
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 423/2019 JGL 1/04/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’ABRIL DE 2019. 
 
Número de sessió: JGL/13/2019 
 
Taradell, el dia 1 d’abril 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 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 25 de març de 2019, número de sessió JGL/12/2019, 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 25 de març de 2019, número de sessió JGL/ 
13 /2019. 
 
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 TRADICAT PER LA FLAMA DEL CANIGÓ. Exp. 77/19 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Tradicat en data 
26-03-19, amb de registre d’entrada número  1441/2019, en la qual manifesta que el 
23-06-19 en motiu de l’arribada de la Flama del Canigó a Osona el 2019, s’atorgui una 
ajuda econòmica de 200 €. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell col·labora en les iniciatives de les entitats culturals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de TRADICAT i atorgar una ajuda de 200 € per 
l’organització de l’arribada de la Flama del Canigó el pròxim 23 de juny de 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Tradicat. 
  
 
2.2.SOL·LICITUD DE MATERIAL DE LA COLLA DE GEGANTERS PER A LA XXV 
TROBADA DE GEGANTS. Exp. 87/18.  
 
Vista la instància presentada per la Colla de Geganters de Taradell, en data 27-03-19, 
amb número de registre d’entrada  1457/2019, en la qual sol·licita, en motiu de la 
celebració de la XXV trobada de gegants el 28 i 29 de setembre, que se’ls autoritzi a 
utilitzar la zona de l’antiga carpa, un escenari, una bastida, 16 tanques, senyals de 
prohibició d’aparcar a tota la plaça, un alternador, un cable de 25 m. i altre material 
com cada any, en cas de pluja la sala gran de Can Costa i Font en cas de pluja,la 
presència dels vigilants locals i de protecció civil i l’assistència de l’alcalde i el regidor 
de cultura i de l’hereu i la pubilla el dia 29 a les 12 h. 
 
Que l’ajuntament col·labora en els actes que organitzen les entitats del poble sense 
ànim de lucre i d’interès cultural i general. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, fent constar que per a l’efectivitat d’aquest acord serà 
necessari que la sol·licitant es posi en contacte amb els serveis municipals amb 
antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Colla de Geganters de Taradell. 
 
 
2.3. DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT PER FORMAR 
PART DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL NOU DIRECTOR DE L’ESCOLA LES 
PINEDIQUES. Exp. 4/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Departament d’Educació, en 
data 26-03-19, amb de registre d’entrada número  E 1431/2019, en la qual es sol·licita 
que es designi un representant d’aquest ajuntament per formar part de la Comissió de 
Selecció del nou director de l’Escola Les Pinediques. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Designar al regidor Sr. Jordi Baucells Colomer com a representant d’aquest 
ajuntament en la Comissió de Selecció del director de l’Escola Les Pinediques de 
Taradell. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Departament d’Educació. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER PENJAR 
PANCARTES I CARTELLS PER LES ELECCIONS GENERALS DEL 28 D’ABRIL 
DE 2019. Exp. 293/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per Esquera Republicana de 
Catalunya, en data 28-03-19, amb de registre d’entrada número  1476/2019, en la qual 
sol·licita que s’autoritzi la col·locació de pancartes i cartells a diferents zones del nucli 
que consten relacionades a la sol·licitud. 
 
Vista la disponibilitat d’espais adients i les sol·licituds formulades fins al dia d’avui. 
 
Que la competència per atribuir els espais per a propaganda electoral correspon a la 
Junta Electoral de Zona.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Junta Electoral de Zona l’atribució a Esquerra Republicana de 
Catalunya, per penjar pancartes i cartells per a la campanya electoral  de les eleccions 
generals del dia  28 d’abril de 2019, dels espais següents: 
 

• c. Sant Sebastià cantonada Pça. de les Eres. 

• Rotonda del Tanatori: c. Mossèn Cinto Verdaguer amb la Ctra. de Mont-rodon. 

• Rotonda de la T: c. de la Font amb Ctra. de Viladrau. 

• Crtra. de Mont-rodon. 

• Pg. de Sant Genís. 

• Espai 1 d’octubre (Antiga Carpa) 
 
Segon.-Notificar el present acord a Esquerra Republicana de Catalunya i a la Junta 
Electoral de Zona. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE JUNTS PER CATALUNYA PER PENJAR PANCARTES I 
CARTELLS PER LES ELECCIONS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019. Exp. 
293/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per Junts per Catalunya, en data 
01-04-19, amb de registre d’entrada número  1547/2019, en la qual sol·licita que 
s’autoritzi la col·locació de pancartes i cartells a diferents zones del nucli que consten 
relacionades a la sol·licitud. 



 

 

 
Vista la disponibilitat d’espais adients i les sol·licituds formulades fins al dia d’avui. 
 
Que la competència per atribuir els espais per a propaganda electoral correspon a la 
Junta Electoral de Zona.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Junta Electoral de Zona l’atribució a Junts per Catalunya, per 
penjar pancartes i cartells per a la campanya electoral  de les eleccions generals del 
dia  28 d’abril de 2019, dels espais següents: 
 

• La Plaça. 

• Ctra. de Mont-rodon cantonada Pg. Domènech Sert. 

• Rotonda de l’Atlàntida: Pg. dels Vilademany amb la Ctra. de Balenyà. 

• Pg. Domènech Sert. 

• Ctra. de Balenyà. 

• Espai 1 d’octubre (Antiga Carpa) 
 
Segon.-Notificar el present acord a junts per Catalunya i a la Junta Electoral de Zona. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD EL CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL PEL CAMPIONAT 
OSONA ESCOLAR D’ORIENTACIÓ. Exp. 66/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista Taradell , 
en data 1-4-19, amb de registre d’entrada número  1531/2019, en la qual exposa que 
conjuntament amb el Consell Esportiu d’Osona i la Unió Excursionista de Vic, 
organitzen el Campionat d’Osona Escolar d’Orientació a Taradell el dissabte 27 d’abril 
de 2019, i sol·licita que s’autoritzi la celebració de la prova, ocupant els espais públics 
de l’arribada i sortida, que es senyalitzi la celebració de la prova en els llocs sense 
restriccions de trànsit, una presa de corrent a la plaça de les Eres, disposar de les 
instal·lacions del pavelló per situar el centre de control, una presa de corrent al pavelló, 
accés ales dutxes del pavelló ( si  no és possible que es pugui fer en alguna altra 
instal·lació municipal), així com la presència d’algun representant municipal en l’acte 
de lliurament de premis. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats esportives i culturals que realitzen actes 
d’interès general. No obstant, serà necessari que el sol·licitant es posi en contacte 
amb els responsables de les instal·lacions municipals per la disponibilitat dels 
mateixos. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Centre Excursionista Taradell, autoritzar la 
celebració de la prova i facilitar-li el material, llocs i instal·lacions interessades, fent 
consta que és necessari que es posin en contacte amb els responsables de les 
instal·lacions municipals per confirmar-ne la disponibilitat. 



 

 

 
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell. 
 
 
2.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 117/2019 ( COMPLEMENTARI EXP. 16/2008) 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.V.G., de data 15/03/2019, amb número de 
registre d’entrada 1271/2019, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que es va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 16/2008, per import de 
657,83 euros. 
 
Vist l’informe desfavorable emès l’Arquitecte tècnic municipal de data 27/03/2019, en 
relació a la visita d’inspecció realitzada i que respecte a l’espai públic, resulta: 
 

- Que el paviment de la vorera, no s’ha reparat correctament. 
- Que el paviment de la calçada, no s’ha reparat correctament 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Denegar la devolució de la fiança al sol·licitant, fins que és reparin 
correctament les deficiències referides a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.8. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL. 
Exp. 400/19. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. P.J.LL.G., en data 18-03-19, amb número de 
registre d’entrada  1313/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a posar una parada 
de conserves, salaons, olis embotits etc. els dies de mercat setmanal 
 
Que no es disposa d’espai per posar més parades. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. P.J.LL.G. per no disposar d’espai. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.J.LL.G. 
 
 
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 



 

 

 
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 DELS PADRONS FISCALS DE LES TAXES MUNICIPALS 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. Exp. 436/19. 
 
Atès que des del serveis municipals s’han elaborat els padrons corresponent a les 
taxes per ocupació de la via pública i de conservació del cementiri municipal de 
l’exercici 2019. 
 
I tenint en compte que l’Organisme de Gestió Tributària té delegades les facultats de 
recaptació de les taxes municipals relacionades en l’anterior paràgraf. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el padró de la Taxa per ocupació de la via pública corresponent a 
l’exercici 2019, que comença per K.R.C. i acaba  per I.S. 
 
Homs, per un import total de .-1028,08 €.- i que consta de 13 rebuts, que es detallen 
a l’annex 1 adjunt. 
 
 

1025/2017 R.M.C. 
c/ Narcís 
Monturiol, 5 

Fer rasa per 
canalització 
d'aigua 
d'incendis i 
arqueta de 
registre menor 38,00     

408/2019 F.S.C. 
c/ Ramon Pou, 
19 

Col.locació de 
gres a la terrassa menor 38,00     

419/2019 J.M.P. c/ de la Vila, 51 Reformar bany menor 43,16     

424/2019 M.M.M. 
Av. Castellets, 
24 

Renovació 
interiors 
d'habitatge major 546,86 110,5 33,00 

438/2019 M.H.P. 
Pg. Domènec 
Sert, 29 

Reformar interior 
distribució menor 103,95     

439/2019 X.S.C. 
Pl. Sta. Llúcia, 
18-1er. 

Distribució 
interior menor 292,64     



 

 

 
Segon.- Aprovar el padró de la Taxa per la conservació del cementiri municipal 
corresponent a l’exercici 2018, que comença per E.R.R. i acaba  J.M.B.R., per un 
import total de .-10.170 €.- i que consta de 963 rebuts, que es detallen a l’annex  2 
adjunt. 
 
Tercer.-Als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l’article 102.3 de la 
Llei General Tributària, procedir, en el cas de padrons, a l’exposició pública durant el 
termini de vint dies, comptats a partir del primer dia dels respectius períodes de 
cobrament. 
 
Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona poden consultar, durant el termini d’exposició pública, l’expedient, llevat de 
les dades excloses del dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar de forma presencial en aquest Ajuntament o en l’oficina 
de Vic de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’ORGT 

 
 
5.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 
 

núm. 
exp. sol.licitant finca tributària 

superfície 
ocupada ( m2.) dies 

import 
(€) 

302/2019 J.S.S. c/ de la Vila, 70 2,5 m2. 4 6,00 

389/2019 J.C.A. 
c/ Quintana, 10-
12 2,5 m2. 3 6,00 

392/2019 
T.P. Isidre Sayós 
S.L. 

Pl. Sta. Llúcia, 
10 8,00 m2 1 6,00 

 
Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per 
a cadascuna en els informes dels serveis municipals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als sol·licitants. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 

 



 

 

6. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL. Exp. 
397/19. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
data 28 de febrer de 2019, s’ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Taradell una 
subvenció de .-22.377,88 €.- en el març del fons de prestació “Finançament de l’Àmbit 
de Benestar Social” del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals de l’any 2019. 
 
Que per a l’efectivitat de l’acord de concessió de subvenció referit és necessari 
l’acceptació expressa de la mateixa. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar expressament la subvenció atorgada a aquest ajuntament per acord 
de la Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer 
de 2019, d’import .-22.377,88 €.- i en el març del fons de prestació “Finançament de 
l’Àmbit de Benestar Social” del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals de l’any 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 
 
 
7.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 
 

7.1 NINXOLS  NUMS. 17, 18 i 59 DE LA VIA SANT GENÍS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE TARADELL 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra.M.B.M., la qual manifesta que el seu pare Sr. C.B.F. 
(qpd) el qual va causar decés el dia 3 de maig de 1994, era titular de les concessions 
dels nínxols núms. 17, 18 i 59 de la Via Sant Genís. Que es comprova en la fotocòpia 
compulsada del testament que presenta la interessada que va nomenar-la a ella com 
a única hereva dels seus bens. Per tant demana que se li expedeixin nous títols de 
nínxol a favor d’ella  
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de les concessions dels  nínxols 17, 18 i 59 de 
la Via Sant Genís a  nom de M.B.M.    
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  
 
  
7.2 NINXOL  NUM.  108 DE LA VIA SANT GENÍS 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra. I.R.A. en la qual manifesta que el seu pare el Sr. M.R.B. 
(qdp) que va causar decés el dia 8 de març de 2019, estava casat amb la Sra. 
M.N.A.C. i varen tenir una única filla la sotasignat. Que l’esmentat Sr. M.B. era titular 
de la concessió del nínxol núm. 108 de la Via Sant Genís, i donat que la seva mare la 



 

 

Sra. N.A. en aquest mateix document renúncia a la titularitat dels esmentats drets a 
favor de la seva filla, sol.licita que se li expedeixi un nou títol de nínxol a nom d’ella. 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol 108 de la Via Sant   
Genís, a favor de la  Sra. I.R.A.  
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada. . 
  
 
7.3. NÍNXOL NÚM. 9 DE LA VIA SANT GENÍS 
 
Atesa la sol.licitud de la Sra. I.R.A., la qual manifesta que la seva mare la Sra. 
M.N.A.C.,  es titular de la concessió del nínxol núm. 9 de la Via Sant Genís, renúncia 
a la titularitat de l’esmentat nínxol a favor de la seva filla, i adjunta per aquest motiu, 
un document signat per la mare donant-li la concessió de l’esmentada cessió.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol núm. 9 de la Via Sant 
Genís , a favor de la Sra. I.R.A.   
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  
 
 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0007 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 34.018,43 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0007 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 
 



 

 

Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0007 per un import líquid de 
34.018,43 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
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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