
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 478/2019 JGL 15/04/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 D’ABRIL DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/15/2019 
 
Taradell, el dia 15 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 8 d’abril de 2019, número de sessió JGL/14/2019, 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 8 d’abril de 2019, número de sessió JGL/ 
14 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
 



 

 

2.1. AUTORITZACIÓ PARADES DE ROSES I LLIBRES PER SANT JORDI 2018. 
Exp. 374/2019 
 
Vistes les sol·licituds per instal·lar parades a la via pública per la venda de roses i/o 
llibres el dia 23 d’abril en motiu de la Festa de Sant Jordi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Únic.-Autoritzar la instal·lació de les parades següents: 
 

TITULAR PARADA UBICACIÓ 

Geganters Roses Zona davant BBVA 

ERC Taradell Intercanvi llibres Zona davant Església 

ANC Taradell Material ANC Zona illeta “Can Prat” 

Agrupació Sardanista Roses i llibres Zona davant “Can Vilaró” 

I.P.A. Roses artesanals Zona davant BBVA 

INS Taradell Roses Zona davant La Caixa 

Fundació Vilademany Material realitzat pels 
usuaris 

Zona davant Banc Popular 

J.R.P. Llibres Zona davant BBVA 

Ampa Escola El Gurri Roses Rotonda de Mont-rodon 

Jardineria Sayós Mas SL Roses La Plaça 

Associació Familiars 
Esclerosi 

Roses Zona davant betzinera 

S.G. Llibres Zona davant Fantasia 

 
 
2.2. QUEIXA PER ANIMALS ABANDONATS AL POLÍGON EL VIVET. Exp. 128/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació  Animalista Veu 
Animal de Taradell, en data 15-04-19, amb de registre d’entrada número  1791/2019, 
en la qual exposa que en unes naus del Polígon el Vivet hi ha una colònia d’uns 30 
gats abandonats, sense esterilitzar i amb 4 femelles embarassades, i es demana una 
actuació immediata. 
 
Que l’ajuntament està realitzant actuacions per tal de controlar els animals 
abandonats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar a Inti Veterinaris scp, que realitza serveis de control d’animals de 
l’ajuntament, que procedeixi a realitzar les actuacions necessàries per controlar la 
colònia de referència, iniciant-se per la esterilització de les femelles embarassades. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Animalista Veu Animal de Taradell i a 
Inti Veterinaris scp. 
 
 



 

 

2.3. SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ DE VIGILANT MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA 
INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS GPS. Exp. 803/2016. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.F.M. , en data 12-04-19, 
amb de registre d’entrada número  1757/2019, auxiliar de policia local-vigilant local 
d’aquest ajuntament, en la qual sol·licita, en motiu d’haver-se instal·lat aquest 
ajuntament dispositius de control, seguiment i seguretat en el vehicle i terminals de 
telefonia mòbils, adscrits al  servei de vigilants locals, que s’informi: 
 

1. si s’han instal·lat aquests dispositius a la resta de vehicles i terminals de 
telefonia mòbil municipals.  

2. si només s’ha instal·lat en aquest servei per quin motiu. 
3. de la finalitat d’aquesta instal·lació. 
4. la normativa que és d’aplicació i que fonamenta aquesta instal·lació. 

 
En relació a aquests extrems: 
 
1-Vehicles i terminal telefònics on s’ha instal·lat: 
 
-Aquests dispositius s’han instal·lat actualment només en el vehicle i els terminals de 
telefonia mòbil del servei de vigilants locals, sense que això comporti que, quan es 
consideri convenient, es pugui instal·lar en altres vehicles i terminals de telefonia 
municipal.  
 
2-Els motius són: 
 
-Per motius de seguretat dels agents auxiliars que presten el servei municipal. 
-Per tenir coneixement de les circumstàncies i característiques que comporta la 
prestació del servei en relació als desplaçaments i trucades i xarxes socials que 
s’utilitzen. 
-Per comprovar la correcció en la prestació del servei. 
 
3-La finalitat: 
 
-Garantir la seguretat dels vigilants locals. 
-Millorar el servei municipal de vigilants locals. 
 
4-La normativa que faculta l’ajuntament per instal·lar aquests dispositius és: 
 
-els articles 252 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; 190 del Decret 179/95 pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que estableixen que en la gestió 
directa els ens locals exerceixen de forma exclusiva les potestats de direcció i gestió 
del servei. 
 
-També en base a les facultats de direcció i control de l’activitat laboral establertes a 
l’article 20 de l’Estatut dels Treballadors, que en el seu apartat 3 disposa que 



 

 

l’empresari podrà adoptar les mesures que cregui oportunes de vigilància i control per 
verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals. 
 
-Per altra part informar que s’ha informat a tot el personal del servei de vigilants locals 
de la instal·lació dels dispositius de referència i de les seves característiques, afectant 
només els béns (vehicle i terminals de telefonia mòbil) propietat municipal adscrits a 
aquell i dintre de la jornada laboral, donant-se també compliment a la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999 i el seu reglament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i transmetre al sol·licitant la informació continguda en 
la part expositiva d’aquest acord.  
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M. 
 
 
2.4. ATORGAMENT SUBVENCIÓ ESBART DANSAIRE SANT GENÍS-
CARAMELLES 2018.  Exp. 77/2019. 
 
Vist que cada any el diumenge de Pasqua l’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell 
organitza una actuació de ball de bastons. 
 
Que els anys 2013, 2014, 2015,  2016, 2017 i 2018 se li ha concedit una ajuda de 
120€ per l’activitat esmentada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 120 €  a l’Esbart Dansaire Sant Genís per la organització 
del ball de bastons el diumenge de Pasqua de 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell. 
 
 
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 
(€) 

449/2019 R. Ma. G.S. c/ Pirineu, 7 
Obrir rasa 
connexió aigua menor 38,00 

470/2019 R.R.A. 
Ctra. Viladrau, 
48 

Pavimentar un 
local garatge menor 41,07 



 

 

469/2019 Ma. T.P.S. 
Ctra. Balenyà, 
114-2-3 Reformar cuina menor 89,10 

480/2019 M.S.C. 
Av. Montseny, 
29 

Fer rasa per 
connexió a 
clavegueram menor 38,00 

467/2019 E.B.B. Dr. Flèming, 19 Reformar cuina menor 89,10 

 
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. LLICÈNCIA DE SEGREGACIO DE LA FINCA DEL C. SANT SEBASTIÀ 21. Exp. 
496/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. D.C.B. i el Sr. V.T.B. en 
data 11-4-19, registre d’entrada 1736/19, en la qual sol·liciten que s’atorgui llicència 
urbanística per tal segregar de la finca assenyalada amb el núm. 21 del c. Sant 
Sebastià de Taradell i inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 564, Llibre 
23 de Taradell, Foli 161, Finca núm. 337, una porció de terreny de 205,95 m2. 
 
S’adjunta ala instància el projecte de segregació corresponent redactat per l’arquitecte 
tècnic Josep Comas Rifà, de març de 2019. 
 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 17, 18, 22 a 29 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova 
el reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar llicència urbanística a la Sra. D.C.B. i el Sr. V.T.B. per tal de segregar 
de la finca assenyalada amb el núm. 21 del c. Sant Sebastià de Taradell i inscrita al 
Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 564, Llibre 23 de Taradell, Foli 161, Finca 
núm. 337, una porció de terreny de 205,95 m2 en la forma que es disposa en el 
projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic Josep Comas Rifà de març de 2019 el 
qual es diligenciarà com a part d’aquest acord. 
 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per import de 100 €. 
 



 

 

Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. D.C.B. i el Sr. V.T.B. 
 
 
3.3. LLICÈNCIA DE  CONSTITUCIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA 
ASSENYALADA AMB EL NÚMERO 21 DEL C. SANT SEBASTIÀ. Exp. 497/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. D.C.B. i el Sr. V.T.B.  en 
data 11-4-19, registre d’entrada 1737, en la qual sol·licita llicència per tal de constituir 
una propietat horitzontal en la finca del c. Sant Sebastià 21 de Taradell,  inscrita al 
Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 564, Llibre 23 de Taradell, Foli 161, Finca 
núm. 337, en la forma i amb les entitats següents: 
 

⎯ Entitat número ú. Local en planta baixa i superfície construïda 16,93 m2 amb 
una quota de participació en relació al total de 4,68% 

 

⎯ Entitat número dos. Local en planta baixa i superfície construïda 37,44 m2 amb 
una quota de participació en relació al total de 8,97% 

 

⎯ Entitat número tres. Habitatge en planta baixa i superfície construïda 76,54 m2 
amb una quota de participació en relació al total de 20,77% 

 

⎯ Entitat número quatre. Habitatge en planta primera i superfície construïda 46,56 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 11,36% 

 

⎯ Entitat número cinc. Habitatge en planta primera i superfície construïda 91,34 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 21,15% 

 

⎯ Entitat número sis. Habitatge en planta segona i superfície construïda 46,64 m2 
amb una quota de participació en relació al total de 10,80% 

 

⎯ Entitat número set. Habitatge en planta segona i superfície construïda 96,24 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 22,28% 
 

Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el 
reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística de constitució de règim de propietat horitzontal 
de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 564, Llibre 23 
de Taradell, Foli 161, Finca núm. 337, assenyalada amb el núm. 21 del c. Sant 
Sebastià de Taradell, en la forma i amb les entitats següents: 
 

• Entitat número ú. Local en planta baixa i superfície construïda 16,93 m2 amb 
una quota de participació en relació al total de 4,68% 

 



 

 

• Entitat número dos. Local en planta baixa i superfície construïda 37,44 m2 amb 
una quota de participació en relació al total de 8,97% 

 

• Entitat número tres. Habitatge en planta baixa i superfície construïda 76,54 m2 
amb una quota de participació en relació al total de 20,77% 

 

• Entitat número quatre. Habitatge en planta primera i superfície construïda 46,56 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 11,36% 

 

• Entitat número cinc. Habitatge en planta primera i superfície construïda 91,34 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 21,15% 

 

• Entitat número sis. Habitatge en planta segona i superfície construïda 46,64 m2 
amb una quota de participació en relació al total de 10,80% 

 

• Entitat número set. Habitatge en planta segona i superfície construïda 96,24 
m2 amb una quota de participació en relació al total de 22,28% 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 700,-- euros 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. Sra. D.C.B. i el Sr. V.T.B.  
 
 
3.4. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 556/2016 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F.V.M. en data 27/07/2018, amb número de 
registre d’entrada 3516/2018 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 556/2016, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat situat a l’Av. Montseny, 42 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 10/04/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge situat a l’Avda. Montseny     
núm. 42. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 CANVI DE TITULARITAT DE BAR-RESTAURANT – Exp. 456/2019 



 

 

 
Atesa la instància de LUSCO-FUSCO SCP, amb NIF J67412908, de data 3 d’abril de 
2019, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de bar-restaurant (Exp. 
14/05) a la Ctra. de Balenyà, 29 bx, d’aquest terme municipal, expedient núm. 1018/18. 
 
Vista la renúncia del senyor J.V.D., actual titular, a favor del sol·licitant LUSCO-FUSCO 
SCP. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 12 d’abril de 2019 
amb les següents condicions prèvies a l’obertura de l’establiment: 

- Instal·lar 3 extintors d’incendi (dos de pols ABC i un de neu carbònica), al corrent 
de les operacions de manteniment reglamentàries. 

- Instal·lar elements d’accionament no manual a les aixetes de les piques de la 
cuina i de la barra del bar. 

- Disposar d’un armari per emmagatzemar els productes de neteja i un altres per a 
la cristalleria i la vaixella. 

- Disposar d’un recipient d’accionament a pedal per depositar les deixalles. 
- En general, complir totes les condicions i mesures correctores imposades al titular 

actual de la llicència. 
- Presentar la documentació que tot seguit es relaciona: 

o Contracte de retirada d’olis vegetals usats, signat amb una empresa 
autoritzada. 

o Pla de desratització, desinfecció i desinsectació de les instal·lacions. 
o Pla d’autocontrol sanitari. 
o Justificació de la formació del personal en matèria de manipulació 

d’aliments. 
o Declaració responsable en matèria de salut alimentària, segons imprès 

normalitzat de l’ajuntament. 
 
Vist l’article 64 de 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 a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de 
bar-restaurant  (Exp. 14/05) a la Ctra. de Balenyà, 29 bx a favor  de LUSCO-FUSCO 
SCP  amb les condicions esmentades a l’informe de l’enginyer de data 12 d’abril de 2019. 
 
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 de titularitat....................................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.2 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III, FASE 1 POLLASTRES ECOLÒGICS – Exp. 
460/19 
 
Atesa la instància de MAS BELLPUIG SCP, amb NIF J65079360 de data 5 d’abril de 
2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de 
disposar d’una activitat d’explotació ramadera de cria de polls ecològics al Mas Bellpuig 
d’aquest terme municipal, expedient núm. 460/19. 
 
Vist que el veterinari senyor Lluís Vila Quera va emetre informe favorable en data 10 
d’abril de 2019 amb els requisits que s’esmenten a continuació: 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Han de complir amb la llei de benestar animal. 
- Cal disposar d’un pla de neteja, desinfecció i desratització de l’explotació. 
- Cal que el gual sanitari estigui en perfectes condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal disposar d’una pòlissa d’assegurances actualitzada. 
- Cal actualitzar el llibre d’explotació. 
- Cal justificar el destí de la gallinassa. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 12 d’abril de 2019,  
pel què fa al control de la documentació presentada i considerant el compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions  exposades al projecte i les indicades en 
l’informe del tècnic veterinari competent. 
 
Atès 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-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per MAS 
BELLPUIG SCP de la seva intenció de disposar d’una activitat d’explotació ramadera 
de cria de polls ecològics al Mas Bellpuig d’aquest terme municipal, amb el compliment 
de les condicions esmentades en els informes del veterinari de data 10 d’abril de 2019 
i de l’enginyer municipal de data 12 d’abril de 2019. 
 



 

 

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: 
Comunicació prèvia d’un annex III............................................................ 324,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0009 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 266.171,46 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. 2019-0009 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. 2019-0009 per un import líquid de 
266.171,46 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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