
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1690/2017 JGL 06/11/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
Número de sessió: JGL/40/2017 
 
Taradell, el dia 6 de novembre de 2017 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 30 d’octubre de 2017, número de sessió JGL/39/2017, 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 30 d’octubre de 2017, número de sessió 
JGL/ 39 /2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. ACCEPTACIÓ DONACIÓ QUADRES. Exp. 1689/2017 
 
 



 

 

Vist la instància presentada pel Sr. X.C.S., de data 31/10/2017, amb número de 
registre d’entrada 4448/2017 en la qual ofereix a aquest ajuntament la donació d’un 
quadre del seu pare J.C.M. pintat pel Sr. J.M.P.F. 
 
Que al Centre Cultural Costa i Font hi ha una sala dedicada al Sr. J.C.M. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la donació del quadre esmentat incorporant-lo al patrimoni 
municipal i agrair aquesta donació al Sr. C. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Sr. C. 
 
 
2.2. PINTADA GRAFFITI PASSATGE DEL CASINO. Exp. 1695/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. D.P.M., en data 02/11/2017, amb número de 
registre d’entrada  4477/2017, en la qual exposa que se li va pintar una línia a tota la 
façana de la casa al Passatge del Casino núm. 12, i sol·licita que per part de 
l’Ajuntament es procedeixi a netejar la façana i fer-se càrrec de les despeses que 
comporta. 
 
Que la responsabilitat de les pintades a les façanes particulars és de l’autor de es 
mateixes, no essent atribuïble al mal funcionament de cap servei públic, podent el 
perjudicat en el seu cas, reclamar davant la jurisdicció competent. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. P. pels fets exposats, lamentant que 
s’hagin produït. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.3. SOM DONES – DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Exp. 
1696/2017 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Som Dones, en data 31/10/2017, amb 
número de registre d’entrada  4460/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració 
del dia internacional contra la violència de gènere el 25 de novembre, poder realitzar 
un seguit d’activitats el referit dia a 2/4 d’11 del matí i una plantada de cors amb el 
nom de les víctimes de violència de gènere del 2017. 
 
Que aquest Ajuntament col·labora amb les activitats que organitzen les entitats de 
Taradell. 
 
 
Per unanimitat s’acorda: 



 

 

 
Primer.- Autoritzar la celebració de l’activitat esmentada, recordant a la sol·licitant que 
posteriorment s’hauran de treure els elements utilitzats 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitants. 
 
 
2.4. QUEIXA AMPA LES PINEDIQUES. Exp. 1694/2017 
 
Vista la instància presentada per l’Ampa de l’escola Les Pinediques, en data 
02/11/2017, amb número de registre d’entrada 4478/2017, en la qual exposa que els 
dies de pluja, a la sortida de l’escola (16:30 hores) es produeixen problemes de 
circulació dels cotxes que accedeixen a l’escola atès que els vigilants no vigilen el 
trànsit, i sol·liciten que s’ordeni als vigilants per regular el trànsit els dies de pluja a la 
sortida de l’escola. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar les actuacions necessàries per tal que els 
vigilants regulin el trànsit a la sortida de l’escola els dies de pluja. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.5. AL.LEGACIONS RETIRADA DE GRUA. Exp. 1661/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. S.M.A., en data 24/10/2017, amb número de 
registre d’entrada  4360/2017, en la qual exposa que se la va sancionar i la grua se li 
va endur el cotxe per tenir-lo aparcat a la Plaça de les Eres a les 11:06 hores del 
24/10/2017. 
 
Que tot hi haver-hi els senyals mòbils de prohibició d’aparcar, aquestes no havien 
estat posades amb l’antelació suficient. 
 
Vist l’informe del vigilant núm. 1019 de data 24/10/2017 en la qual consta que la 
senyalització no s’havia posat amb 72 hores d’antelació.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador 
corresponent i la taxa de la grua per la retirada del vehicle. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
2.6. LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 724/2016 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. J.R.S., en data 24/07/2017, amb número de 
registre d’entrada  3100/2017, en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de 
l’habitatge unifamiliar aïllat del c/ Roures, 9. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal en data 06/11/2017 on consta que a la 
part posterior de la parcel.la hi ha un cobert adossat a la tanca mitgera de la parcel.la 
amb el veí que és un volum disconforme a la normativa del POUM doncs està situat 
dins la zona de separació mínima al límit de la parcel.la de 5 metres (art. 165.2H). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència de primera ocupació de l’habitatge 
unifamiliar aïllat del c/ Roures, 9 pels motius esmentats a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7. RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ ICIO. Exp. 1250/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. P.V.S., en data 16/10/2017, amb número de 
registre d’entrada  4218/2017, en la qual formula Recurs de Reposició contra la 
liquidació de l’ICIO, Taxa per atorgament de llicències, i la fiança, de les llicències 
d’obres atorgades en data 02/10/2017 exp. 1250/2017, atès que s’efectua sobre un 
pressupost de les obres de 560.571,84€ que és molt superior al cost real de les obres 
de 280.000,00€. 
 
Que s’ha de tenir en compte que la tecnologia constructiva, basada en la fusta, 
representa un estalvi important en relació als mètodes tradicionals de construcció, i 
sol·licita que es recalculin les liquidacions interessades en base al pressupost de 
280.000,00€. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 02/10/2017 en el que es realitza una 
nova valoració en la qual es modifica el cost de les obres, base imposable, rebaixant-
la fins a 459.307,44€ del qual en resulta un import de l’ICIO de 10.885,59€ i un import  
De la taxa de llicència d’obres de 2.755,84€. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre parcialment el recurs formulat pel sol·licitant contra la liquidació de 
l’ICIO i la taxa per llicència d’obres de la llicència atorgada en data 02/10/2017, exp. 
1250/2017, establint que la base imposable sobre les quals s’han de calcular és de 
459.307,44€, deixant sense efecte la liquidació reconeguda. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.8. PARADA MERCAT SETMANAL. Exp. 1593/2017 



 

 

 
Vista la instància presentada pel Sr. S.V.M.A., de data 04/10/2017, amb número de 
registre d’entrada 4022/2017, en la qual sol·licita que se li autoritzi muntar una parada 
al mercat setmanal per la venda de roba hippie, del Nepal, bijuteria, titelles, etc. 
 
Que no hi ha suficient espai actualment al mercat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta en la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.9. PARADA MERCAT SETMANAL. Exp. 1580/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. E. Y., de data 02/10/2017, amb número de registre 
d’entrada 3989/2017, en la qual sol·licita que se li autoritzi muntar una parada al 
mercat setmanal per la venda de basar (bolsos, rellotges, etc). 
 
Que no hi ha suficient espai actualment al mercat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta en la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.10. PARADA MERCAT SETMANAL. Exp. 1592/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F.R.G., de data 04/10/2017, amb número de 
registre d’entrada 4021/2017, en la qual sol·licita que se li autoritzi muntar una parada 
al mercat setmanal per la venda d’embotit, formatge, olives i fruits secs. 
 
Que no hi ha suficient espai actualment al mercat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta en la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.11. PARADA MERCAT SETMANAL. Exp. 1462/2017 



 

 

 
Vista la instància presentada per la Sra. A.J.S., de data 18/08/2017, amb número de 
registre d’entrada 3385/2017, en la qual sol·licita que se li autoritzi muntar una parada 
al mercat setmanal per la venda de material de costura i patchwork. 
 
Que no hi ha suficient espai actualment al mercat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta en la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
3. 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. 
 
 
4.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 
4.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. N.C.V.  
 
Atesa la sol·licitud núm.  4475/2017 de data  2 de novembre de 2017 de  la Sra. N.C.V. 
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 
condició  de discapacitat, proposades  pel  Departament  de Benestar  Social i Família  
de la Generalitat de Catalunya.  

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

1642/2017 J. Ma. S.T. 
Mas Cal Noi 
Xic 

Rehabilitació 
d'habitatge major 7467,89 1508,66 33,00 428,23 

1681/2017 R.A.C. i A.R.G. c/ Estació, 3 

Construcció 
habitatge 
unifamiliar aïllat major 2840,91 573,92 33,00 142,40 



 

 

 
Atesa la resolució del Departament de Benestar Social  de data 18 de juliol de 2017, 
que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. N.C.V. 
 
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. N.C.V. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del Departament  de Benestar Social  de data 18 de 
juliol de 2017. 
  
Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0024, per 2.641,88 euros.   
 
 
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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