
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 97/2019 JGL 21/01/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE GENER DE 2019  
 
Número de sessió: JGL/03/2019 
 
Taradell, el dia 21 de gener 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 14 de gener de 2019, número de sessió JGL/02/2019, 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 14 de gener de 2019, número de sessió 
JGL/ 02 /2019. (Exp. 78/2019). 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. AL·LEGACIONS A SANCIÓ DE TRÀNSIT. Exp. 1105/18 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.F.R. en representació 
pròpia i de la seva mare A.R.R., en data 15-01-19, amb de registre d’entrada número  
E 281/2019, en la qual formula al·legacions a l’expedient de denúncia per no obeir 
senyal vertical d’estacionament prohibit, per haver aparcat el cotxe de la seva mare 
matrícula 4630 KKV el dia 16-12-18 davant del núm. 10 del c. Sant Sebastià de 
Taradell, quan estava senyalitzat amb prohibició d’estacionar, essent sancionada i 
retirant-se el cotxe amb la grua municipal. Al·lega que no va aparcar el cotxe al garatge 
perquè previsiblement hauria de sortir per portar la seva mare a urgències mèdiques 
tal i com havia passat el dies anteriors. 
 
Vistos els informes mèdics acompanyats a l’escrit d’al·legacions acreditatius de les 
circumstàncies de salut que afecten la Sra. A.R.R. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions formulades per la Sra. L.F.R. en representació 
pròpia i de la seva mare A.R.R., i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador i de 
retirada de vehicle amb la grua municipal. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.F.R. 
 
 
2.2. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 88/2019. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Ma. M.P.C., de data 07/01/2019, amb número 
de registre d’entrada 89/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual d’accés a 
vehicles, a la finca assenyalada amb el número 123 del c/ Catalunya. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 21/01/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant, la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/ Catalunya, 123 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe 
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 21/01/2019 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE 
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
 



 

 

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 

(€) Fiança Placa 

1117/2018 Ma. A.S.A. 
Pg. Domènec 
Sert, 26-2-1 

Reforma 
cuina, bany i 
tancaments menor 891,00     

104/2019 J.V.V. 
Av. Goitallops, 
64 

Habitatge 
unifamiliar 
aïllat i 
piscina major 7647,80 1.545,01 33,00 

 
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 PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 117/2019 – Complementari 16/2008 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.V.G. data 18/01/2019, amb número de registre 
d’entrada 337/2019 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les obres 
autoritzades en l’exp. núm. 16/2008. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 21/01/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ Pins, 18. 
 
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  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  

PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

4.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. M.R.R.M.  

Atesa la sol·licitud núm. 328/2019 de data  18 de gener de 2019 de  la Sra. M.R.R.M.  

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

condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 

Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 17 

de setembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. M.R.R.M. 

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  a la Sra. M.R.R.M. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data 17 de setembre de 2018.   

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.   

 

4.2 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A L’I.M.R.    

Atesa la sol·licitud núm. 327/2019  de data  18 de gener de 2019 de  la Sra. J.R.L.  

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

condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 

Famílies  de la Generalitat de Catalunya al seu fill I.M.R.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 10 

de desembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de l’I.M.R.  

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 menor I.M.R. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data 10 de desembre de 2018.   



 

 

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.       

 

4.3 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. C.F.L.  

Atesa la sol·licitud núm. 371/2019 de data  21 de gener de 2019 de  la Sra. C.F.L. 

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

condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 

Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 5 de 

desembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. C.F.L.  

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  a la Sra. C.F.L. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data 5 de desembre de 2018.   

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.       

 
5.- SOL.LICITUD DE  CONCESSIÓ DE TÍTULARITAT DE NINXOL 
 

5.1 NÍNXOL  NÚM. 13 DEL BLOC TARDOR 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra. A.P.R. en la que manifesta que el seu espòs el Sr.J.C.R.  
(qpd) va  causar decés el dia 19 de gener de 2019, es voluntat de la família d’enterrar-
lo al Cementiri de Taradell,  per aquest motiu sol·licita la concessió del nínxol núm. 13 
del  Bloc Tardor.   
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la concessió del nínxol núm. 13 del Bloc Tardor a la Sra. A.P.R. 
    
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada. . 
 
 
6. INCOACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INCOMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS. Exp. 132/2019. 
 



 

 

Vist el butlletí de denúncia emès per l’Agent auxiliar de policia local amb TIP núm. 
1004 en data 14-01-19, núm. 00210, en el qual es denuncia que el Sr. À.G.G., amb 
DNI núm. 77.291.343-G, perquè tenia un gos de la seva propietat, de raça perillosa 
(American Bully), de nom “President”, amb xip núm. 977200008928146, sense lligar i 
voltant pel c. dels Pins 11 sense que tampoc hi hagués el propietari per controlar-lo el 
dia 14-01-19 a les 08:10 h. 
 
Que consta a l’arxiu municipal que el Sr. Godayol disposa de l’autorització municipal 
per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós, anomenat “President” i amb 
el núm. de xip transcrit. 
 
Que aquests fets poden comportar un incompliment de la Llei 10/1999 i de l’Ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
 
Per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer.- Incoar l’expedient sancionador al Sr. À.G.G. per infracció de la Llei 10/1999 i 
de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
Segon.- Nomenar instructor de l’expedient al regidor Sr. Jordi Baucells Colomer i 
Secretari al de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. À.G.G. 
 
 
7. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE MERCANTIL DE SUPORT 
COMPTABLE I D’INTERVENCIÓ. Exp. 377/16. 
 
Vist la instància presentada pel Sr. M.P.C. al registre municipal en data 21-1-19, 
registre d’entrada 364/19, en la qual sol·licita el retorn de la garantia que va constituir, 
d’import 1.100 €, com adjudicatari del contracte de 1 de juny de 2016 de “Suport 
comptable i intervenció”, el qual va finalitzar el 31 de maig de 2018, havent-se 
prorrogat fins el mes de gener de 2018. 
 
Que se li ha requerit la presentació d’una nova garantia com adjudicatari provisional 
del nou contracte de “Suport comptable i intervenció” Exp. 686/18. 
 
Que el contracte s’ha prestat satisfactòriament procedint la devolució la fiança de 
referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar la sol·licitud del Sr. M.P.C. i retornar-li la quantitat de .-1.100,00 €.- 
que havia ingressat en aquest ajuntament com adjudicatari i garantia del contracte 
“Suport comptable i intervenció” Exp. 377/16. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. M.P.C. 
 



 

 

 
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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