
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 621/2019 JGL 27/05/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27  DE MAIG DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/21/2019 
 
Taradell, el dia 27 de maig 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 20 de maig de 2019, número de sessió JGL/20/2019, 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 20 de maig de 2019, número de sessió JGL/ 
20 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. AJUT ECONÒMIC PREMI LITERARI SOLSTICI 2019. Exp. 77/19.  
 



 

 

Vista la instància presentada per la Biblioteca Antoni Pladevall i Font, en data 
24/05/2019, amb número de registre d’entrada 2470/2019, en la qual sol·licita que en 
motiu de a celebració del 17è Premi literari Solstici el dia 8 de juny, s’atorgui una ajuda 
econòmica de 1.300€. 
Que l’ajuntament col·labora en els actes que organitzen les entitats del poble sense 
ànim de lucre i d’interès cultural, esportiu i general. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font un ajut de 1.300€ en concepte 
d’aportació al 17è Premi literari Solstici. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font. 
 
 
2.2. DONAR COMPTE  DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR 
D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT DE TRASPÀS DE CARRETERES. Exp. 
776/2017. 
 
Es dona compte a la Junta de Govern de la Resolució del Director General 
d’Infraestructures i Mobilitat, de 17 de maig de 2019, per la qual s’aprova l’expedient 
de traspàs a l’Ajuntament de Taradell per part de la Generalitat de Catalunya, del Tram 
de la B-530, comprès entre el PK 0+000 i el PK 0+503, comprès entre el PK 0+060 i 
el PK 0+537 i els canvis de titularitat a favor de la Generalitat de Catalunya dels vials 
de titularitat municipal Ronda de Ponent, en el tram comprès entre les carreteres B-
520 enel tram comprès entre les carreteres B-520 (PK 6+145) i BV-5306, que 
s’incorporarà a la Xarxa de carreteres com a carretera C-745, tram comprès entre el 
PK 6+000 i el PK 6+835 i Av. Mossèn Cinto Verdaguer, en el tram comprès entre les 
carreteres BV-5306 i BV-5305, que s’incorporarà  a la Xarxa de carreteres coma 
carretera C-745z, tram comprès entre el PK 5+250 i el PK 6+000. 
 
Per unanimitat s’acorda restar-ne assabentada. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE F.P.J. PER POSAR QUATRE TAULES A LA PLAÇA COM A 
TERRASSA DEL BAR SPORT. Exp. 1015/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. F.P.J., en data 16-05-19, 
amb registre d’entrada número  2356/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi, com 
a titular del Bar Sport, per posar 4 taules a La Plaça, al costat del monument de Pau 
Casals, com a terrassa del referit establiment. 
 
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe favorable per a un 
espai ocupar de 20 m2. 
 
Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar al Sr. F.P.J., com a titular del Bar Sport, llicència d’ocupació de la via 
pública per instal·lar 4 taules i cadires a La Plaça (en el lloc assenyalat pels tècnics 
municipals), com ampliació de la terrassa del referit establiment, sense perjudici de 
tercers, revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau i sota 
les condicions següents: 
 

• L’espai a ocupar entre taules i cadires serà de 20 m2 com a màxim, es situarà 
desplaçat de l’accés a la plaça i del banc, i no interferirà el pas ni l’accés dels 
vianants. 

 

• L’execució de música només podrà ésser entre les 10:00 a les 21:00 h. i s’hi 
haurà de posar fi si algun veí ho sol·licita. 

 

• S’hauran de retirar les taules i cadires de la terrassa en el cas que s’hagin 
d’efectuar actes o activitats realitzades o autoritzades per l’ajuntament durant 
el temps de celebració dels mateixos. 

 

• En tot cas s’haurà de deixar una separació d’un metre i mig d’espai respecte 
de qualsevol altre element que es trobi a la via pública, per facilitar el pas de 
vianants. 

 

• L’horari màxim de funcionament de la terrassa serà de dilluns a dijous 
laborables fins a les 23:00 h, i de divendres a diumenges i vigílies de festius, 
les 24.00 h. 
 

• Les altres assenyalades en els articles 69 i 71 de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència 

 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.P.J. 
 
 
2.4. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 4 DE L’OBRA “MILLORA 
DE L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ LA ROCA, AV. SANTA EUGÈNIA, C. 
VILALLEONS I INICI DEL C. SANT MARÇAL”. Exp. 703/2018. 
 
Vist que s’ha entregat a l’ajuntament en data 27-05-19 per part de la direcció d’obres 
i de l’adjudicatària Urobrex SL, la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Millora de 
l’accés a la urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant 
Marçal”, de data 27 de maig de 2019, d’import .-13.475,52 € (iva inclòs), corresponents 
a l’obra executada durant el mes maig de 2019. 
 
Que s’adjunta a la certificació informes de la direcció d’obres i actes de preus 
contradictoris per imprevistos que s’ha produït durant l’execució de l’obra per un import 
de .-25.289,07 €, dels 11.813,55 € es varen incorporar a la certificació d’obra número 
3 i la resta de  13.475,52 € formen la certificació d’obres núm. 4. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de l’obra l’obra “Millora de l’accés a la 
urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal”, de 
data 27 de maig de 2019, d’import .-13.475,52 € (iva inclòs), corresponents a l’obra 
executada durant part del mes de maig de 2019. .  
 
Segon.-Notificar el present acord a Urobrex SL. 
 
 
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: 

 
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. 
 
 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

528/2019 

Nedgia 
Catalunya, 
S.A. 

Av. 
Montseny, 
21 

Obertura de 
rasa menor 38,00     

614/2019 
Europa 
Casings, S.L. 

c/ Narcís 
Monturiol, 
11 

Reforma 
distribució 
interior menor 478,02 96,57 33,00 

637/2019 Ma. D.N.M. 
c/ Dr. 
Genís, 17 

Substitució 
rajoles piscina menor 77,22     

638/2019 
Roctar Obres 
S.L. 

Pg. 
Domènec 
Sert, 7-9 

Treure les 
teules, posar 
aïllament i tornar 
a col.locar les 
teules menor 267,30     

639/2019 J.P.P. 
c/ Sardana, 
7 

Obres de millora 
en interior 
d'habitatge menor 925,78 187,03 33,00 



 

 

3.2. DESISTIMENT I RENÚNCIA A LA MODIFICACIÓ NÚM. 9 DEL POUM-CASETA 
DE L’HORTALÀ. Exp. 842/2016. 
 
Vist que a sol·licitud de la Sra. E.R.N. va proposar la modificació puntual núm. 9 del 
POUM-Caseta de l’Hortalà, que va ésser assumida per aquest ajuntament per acord 
del Ple de data 1 de desembre de 2016, aprovant-se inicialment també la referida 
modificació. 
 
Es va seguir el procediment establert normativament sotmetent-se a informació 
pública i sol·licitant informes als organismes sectorials  competents. Per part de 
l’Oficina Territorial d’Acció Ambiental de Barcelona, es va requerir diversa 
documentació en relació a la modificació proposada, que alhora aquest ajuntament va 
requerir a la Sra. Reig i que no ha presentat. 
 
En data 24-05-2019 la Sra. E.R.N. presenta al registre municipal, registre d’entrada 
2463/19, un escrit en el qual manifesta que desisteix de la seva sol·licitud de 
modificació del POUM. 
 
Que la modificació de referència es tramita a instàncies de la Sra. Reig, que era l’única 
afectada per la mateixa 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’ajuntament de 1 de desembre de 2016 
d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM-Caseta de l’Hortalà i 
ordenar l’arxiu de l’expedient 842/2016. 
 
Segon.-Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. E.R.N. 
 
 
3.3. LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA DE LA CARRETERA DE 
BALENYÀ NÚM. 42. Exp. 634/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.B.C. i pel Sr. F.C.C. en 
data 24-5-19, registre d’entrada 2469/19, en la qual sol·licita que s’atorgui llicència 
urbanística per tal segregar de la finca assenyalada amb el núm. 42 de la Carretera 
de Balenyà, inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2836, Llibre 150 de 
Taradell, Foli 97, Finca núm. 1.032, amb referències cadastrals números 
0761504DG4306S0001OB i 0761507DG4306S0001DB, una porció de terreny de 
136,53 m2, la descripció del qual és la següent: 
 
Terreny de forma trapezoidal situat a la part posterior de la finca assenyalada amb el 
núm. 82 del c. Ramon Pou de Taradell, de superfície cent trenta-sis metres i cinquanta-
tres decímetres quadrats (136,53 m2), i que confronta: Al Nord amb A.F.; al Sud, amb 
finca assenyalada amb el núm. 82 del carrer Ramon Pou de Taradell i propietat de 



 

 

l’Ajuntament de Taradell; a l’Est, amb finca assenyalada amb el núm. 78 del c. Ramon 
Pou de Ll.S.C.; i a l’Oest, amb finca d’E. i A.C.S. 
 
Aquest terreny que es segrega és la part de la finca matriu que forma part de la finca 
cadastral núm. 0761507DG4306S0001DB. 
 
S’adjunta a la instància els plànols i documents que corresponen. 
 
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. E.B.C. i  Sr. F.C.C., per tal de segregar 
de la finca assenyalada amb el núm. 42 de la Carretera de Balenyà de Taradell, 
inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2836, Llibre 150 de Taradell, Foli 
97, Finca núm. 1.032, amb referències cadastrals números 
0761504DG4306S0001OB i 0761507DG4306S0001DB, una porció de terreny de 
136,53 m2, la descripció del qual és la següent: 
 
Terreny de forma trapezoidal situat a la part posterior de la finca assenyalada amb el 
núm. 82 del c. Ramon Pou de Taradell, de superfície cent trenta-sis metres i cinquanta-
tres decímetres quadrats (136,53 m2), i que confronta: Al Nord amb A.F.; al Sud, amb 
finca assenyalada amb el núm. 82 del carrer Ramon Pou de Taradell i propietat de 
l’Ajuntament de Taradell; a l’Est, amb finca assenyalada amb el núm. 78 del c. Ramon 
Pou d’hereus de Ll.S.C.; i a l’Oest, amb finca d’E. i A.C.S. 
 
Aquest terreny que es segrega és la part de la finca matriu que forma part de la finca 
cadastral núm. 0761507DG4306S0001DB. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. E.B.C. i  al Sr. F.C.C. 
 
 
4. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE RECLAMACIÓ 
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER PART DE LA SRA. J.P.G. Exp. 
238/2018. 
 
Vist l’ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, dictat en el 
Procediment Ordinari 117/2019-E, al qual s’adjunta còpia de l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 7 de gener de 2019, altra documentació complementària i de 
l’escrit d’interposició de recurs administratiu per part de la Sra. J.P.G. contra l’acord 
de la Junta de Govern Local abans esmentat Exp. 238/2018. 
 
En el referit ofici es requereix a aquest ajuntament per tal que: 
 



 

 

1-la resolució d’aquest ajuntament en la qual s’acordi remetre l’expedient, es notifiqui 
en el termini de 5 dies a la seva adopció als qui apareguin com interessats en el mateix 
i se’ls emplaci perquè puguin personar-se com a part demandada en el termini de 9 
dies. 
 
2-una vegada complimentades les notificacions, remetre l’expedient incorporant la 
justificació dels emplaçaments efectuats, complert, foliat i autenticat, en el termini de 
20 dies. 
 
Que a l’expedient tan sols apareix com a part interessada la companyia Zurich 
Insurance PLC, la qual és codemandada en el recurs contenciós interposat i no essent 
per tant necessari que se li efectuï cap emplaçament per comparèixer. 
 
Que l’ajuntament ha de defensar la seva actuació, essent necessari a tal fi designar 
procurador del tribunals i advocat per tal que el representin i defensin, respectivament, 
en el recurs esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar la remissió de l’expedient administratiu 238/2018 al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, Recurs Ordinari 117/2019-E. 
 
Segon.-Designar, perquè representi a aquest ajuntament en el procediment 
contenciós administratiu indicat al Procurador dels Tribunals Sr. C.B.M. 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0012 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 173.891,33 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. 2019-0012 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. 2019-0012 per un import líquid de 
173.891,33 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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