
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1564/2017 JGL 09/10/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 
Número de sessió: JGL/37/2017 
 
Taradell, el dia 9 d’octubre 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 2 d’octubre de 2017, número de sessió JGL/36/2017, 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 2 d’octubre de 2017, número de sessió JGL/ 
36 /2017. 
 
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 CONSULTA ARXIU MUNICIPAL SOBRE INFORMACIÓ DE LA 
CORAL L’ARPA. Exp. 1565/17. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.B.R., en data 29-09-17, amb número de registre 
d’entrada  3949/2017, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a consultar l’arxiu municipal 
per realitzar un treball sobre el cant coral a Taradell. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a X.B.R. a consultar els arxius municipals a efectes d’estudiar el 
cant coral a Taradell. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. X.B.R. 
 
 
2.2. AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR EL 1R RAID PONICAT ARNAU 97. Exp. 
1585/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Club Esportiu Ponicat, en data 9-10-17, amb número 
de registre d’entrada  4090/2017, en la qual sol·licita que s’autoritzi la celebració del 
Raid Ponicat Arnau 97 el pròxim 16-12-17. 
 
Que el sol·licitant disposa de l’autorització de la Federació Catalana d’Hípica. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al Club Esportiu Ponicat per tal de celebrar en el municipi de 
Taradell el pròxim 16-12-17, el 1r Raid Hípic Ponicat Arnau 97. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Club Esportiu Ponicat. 
 
 
2.3. QUEIXES DE VEÏNS PEL SORROL DE L’ACTIVITAT DE LA TERRASSA DE 
L’HOTEL ROSA. Exp. 1233/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.C.P., en data 9-10-17, amb número de registre 
d’entrada  4081/2017, en la qual exposa que durant les nits dels dies 6 a 8 d’octubre 
el soroll provinent del local El Celler ubicat a la terrassa de l’Hotel Rosa va superar els 
límits de soroll establerts per l’ordenança municipal i que també es va superar l’horari 
de tancament del local en més d’una hora. Que durant aquestes nits va procedir a 
realitzar mesures del soroll provinent de l’activitat esmentada amb un sonòmetre 
digital no calibrat. Que ho va comunicar telefònicament als Agents Locals. 
 
Que s’han rebut diverses queixes de veïns per sorolls provocats per l’activitat El Celler 
de terrassa de l’Hotel Rosa. 
 
Que s’han de prendre les mesures que corresponen per tal d’evitar que es produeixin 
molèsties als veïns. 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Advertir als titulars del bar musical El Celler de l’obligatorietat de complir, 
amb la possibilitat d’incoar-se en el seu cas els expedients sancionadors que 
corresponguin en cas d’incompliment, els horaris de tancament de l’activitat de bar 
musical a les 2:30 h. els dies laborables i a les 3 h. les nits de divendres, dissabtes i 
vigílies de festius, així com la normativa municipal de sorolls que és la següent: 
 

• Immissió ambient exterior en zona residencial: 

• De 21 a 23 h: 55 dBA 

• De 23 a 7 h.:  45 dBA 
 

• Immissió a l’exterior en zona residencial, sala d’estar: 

• De 21 a 23 h: 35 dBA 

• De 23 a 7 h:  30 Dba 
 

• Immissió Interior, dormitoris: 

• De 21 a 23 h: 30 dBA 

• De 23 a 7 h:  25 Dba 
 
Segon.-Ordenar una vigilància específica als Agents Locals de l’activitat de referència 
les nits des de l’11 al 14 d’octubre de 2017. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord als titulars de l’activitat El Celler de la terrassa de l’Hotel 
Rosa i al Sr. X.C.P. 
 
 
2.4.-RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTABLIMENT DEL CALENDARI 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGES I FESTIUS 
2018-2019. Exp. 1232/2017. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 24-07-17, es va acordar 
designar com a dies d’obertura d’establiments comercials del municipi en diumenges 
o festius els dies 24 de juny i 25 d’agost tant per a l’exercici 2018 com per a l’exercici 
2019. 
 
Que per mitjà d’escrit de 2 d’octubre de 2017 de la Direcció General de Comerç s’ha 
notificat a aquest ajuntament que, de conformitat al que s’estableix a l’article 36.2.d) 
de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires el dia 24 de juny és una de 
les dates en que els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter 
general. 
 
Vist que s’ha comunicat aquesta situació a l’Associació de Botiguers de Taradell. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de juny de 2017 i designar 
com a dies d’obertura d’establiments comercials del municipi en diumenges o festius 
els dies següents: 
 
Exercici 2018: 20 de gener (Dissabte-Sant Sebastià-Festa Local). 
   25 d’agost (Dissabte-Sant Genís-Festa Local) 
 
Exercici 2019: 20 de gener (Diumenge) 
   25 d’agost (Diumenge) 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Bon Preu SAU, Associació de Botiguers de Taradell 
i a la Direcció General de Comerç. 
 
 
2.5. DEVOLUCIONS FIANÇA. Expds. 52/2008 i 515/2016 compl. exp. 12/2008 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.C.V., de data 28/09/2017, amb número de 
registre d’entrada 3910/2017, en la qual sol·licita la devolució de les  fiances que va 
constituir en motiu de les llicències d’obres atorgades en els exp. 52/2008 i 515/2016, 
d’imports 803,10€ i 86,43€, respectivament. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 02/10/2017, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de les fiances referides a 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: 
 

NÚM. EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 
IMPORT 

(€) 

1548/2017 V.F.P. c/ Vapor, 23 
Canviar teules al 
50% de la teulada menor 62,40 

1549/2017 L.C.F. 
c/ Vilanova, 
49 

Ampliació finestra 
façana frontal menor 38,00 

1550/2017 J.A.P. c/ Vapor, 17 
Reforma cuina i 
bany menor 50,55 

1558/2017 I.R.P. c/ Vic, 11 
Formació d'envà 
pluvial menor 38,70 



 

 

1559/2017 I.R.P. La Plaça, 26 
Formació d'envà 
pluvial menor 38,00 

1582/2017 J.G.G. 
Av. Castellets, 
68 

Projecció escuma 
de poliuretà menor 43,40 

1583/2017 J.M.G. La Vila, 86 Sorrejat sostres menor 38,00 

 
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. 
 
 
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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