febrer de 2018, en motiu de la 
celebració del Carnaval, a la zona de la Ctra. de Mont-rodon a l’altura de la l’antiga 
Carpa. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a J.S.G. (Xurreria Ramos) a instal·lar una xurreria els dies 16, 17 i 
18 de febrer de 2018 a la Ctra. de Mont-rodon a l’altura de l’antiga Carpa. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via púbica d’import 51,48 
€.- 
 
Tercer.-Notificar el present acord la Sra. J.S.G. 
 
 
2.7. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UNA CASETA DE VENDA DE PETARDS DEL 
15 AL 23 DE JUNY DE 2018. Exp. 186/2018 
 
Vista la instància presentada per Comercial de Festes i Revetlles S.L., de data 
30/01/2018, amb número de registre d’entrada 504, 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 15 i el 
23 de juny de 2018. 
 
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 9 de febrer de 2018. 
 
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 15 i 22 de juny de 2018, amb 
les condicions referides a l’informe de l’enginyer tècnic municipal de 9 de febrer de 
2018. 
 
Segon.- Condicionar aquest autorització a que per part del sol·licitant es disposi de 
les autoritzacions administratives corresponents. 
 



 

 

3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

39/2018 

Gas Natural 
Catalunya 
SDG, SA 

Ctra. 
Balenyà,96 

Obertura de 
rasa menor 45,11       

53/2018 

Gas Natural 
Catalunya 
SDG, SA 

Av. 
Montseny, 
34 

Obertura de 
rasa menor 38,00       

124/2018 

Nedgia 
Catalunya 
SDG, SA 

Av. 
Montseny, 
2 

Obertura de 
rasa menor 38,00       

203/2018 J.S.B. Mas El Bou 

Construcció 
cobert 
agrícola major 1338,20 270,34 33,00 634,92 

219/2018 C.C.C.  
c/ Sant 
Marçal, 5 

Reforma 
habitatge 
unifamiliar 
aïllat major 2.286,69 461,96 33,00 174,12 

 
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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL RAMADERIA EL GENERÓ ANNEX 
III– Exp. 213/18 
            
Atesa la instància del senyor A.C.V. en representació de RAMADERIA EL GENERÓ 
S.L. amb CIF B6338886B de data 7 de febrer de 2018, presentant una comunicació 
prèvia de canvi no substancial, fent avinent una modificació del cens de la llicència 
deixant-lo en 1.500 porcs d’engreix i 60 vedells d’engreix, al Mas El Generó d’aquest 
terme municipal, expedient núm. 213/18. 
 
Atès que amb data 9 de febrer de 2018 el veterinari municipal va emetre informe 
favorable amb les següents condicions: 



 

 

- Actualitzar el pla de dejeccions ramaderes MI 0005757 versió: 04 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Cal respectar com a distància mínima, a la distribució de ferms sobre el terreny, 

la de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres, 
respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3, 
apartat b), i als nuclis urbans.  

- Cal que compleixi la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i 
benestar animal. 

- Cal, també, que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de 
l’explotació. 

- Cal que el gual sanitari estigui en perfecte condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada, i també el llibre 

d’explotació. 
 
Atès que amb data 9 de febrer de 2018 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable del canvi no substancial (canvi en el cens), amb les condicions de no portar 
a terme cap altra modificació, ampliació o reforma que les comunicades en la 
documentació presentada pel peticionari i de complir amb les condicions imposades 
en l’informe del veterinari. 
 
Atesa la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcalde 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 al canvi no substancial de l’activitat ubicada al Mas El 
Generó i al titular RAMADERIA EL GENERÓ SL, de modificació del cens, deixant-lo 
a 1.500 porcs d’engreix i 60 vedells d’engreix, amb les condicions dels informes del 
veterinari i de l’enginyer municipal, ambdós de data 7 de febrer, abans esmentades. 
 
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 no substancial................................................................................ 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 



 

 

5.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  

PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

5.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT AL  SR. E.P.P.  

Atesa la sol·licitud núm.  773/2018 de data  12 de febrer de 2018 del  Sr.E.P.P.,  

demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 

condició  de discapacitat, proposades  pel  Departament  de Benestar  Social i Família  

de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament de Benestar Social  de data 10 d’octubre de 2017, 

que reconeix el grau de discapacitat del  Sr. E.P.P.  

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 

targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  al Sr.E.P.P.  una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del Departament  de Benestar Social  de data 10 

d’octubre de 2017.  

Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.       

 

6.- SOL.LICITUD PER  LA CONCESSIÓ D’UN COLUMBARI  

6.1 CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚM. 40 DEL BLOC PRIMAVERA 

Atesa  la  sol·licitud del Sr. J.M.S. en la que manifesta el seu pare el Sr. Josep Maria 

Merino Reverter (qpd) va  causar decés el  dia 8 de febrer de 2018. Que va ser 

incinerat i donat que no disposen de cap concessió ni de nínxol ni de columbari, 

demanen la concessió del Columbari núm. 40 del Bloc Primavera del Cementiri 

Municipal de Taradell, per dipositar-hi les cendres.      

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la concessió, per 50 anys, del columbari núm. 40 del Bloc Primavera 

al Sr. Jordi Merino Seuma.   

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 

 



 

 

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 
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