
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 331/2019 JGL 11/03/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE MARÇ DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/10/2019 
 
Taradell, el dia 11 de març 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 4 de març de 2019, número de sessió JGL/09/2019, 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 4 de març de 2019, número de sessió JGL/ 
09 /2019. 
 
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 DE PAS PER A LA CELEBRACIÓ DEL RALLY COSTA BRAVA 
HISTÒRIC.  
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Club Rally Clàssics, en data 5-
3-19, amb de registre d’entrada número  1095/2019, en la qual, en motiu del a 
celebració del Rally Costa Brava Clàssics el dia 27 d’abril de 2019, a les 15:40 h., 
provinent de Viladrau i en direcció a Malla, sol·licita que es tingui per comunicat aquest 
acte, que es col·labori en la difusió de l’esdeveniment i que es prenguin les mesures 
pertinents per facilitar la fluïdesa del trànsit al pas pel municipi. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats sense ànim de 
lucre i de tipus cultural. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Club Rally Clàssics relativa a la celebració del Rally 
Costa Brava Clàssics el proper 27-4-19. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Club Rally Clàssics. 
 
 
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 (€) 

101/2019 
Nedgia 
Catalunya, S.A. c/ Alou, 3 

obertura de 
rasa menor 38,00 

120/2019 
Nedgia 
Catalunya, S.A. 

Via Canigó, 
4 

Obertura de 
rasa menor 38,00 

343/2019 J.M.A. c/ Puigmal, 5 

Construir 
mur de tanca 
i filat menor 70,69 

348/2019 J.C.M. 
c/ Ramon 
Pou, 56 

Primera 
prórroga 
exp. 
385/2018 menor 15,00 

 
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 DE  CONSTITUCIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA 
ASSENYALADA AMB EL NÚMERO 3 DEL C. DE LA BARCELONETA. Exp. 
335/2019. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.A.M., amb DNI número 38.961.078-K, al 
registre municipal en data 4-3-19, registre d’entrada 1074, en la qual sol·licita llicència 
per tal de constituir una propietat horitzontal en la finca inscrita al Registre de la 
Propietat de Vic núm. 3, al Volum 2131, Llibre 110 de Taradell, Foli 186, Finca núm. 
755, amb referència cadastral núm. 0859501DG4305N0001WK, assenyalada com a 
C. Barceloneta 3 de Taradell, en la forma següent: 
 

• Entitat 1: Pis en planta baixa de superfície construïda 126,24 m2 i que té com 
annex el garatge ubicat en planta semisoterrani de superfície construïda 62,43 
m2. La quota de participació és del 50%. 

 

• Entitat 2: Pis en planta primera de superfície construïda 131,51 m2 i que té com 
annex  la planta golfes de superfície construïda 52,86 m2 i una cambra enplanta 
soterrani de superfície construïda 3,69 m2. La quota de participació és del 50%. 
 

Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 30 a 32 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 de constitució de règim de propietat horitzontal 
de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 2131, Llibre 110 
de Taradell, Foli 186, Finca núm. 755 de Taradell, amb referència cadastral núm. 
0859501DG4305N0001WK, assenyalada com a C. Barceloneta 3 de Taradell , per 
constituir-hi les entitats següents: 
 

• Entitat 1: Pis en planta baixa de superfície construïda 126,24 m2 i que té com 
annex el garatge ubicat en planta semisoterrani de superfície construïda 62,43 
m2. La quota de participació és del 50%. 

 

• Entitat 2: Pis en planta primera de superfície construïda 131,51 m2 i que té com 
annex  la planta golfes de superfície construïda 52,86 m2 i una cambra en 
planta soterrani de superfície construïda 3,69 m2. La quota de participació és 
del 50%. 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 200,-- euros 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. M.A.M.  
 



 

 

3.3. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ Exp. 712/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.H.S., en representació de TARINMO S.A. en 
data 26/02/2019, i número de registre d’entrada 958/2019 en la qual sol·licita llicència 
de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 712/2018 complementari 
de l’exp. 330/2003. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 11/03/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació al habitatge situat al c/ Gaies núm. 3 
 
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. 
 

 
3.4. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ Exp. 939/2016 
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.M.V., en representació del Sr. A.A.C. en 
data 19/012/2018, i número de registre d’entrada 5714/2018 en la qual sol·licita 
llicència de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 939/2016 
complementari de l’exp. 174/2012. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 06/03/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació al habitatge situat a l’Avda. Castellets 
núm. 40 
 
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 LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA SECTORIAL, ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL 
– Exp. 318/19 
 
Atesa la instància d’ORANGE ESPAGNE SAU, amb NIF A82009812 de data 28 de 
febrer de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 



 

 

intenció d’exercir l’activitat d’estació base de telefonia mòbil al polígon industrial El 
Vivet d’aquest terme municipal, expedient núm. 318/19. 
 
Atès que amb data 8 de març de 2019 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable on s’autoritza el seu funcionament, d’acord amb el contingut del projecte i 
altra documentació tècnica presentada. 
 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
ORANGE ESPAGNE SAU de la seva intenció de disposar d’una activitat d’estació 
base de telefonia mòbil, situada al polígon industrial El Vivet d’aquest terme municipal, 
expedient 318/19, amb l’informe favorable de l‘enginyer municipal de data 8 de març 
de 2019. 
 
SEGON.-  Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Comunicació prèvia sectorial ..................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. 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:  
 

AD Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva inclòs) 



 

 

1583 337/19 BBG Estructures 
recerca i 
rehabilitació, SLP 

Redacció del projecte tècnic de 
reparació i consolidació dels pilars 
afectats del Centre Cultural Can Costa 
i Font 

7.865,00 

1581 361/19 Pasquina, SA Obres de millora de l’aparcament 
públic (La Carpa) 

45.626,23 

1582 362/19 FVilaró Instal, SL Subministrament i instal·lació de 6 
noves columnes de llum al jardí de 
Can Costa i Font 

7.964,46 

1437 353/19 Mecanitzats de la 
Fusta Kim, Sl 
(Decustik) 

Millora so bar Centre Cultural Can 
Costa i Font 

9.068,48 

1440 354/19 Confort Térmico, 
coterm, SL 

Instal·lació climatització a la Sala 
polivalent EAS-Pavelló 

12.022,56 

1441 355/19 Treinox Elaboració i muntatge barana de ferro 
per al carrer Catalunya 

3.351,65 

1488 356/19 Paviments 
Camps, SL 

Obres d’arranjament del carrer 
Catalunya (Tram Can Costa) 

19.123,71 

1442 357/19 Felip Ares, SL Subministrament de jardineres per al 
carrer Catalunya 

3.306,60 

1438 358/19 M3i controls, SL Servei d’integració de nous equips de 
climatització al Centre Cultural Can 
Costa i Font 

11.650,76 

1439 360/19 Soler Global 
Service, SL 

Subministrament i instal·lació de 
variadors de freqüència al Centre 
Cultural Can Costa i Font 

10.865,63 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0005 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 166.331,83 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. 2019-0005 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. 2019-0005 per un import líquid de 
166.331,83 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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