
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 268/2019 JGL 18/02/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE FEBRER DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/07/2019 
 
Taradell, el dia 18 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 11 de febrer de 2019, número de sessió JGL/06/2019, 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 11 de febrer de 2019, número de sessió 
JGL/ 06 /2019. Exp. 220/19. 
 
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 UTILITZACIÓ ZONA PISTA SKATE. Exp. 22/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. I.D.F., en data 25-1-19, 
amb de registre d’entrada número  440/2019, en la qual sol·licita que s’instal·li una 
zona recreativa infantil a l’espai que estava ocupat per les pistes skate i que 
actualment no tenen cap ús concret. 
 
Que el serveis tècnics municipals estan estudiant les necessitats per a la ubicació de 
nous parcs infantils, entre les quals es troba la indicada per la sol·licitant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la Sra. I.D.F. que la seva sol·licitud es sent valorada pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. I.D.F 
 
 
2.2. SOL·LICITUD BÚSTIES PER ALA ZONA DE VILACÍS. Exp. 157/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.E.S., en data 25-1-19, 
amb de registre d’entrada número  448./2019, en la qual sol·licita que, atès que el 
servei de correus no reparteix el correu fora del nucli urbà, s’instal·lin unes bústies per 
als habitatges rurals de la zona de Vilacís. 
 
Que per part dels serveis tècnics locals s’ha assenyalat com a lloc idoni el final de la 
carretera de Balenyà, costat esquerra direcció Sant Miquel de Balenyà. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. C.E.S. i instal·lar bústies per al correu a la 
zona del final de la carretera de Balenyà, destinades als veïns de la zona de Vilacís. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. C.E.S. 
 
 
2.3. AL·LEGACIONS A DENÚNCIA DE TRÀNSIT PER APARCAR EN LLOC 
PROHIBIT. Exp. 265/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.C.F., en data 11-2-19, 
amb de registre d’entrada número  757/2019, en la qual formula al·legacions a la 
denúncia 1910607, per haver aparcat el seu vehicle matrícula 1546-BDT en zona 
prohibida, el 29 de gener de 2019, a les 10:30 h. al c. Vilanova. S’al·lega que en 
aquella zona hi aparquen molts veïns, que els dies de la denúncia va estar malalta i 
no va poder veure els avisos de prohibició d’aparcar. 
 
Que en data 12 de febrer de 2019, l’agent denunciant emet informe en el sentit que 
s’admetin les al·legacions perquè la senyalització de la zona comporta confusió. 
 



 

 

No obstant l’anterior s’ha constatat que l’al·legant va aparcar a sobre una vorera, sobre 
les quals en cap cas es pot aparcar, i a més està assenyalada amb una línia  groga 
d’advertiment de prohibició d’aparcament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. L.C.F. contra la denúncia 
1910607, pels motius relacionats a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.C.F. 
 
 
2.4. APROVACIÓ DEL PAGAMENT A CÀRITAS PARROQUIAL DE L’APORTACIÓ 
MUNICIPAL ESTABLERTA EN EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT APROVAT 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4/7/2016. Exp.77/2019. 
 
Vist l’escrit de Càritas Parroquial de Taradell presentat en data 12-02-19, registre 
d’entrada 761, en el qual sol·licita que se li pagui la quantitat de 962 €, per l’execució 
dels projectes “Rebost Municipal”, “Aprèn i Juga” i “Rober” previstos en el conveni 
aprovat en la Junta de Govern Local de 4-7-2016 (Exp. 604/16). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre el pagament a Càritas Parroquial de Taradell de la quantitat de 962 
€, per l’execució dels projectes “Rebost Municipal”, “Aprèn i Juga” i “Rober” de 
l’exercici 2019, en compliment del conveni de col·laboració aprovat per la Junta de 
Govern Local de 4-7-2016. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Càritas Parroquial. 
 
 
2.5 FESTA DE LA VELLESA 2019. Exp. 66/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Patronat de la Vellesa , en data 
13-02-19, amb número de registre d’entrada  792/2019, en la qual, en motiu de la 
celebració de la Festa de la Vellesa  que es portarà a terme el pròxim 9-06-19, sol·licita 
que se li faciliti l’equip de megafonia, 1 gàbia de 120 cadires per l’església i 60 per 
l’aperitiu, 9 taules, 2 contenidors blaus i 2 de vidre. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que realitzen accions en benefici dels 
veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Patronat Local de la Vellesa de Taradell i deixar-li 
el material relacionat, advertint que per a l’eficàcia d’aquest acord és necessari que es 
posin en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient.  
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord al Patronat Local de la Vellesa de Taradell. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE RÀDIO DE TARADELL PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE LA RUA DE CARNAVAL. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Amics de Ràdio 
Taradell, en data 13-2-19 , amb de registre d’entrada número  781/2019, en la qual, 
per a l’organització de la rua de Carnaval, sol·licita: Escenari per al pregó i llums; 
utilitzar el balcó de l’ajuntament més instal·lació de llum; sala grani sala del mig de 
Can Costa amb taules i cadires; la plataforma per fer la carrossa; utilitzar la nau per 
fer la carrossa i disposar de claus; contracte del cafè de Can Costa. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i facilitar els béns, espais i instal·lacions interessats a 
l’Associació Amics de Ràdio Taradell per a la Rua de Carnaval 2019, havent de posar-
se directament en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient per a 
l’efectivitat de l’acord.  
 
En relació al contracte  del Cafè de Can Costa es troba a seu electrònica de la web 
municipal, a l’apartat perfil del contractant, contractació pública, formalitzacions. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Amics de Ràdio Taradell. 
 
 
2.7 SOL·LICITUD DE PLAÇA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS A LA 
PLAÇA DE LES ERES. Exp. 152/19. 
 
Vist a la instància presentada al registre municipal per la Sra. J.R.L. en data 29-01-19, 
registre d’entrada núm. 484, en la qual exposa que el seu fill I.M.R. té una discapacitat 
del 65%, amb grans dificultat de mobilitat, que el seu domicili és a la plaça de les Eres 
núm. 5 i, sol·licita, que es reservi per a persones amb discapacitat una de les places 
d’aparcament existent davant el seu domicili. 
 
Atès que davant del domicili de la sol·licitant existeixen places d’aparcament en línia i 
en bateria, considerant-se que la més pràctica i segura per a persones amb 
discapacitat és la que es troba més a prop del c. Sant Sebastià de les d’aparcament 
en bateria. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. J.R.L. i assenyalar com aparcament reservar 
per a persones discapacitades que disposin de la targeta d’aparcament de vehicles, 
la plaça d’aparcament en bateria situada davant del número 5 de la Plaça de les Eres 
i més propera al c. Sant Sebastià. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. J.R.L. 



 

 

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. 
 
 
3.2. LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA ASSENYALADA AMB EL 
NÚMERO 24 DEL C. BELMUNT I AGREGACIÓ A LA FINCA DEL PG. TOSSAL 38 
DE TARADELL. Exp. 151/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. L.B.B., amb DNI número 46.338.187H, al registre 
municipal en data 12/02/19, registre d’entrada E 768, en la qual sol·licita llicència 
urbanística per segregar de la finca assenyalada com a c. Bellmunt 24 de Taradell, 
inscrita al Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 1.614, Llibre 73 de Taradell, 
Foli 19, Finca núm. 3.125-N de Taradell, amb referència cadastral núm. 
0755324DG4305N0001BK, la finca següent: 
 
Urbana. Una porció de terreny situat en el termino municipal de Taradell, zona El 
Tossal, que ocupa una superfície de setanta-sis metres catorze decímetres quadrats. 
Limita: al Nord, amb J.R.; al Sud, amb resta de finca de la qual se segrega; a l’Est, 
amb el referit J.R.; i a l’Oest, part amb R.H. i M.C. i part amb R.C. 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) 

124/2019 A.C.E. c/ Vilanova, 19 
pavimentat i 
arrebossat menor 38,00 

146/2019 
Construccions 
Benou, S.L. c/ Sant Marçal, 23 

Obrir rasa connexió 
clavegueram menor 38,00 

235/2019 E.B.M. 
c/ de la Vila, 141-
2-1 Reforma cuina i bany menor 193,05 

237/2019 E.B.M. c/ França, 9 
Substitució banyera 
per dutxa menor 38,00 

287/2019 J.C.P. Ctra. Balenyà, 87 
Reformes al bany de 
la primera planta   menor 43,44 



 

 

La segregació descrita es porta a terme per agrupar-la a la finca assenyalada com a 
Pg. Tossal 38, inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, Volum 1780, Llibre 85, Foli 
79, Finca 3.679 de Taradell, amb referència cadastral núm. 
0755321DG4305N0001HK. 
 
Vist el projecte de segregació i la proforma de l’escriptura pública de segregació i 
agrupació de la finca descrita. 
 
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 per tal de segregar de la finca assenyalada com 
a c. Bellmunt 24 de Taradell, inscrita al Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 
1.614, Llibre 73 de Taradell, Foli 19, Finca núm. 3.125-N de Taradell, amb referència 
cadastral núm. 0755324DG4305N0001BK, la finca següent: 
 
Urbana. Una porció de terreny situat en el termino municipal de Taradell, zona El 
Tossal, que ocupa una superfície de setanta-sis metres catorze decímetres quadrats. 
Limita: al Nord, amb J.R.; al Sud, amb resta de finca de la qual se segrega; a l’Est, 
amb el referit J.R.; i a l’Oest, part amb R.H. i M.C. i part amb R.C. 
 
Segon.-Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada en l’apartat primer d’aquest 
acord, a l’agrupació de la finca segregada a la finca assenyalada com a Pg. Tossal 
38, inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, Volum 1780, Llibre 85, Foli 79, Finca 
3.679 de Taradell, amb referència cadastral núm. 0755321DG4305N0001HK. 
 
Tercer.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 200,00 € 
 
Quart.-Notificar aquest acord al Sr.  L.B.B. 
 
 
4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TARADELL I 
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT DE TARADELL PER 
SUPORT DE MONITORS PER NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS PER AL 
CURS 2018/2019. Exp. 276/19. 
 
Vist que durant els últims anys s’ha reduït l’adscripció de personal de suport per a 
joves amb necessitats educatives especials. 
 
Que des de l’AMPA i la direcció de l’Institut de Taradell s’ha traslladat a aquest 
ajuntament les conseqüències d’aquesta reducció que afecta a tots els estudiants del 
centre, i en especial als joves que precisen d’aquests atenció educativa especial per 
tal de millorar-ne la formació, l’ocupabilitat i facilitar la seva integració o nivell 
comunitari i/o laboral. 



 

 

Que ambdues entitats han acordat signar un conveni per col·laborar per dotar el centre 
de monitors que realitzin aquesta feina d’acompanyament. 
 
Vist l’esborrany de conveni que consta a l’expedient. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i 
l’Associació de Mares i Pares de l’Institut de Taradell, que regula la col·laboració entre 
ambdues entitats per atendre els estudiants amb necessitats educatives especials, 
segons el detall següent: 
 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva inclòs) 

358 276/19 Ampa Institut Monitor de suport 4.171,50 

 
Segon.-Facultar l’alcalde Lluís Verdaguer Vivet per signar el conveni de referència 
 
 
5.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 
 

núm. 
exp. sol.licitant finca tributària 

superfície 
ocupada 

(m2.) dies 
import 

(€) 

252/2019 
T.P. Isidre Sayós 
S.L. Pl. Sta. Llúcia, 10 8 m2. 3 6,72 

254/2019 P.P.B. 
c/ Església, 2 / c/ de 
la Vila 8 m2. 1 6,00 

258/2019 M.C.C. c/ de la Vila Dipòsit aigua 1 6,00 

 
Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per 
a cadascuna en els informes dels serveis municipals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als sol·licitants. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 



 

 

6.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL SR. ANTONI 
VALLMITJANA CASADEMUNT 

Atesa la sol·licitud núm.  879/2019 de data  18 de febrer de 2019 del Sr. A.V.C.,  
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  28 
de novembre de 2017 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. A.V.C.  

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 Sr. A.V.C. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 28 de novembre de 2017.   

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.  

 

6.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL SR. E.M.G.E. 

Atesa la sol·licitud núm.  774/2019 de data  13 de febrer de 2019 del Sr. E.M.G.E.,  
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  21 
de novembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. E.M.G.E.  

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 Sr. E.M.G.E.  una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 21 de novembre de 2018.  

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.  

 

7.- SOL.LICITUD DE  CONCESSIÓ DE TÍTULARITAT DE COLUMBARI 

 



 

 

 

7.1 COLUMBARI NÚM. 33 del BLOC PRIMAVERA 

Atesa  la  sol·licitud del Sr. Ll.V.V. en la que manifesta que la seva mare la Sra. À.V.M.  

(qpd) va  causar decés el dia 8 de febrer de 2019, va ser incinerada, i per aquest motiu 

sol.licita la concessió del Columbari núm. 33 del Bloc Primavera. per poder-hi dipositar 

les cendres.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la concessió del columbari núm. 33 del Bloc Primavera al Sr. Ll.V.V. 

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 
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 € 
(amb iva) 

Pendent 
incorporació 
de romanents 

262/19 M.S.O. Redacció projecte, direcció 
obres i coordinació seguretat i 
salut. St. Sebastià 41 

6.751,80 

357 291/19 Ripoll i fills SL Tanca de fust Pla de les Albes 3.821,64 

356 292/19 Ripoll i fills SL Tanca de fusta davant Les 
Pinediques 

5.693,84 

 

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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