
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 516/2019 JGL 29/04/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’ABRIL DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/17/2019 
 
Taradell, el dia 29 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 23 d’abril de 2019, número de sessió JGL/16/2019, 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 23 d’abril de 2019, número de sessió JGL/ 
16 /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 UD TARADELL PER AL TORNEIG TAR INTERNATIONAL 
TOURNAMENT. Exp. 66/19 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la UD Taradell, en data 29-04-
19, amb de registre d’entrada número  1959/2019, en la qual, en motiu de la celebració 
del Tar International Tournament els pròxims 4 i 5 de maig de 2019, a les instal·lacions 
del camp de futbol de la Roureda, sol·licita que es prohibeixi estacionar al c. de la 
Roureda per poder posar les càmeres de TV· i disposar de tanques, cadires i 
contenidors. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats del municipi que no tenen ànim de lucre i 
que realitzen activitats esportives. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud del a UD Taradell en motiu de la celebració del Tar 
International Tournament els pròxims 4 i 5 de maig de 2019, a les instal·lacions del 
camp de futbol de la Roureda. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la UD Taradell. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE PLAÇA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS AL C. DE 
VIC CANTONADA AMB C. VILANOVA. Exp. 152/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. I.M.G. en data 26-04-19, 
registre d’entrada núm. 1930, en la qual exposa que el seu marit P.V.C. pateix una 
insuficiència respiratòria que pràcticament li impedeix caminar i ha d’anar sempre amb 
la màquina d’oxigen. Que al carrer Vilanova 41 hi ha una plaça d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda que no s’utilitza, i tampoc la pot utilitzar el seu marit 
perquè aquest carrer fa força pujada. Que li interessa que es traslladi aquesta plaça 
d’aparcament a l’aparcament situat a la cantonada del c. de Vic amb el c. Vilanova. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. I.M.G. i assenyalar com aparcament reservat 
per a persones amb mobilitat reduïda i que disposin de la targeta d’aparcament de 
vehicles, la plaça d’aparcament en bateria situada a la cantonada del c. de Vic amb el 
c. de Vilanova. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. I.M.G. 
 
 
3. URBANISME 
 
3.1. RECTIFICACIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DEL C. PINS 20. Exp. 
117/2019. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2019, es va 
acordar atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. 
Pins núm. 18. 



 

 

 
Que la llicència de referència és errònia quan al número de carrer assenyalat a l’acord, 
essent el correcte el núm. 20 i no pas el núm. 18. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Rectificar l’acord de la Junta de govern de data 21 de gener de 2019, 
d’atorgament de llicència de primera ocupació, en el sentit que l’habitatge respecte del 
qual s’atorga és l’assenyalat amb el número 20 del c. Pins. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. X.V.G. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT INNÒCUA, AGÈNCIA DE VIATGES – Exp. 
457/19 
 
Atesa la instància del Sr. J.S.P. amb NIF núm. 77290599L de data 3 d’abril de 2019, 
presentant una comunicació prèvia de declaració responsable d’obertura, fent avinent 
la seva intenció d’exercir l’activitat d’agència de viatges, situada al carrer de l’Església, 
7 bx (entrada pel Pg. Domènec Sert, 1) d’aquest terme municipal, expedient núm. 
457/19. 
 
Atès que amb data 26 d’abril de 2019 l’enginyer tècnic municipal emet informe 
favorable, manifestant que: 

- L’imprès de declaració responsable d’obertura s’ajusta al model normalitzat i 
està correctament emplenat. 

- Efectuada una visita al local, constata que el titular disposa del certificat al qual 
fa referència la declaració responsable presentada. 

- Les parts visibles i comprovables de les instal·lacions compleixen les 
condicions tècniques i de seguretat exigibles. 

 
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
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 pel Sr. 
J.S.P. per començar a exercir legítimament l’activitat d’agència de viatges, situada al 



 

 

carrer de l’Església, 7 bx (entrada pel Pg. Domènec Sert, 1) d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 457/19, amb el vistiplau de l’informe de l’enginyer tècnic municipal del 
26 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 d’activitat innòcua................................................................. 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL PREU CONTRADICTORI NÚM 1 DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE L’OBRA “MILLORA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET 
I CASTELLETS”. Exp. 832/18. 
 
Vista la relació de preus contradictoris formulada pel tècnic director de i l’adjudicatària 
de l’obra “Millora dels polígons industrials El Vivet i Castellets”, en la qual s’estableix: 
 
-El preu unitari de 70,70 €/ml per ml d’enderroc de tub de formigó armat de 600 mm 
de diàmetre nominal amb mitjans mecànics, incloent càrrega de residu i gestió. 
 
-El preu unitari de 133,04 …€/ml per ml de claveguera amb tub doble de capa de 
polietilè, incloent treballs de la retroexcavadora per a l’anivellament de la base i trasllat 
del conducte. 
 
Que la relació ha estat signada en prova de conformitat per la direcció tècnica i per 
l’adjudicatària en data 5 d’abril de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-aprovar la relació de preus contradictoris núm. 1 de l’obra “Millora dels 
polígons industrials El Vivet i Castellets”. 
 
Segon.-Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària Pasquina SA. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA “MILLORA 
DEL POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS. Exp. 832/18. 
 
Vista la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Millora del polígons industrials El Vivet i 
Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 5 d’abril de 2019 i signada 
per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-26.050,77 €.- (iva inclòs) i corresponent a 
l’obra executada durant el mes de març de 2019. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la  certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Millora del polígons industrials 
El Vivet i Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 5 d’abril de 2019 i 
signada per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-26.050,77 €.- (iva inclòs) i 
corresponent a l’obra executada durant el mes de març de 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Pasquina SA. 
 
 
7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-00 corresponent a factures rebudes, i que han 
estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 214.574,21 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. 2019-0010 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. 2019-0010 per un import líquid de 
214.574,21 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. 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o 
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no 
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  



 

 

 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 
inclòs) 

3173 e-
523/2019 

Pareja & Associats, 
Advocats, SLP 

Representació i defensa 
recurs contenciós-
Administratiu 62/19 seguit 
davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, interposat per la 
Sra. Josefina Majó Díaz 

14.520,00 

3175 e-
522/2019 

Gamma 
d’Arquitectura, SLP 

Redacció de la modificació 
núm. 11 del POUM 

5.783,80€ 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
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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