
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 290/2019 JGL 25/02/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE FEBRER DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/08/2019 
 
Taradell, el dia 25 de febrer 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 18 de febrer de 2019, número de sessió JGL/07/2019, 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 18 de febrer de 2019, número de sessió 
JGL/ 07 /2019. Exp. 268/19. 
 
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 AJUDA FOMENT FUTBOL FEMENÍ A LA UD TARADELL. Exp. 
77/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la UD Taradell , en data 25-2-
19, amb de registre d’entrada número  932/2019, en la qual sol·licita que se li atorgui 
una ajuda econòmica per perquè l’equip femení pugui participar en un torneig de futbol 
femení amb el FC Barcelona i un equip de jugadores d’Osona, que es celebrarà els 
dies 2 i 3 de març de 2019. 
 
Que l’ajuntament col·labora en el foment de l’esport dels equips esportius del municipi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i atorgar una subvenció de 300,00 € a la UD Taradell 
per la celebració d’un torneig de futbol femení el 2 i 3 de març de 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la UD Taradell. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD AJUDA DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE PER A LA 
CAMPANYA MULLA’T. Exp. 77/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Fundació Esclerosi Múltiple, 
en data 19-2-19, amb de registre d’entrada número E 891/2019, en la qual sol·licita 
que se li atorgui una ajuda per a la celebració de la campanya Mulla’t per recaptar fons 
per aturar la malaltia, que tindrà lloc el 14-7-19. 
 
Que aquest ajuntament col·labora amb les entitats sense finalitat de lucre que 
fomenten actuacions d’interès general. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 100,00€ a la Fundació Esclerosi Múltiple per la realització 
de les activitats de la mateixa. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 
 
2.3. AL·LEGACIONS A DENÚNCIA DE TRÀNSIT PER APARCAR EN LLOC 
PROHIBIT. M.G.B. Exp. 224/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.G.B., en data 18-2-19, 
amb de registre d’entrada número  851/2019, en la qual formula al·legacions a la 
denúncia 09849, per haver aparcat el seu vehicle matrícula 3579-HSK en zona 
prohibida, el 13 de gener de 2019, a les 05:20 h. a l’aparcament de la carpa, crta. de 
Mont-rodon. Al·lega que va aparcar el cotxe a la zona d’aparcament de la Carpa 
pensant que no molestaria, doncs durant vàries setmanes no podria conduir com a 
conseqüència d’un accident en el qual es va trencar un dit. Adjunta documentació 
justificativa de la baixa laboral des del dia 7 de desembre de 2018 fins el 15 de febrer 
de 2019. A més manifesta que no era coneixedor de la celebració de la festa dels 



 

 

Tonis el dia 13 de gener i per això no va veure els cartells que s’havien instal·lat amb 
3 dies d’antelació. 
 
Que en data 19 de febrer de 2019, l’agent denunciant emet informe en el sentit que 
s’admetin les al·legacions. 
 
Que s’ha de valorar especialment que el al·legant va deixar el cotxe aparcat en una 
zona d’aparcament, i que durant els dies de prohibició d’aparcar en aquesta estava 
impossibilitat per conduir. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions formulades pel Sr. M.G.B. al butlletí de denúncia 
09849, pels motius relacionats a la part expositiva d’aquest acord, acordant-se l’arxiu 
de l’expedient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.G.B. 
 
 
2.4. AL·LEGACIONS A DENÚNCIA DE TRÀNSIT PER APARCAR EN LLOC 
PROHIBIT. A.P.S. Exp. 256/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. A.P.S. 11-2-19, amb de 
registre d’entrada número  738/2019, en la qual formula al·legacions a la denúncia 
10494, per haver aparcat el seu vehicle matrícula 8289-HCF en zona prohibida, el 7 
de febrer de 2019, a les 17:19 h. al c. de l’Església 66. Al·lega que va aparcar el cotxe 
i no dificultava la circulació de vehicles. Que una vegada l’havia estacionat una 
furgoneta va parar a l’altre costat de la via a la seva altura i això va provocar molèsties 
a la circulació. 
 
Que en data 19 de febrer de 2019, l’agent denunciant emet informe en el sentit que 
s’admetin les al·legacions a l’haver comprovat la veracitat de les mateixes. 
 
Que el vehicle que va dificultar la circulació no va ser el de la Sra. P. sinó la furgoneta 
que posteriorment va aparcar a l’altre costat del carrer. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions formulades per la Sra. A.P.S. al butlletí de denúncia 
10494, pels motius relacionats a la part expositiva d’aquest acord, acordant-se l’arxiu 
de l’expedient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.P.S. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DE DOS 
HABITATGES DEL C. DE LA FONT 19. Exp. 77/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.P.A., en data 1-2-19, 
amb de registre d’entrada número  560/2019, en la qual sol·licita que es donin de baixa 
del padró d’escombraries els dos habitatges del c. de la Font 19 doncs resten 
desocupats i són inhabitables. 
 
L’article 5.1 de l’Ordenança fiscal municipal de la taxa del servei de gestió de residus 
urbans, estableix una bonificació del 100% de la quota quan els habitatges estiguin 
desocupats i siguin inhabitables. 
 
En data 6-2-19 l’arquitecte tècnic municipal va efectuar una inspecció als habitatges 
de referència, emetent un informe del qual en resulta que al c. de la Font 19 de Taradell 
hi ha dos habitatges, que els dos estan desocupats però únicament és inhabitable el 
de la planta baixa, disposant dels requisits mínims d’habitabilitat l’habitatge de la 
planta primera. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre parcialment la sol·licitud quan a l’habitatge de la planta baixa del c. 
de la Font 19 de Taradell, desestimant-la quan a l’habitatge de la planta primera del 
mateix edifici pels motius que consten a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de 6-
2-19. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. E.P.A. 
 
 
2.6. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. C.H.R. 
Exp. 202/19. 
 
Vist el Decret de l’alcalde 23/2019 de 7 de febrer que textualment disposa: 
 
“Vist l’escrit presentat al registre municipal en data 31-01-19, registre d’entrada 
535/19, per la Sra. Ma C.H.R., en la qual sol·licita que se la indemnitzi pels danys que 
va patir el dia 28-01-19 al caure davant el número 12 del c. de les Roques de Taradell, 
com a conseqüència d’un forat a la vorera. Adjunta a la instància un informe 
d’assistència mèdica de 28 de gener i un informe mèdic de 29 de gener de 2019. 
No obstant no s’hi indica l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, no 
es formula proposició de prova ni s’assenyalen els mitjans concrets. 
Per tot l’anterior i de conformitat al que es disposa a l’article 10 del Real Decreto 
429/1993. 

RESOLC 
 
Primer.-Requerir a la Sra. C.H.R. per tal que, en el termini de 10 dies hàbils des de la 
notificació d’aquest Decret, manifesti l’avaluació econòmica de la responsabilitat 
patrimonial i, en el seu cas, formuli la proposició de prova i especifiqui els mitjans 
concrets, amb l’advertiment que si no ho fa se la tindrà per desistida de la seva 
sol·licitud prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes previstos a l’article 21 
de la llei 39/2015 PACAP i de l’article 68 de la mateixa norma. 
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. Ma C.H.R.” 



 

 

 
En data 21-2-19, registre d’entrada 906, la Sra. H. presenta un escrit en el qual refereix 
el mal estat de les voreres de la zona de la Roca, que va posar el taló en un forat de 
la vorera i es va doblar el peu, que no té cap testimoni dels fets, que el dia dels fets 
no va comentar res a la feina perquè es va pensar que no seria res, que no sap quant 
ha de cobrar, entre d’altres extrems. 
 
En data 13 de febrer de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet informe en relació a la 
vorera del c. de les Roques 12 de Taradell, del qual en resulta que presenta una 
pèrdua de material a les juntes de les peces que conformen la vorera i la vorada està 
parcialment escantonada, sense que les irregularitats de la mateixa siguin superior a 
2 o 3 cm. Adjunt a l’informe fotografies de la vorera de referència. 
 
La Sra. H. no ha acreditat els fets que relaciona ni ha proposat cap mitjà de prova, és 
a dir, no acredita que els danys que va patir fossin produïts a la vorera del c. de les 
Roques 12 de Taradell. S’ha de tenir en compte que, en el moment dels fets, podia 
haver avisat els veïns, o els vigilants locals, o els serveis mèdics etc., sense que fes 
res d’això. 
 
De les fotografies que ha acompanyat la sol·licitant i de l’informe i fotos de l’arquitecte 
tècnic municipal en resulta que la vorera presenta petits desnivells, inferiors a 3 cm. 
No es creu encertat assenyalar com a causa de la torçada del peu de la reclamant 
aquests petits desnivells. S’ha de tenir en compte que, com ella manifesta, va molts 
dies a la Roca a repartir el correu, essent per tant coneixedora de la situació i 
característiques de les  voreres de la zona. Es creu més probable, doncs, que els 
danys que va patir fossin conseqüència de la falta d’atenció per part de la mateixa. 
 
Per altra part no ha especificat quina indemnització reclama. 
 
La sol·licitud s’ha de desestimar per no haver-se acreditat que la lesió que va patir la 
Sra. Hoyos sigui conseqüència del funcionament normal o anormal d’un servei públic 
 
Per tot l’anterior i de conformitat al que s’estableix al Decret 429/1993 pel qual s’aprova 
el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. C.H.R. de reclamació de responsabilitat 
patrimonial a l’Ajuntament de Taradell, per les lesions que va patir el dia 28-01-19 al 
caure davant el número 12 del c. de les Roques de Taradell, com a conseqüència d’un 
forat a la vorera, pels motius referits a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. C.H.R. 
 
 
 



 

 

2.7. QUEIXA PER DEIXAR GOSSOS SENSE LLIGAR A LA VIA PÚBLICA. Exp. 
301/19. 
 
Vista que s’ha rebut queixes a les oficines municipals denunciant que, de forma 
habitual, el Sr. J.P.S., deixa sortir del seu domicili al c. Doctor Genís 4 de Taradell els 
gossos dels quals consta com a propietari sense lligar i sense morrió, el que és un 
incompliment de l’article 25 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals i que pot 
comportar una sanció de fins a 400,00 € per cada animal. 
 
Que per tal d’esbrinar la certesa dels fets referits és necessari efectuar les actuacions 
pertinents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar als vigilants locals que procedeixin a inspeccionar i efectuar les 
diligències oportunes, per tal d’esbrinar els gossos que hi ha en el domicili assenyalat 
com a c. Doctor Genís 4 (Mont-rodon) de Taradell, així com a comprovar si es deixen 
lliures i sense lligar a la via pública. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.P.S. 
 
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0004 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 149.491,91 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. 2019-0004 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. 2019-0004 per un import líquid de 
149.491,91 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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