
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 340/2018 JGL 19/03/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE MARÇ DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/12/2018 
 
Taradell, el dia 19 de març  de 2018 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 12 de març de 2018, número de sessió JGL/11/2018, 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 12 de març de 2018, número de sessió JGL/ 
11 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. XII VOLTA OSONA CLÀSSIC. Exp. 1291/2017. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Clàssic Motor Club Bages, en data 16/03/2018, amb 
número de registre d’entrada  1296/2018, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració 
d’un recorregut turístic de cotxes clàssics el dia 14/04/2018, autorització de pas per 
aquest terme municipal  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al Clàssic Motor Club del Bages  el pas de cotxes clàssics per 
aquest terme municipal en motiu del recorregut turístic del dia 14/04/18. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Clàssic Motor Club Bages. 
 
 
2.2. AJUDA AL CLUB PARC D’ESPORTS-TORNEIG D’ESCACS. Exp. 352/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. B.B.B., en representació del Parc d’Esports 
de Taradell, en data 14-03-2018, número de registre d’entrada 1237, en la qual 
sol·licita, en motiu de la celebració del torneig d’escacs, una ajuda per al berenar i dos 
trofeus. 
 
Que l’Ajuntament col·labora en les activitats que realitzen les entitats del municipi i 
que són d’interès per a la població. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar al Parc d’Esports de Taradell una ajuda de 300 € per a la celebració 
del torneig d’escacs i dos trofeus. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Parc d’Esports de Taradell. 
 
 
2.3. AJUDA PARC ESPORTS-TORNEIG DE PÀDEL. Exp. 351/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. B.B.B., en representació del Parc d’Esports 
de Taradell, en data 14-03-2016, número de registre d’entrada 1238, en la qual 
sol·licita, en motiu de la celebració del torneig de pàdel els dies 20 a 2 d’abril de 2018, 
que se’ls hi atorgui una ajuda econòmica. 
 
Que l’Ajuntament col·labora en les activitats que realitzen les entitats del municipi i 
que són d’interès per a la població. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar al Parc d’Esports de Taradell una ajuda de 300 € per a la celebració 
del torneig de pàdel del 20 al 22 d’abril de 2018. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Parc d’Esports de Taradell. 
 



 

 

2.4. QUEIXA PEL MAL ESTAT DEL CAMÍ DE CAN PARDALER. Exp. 14/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. L.S.A., en data 14-03-18, amb número de 
registre d’entrada  1225/2018, en la qual exposa que el Camí de Can Pardaler, a 
l’alçada del desviament d’El Camp, es troba en mal estat i es forma un bassal molt 
gran i pot comportar algun perill, i sol·licita que s’estudiï una solució. 
 
Que s’ha comprovat la situació del camí, comprovant que s’ajusta a la forma que 
s’explica a la instància. Que sembla ser que hi ha algun tub de desguàs de l’aigua que 
s’ha d’arranjar. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la Sra. Salinas que s’encarregarà als tècnics municipals que es 
revisi la situació del camí i s’indiquin les actuacions a portar a terme per evitar la 
formació del bassal de referència. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.S.A. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’UN PI EN UNA PARCEL·LA DEL C. PLA DE LES 
ALBES.  Exp. 182/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.A.C.M., en data 30-01-18, amb número de 
registre d’entrada  498/2018, en la qual sol·licita que es comprovi l’estat d’un pi de la 
finca del Pg. de les Albes 4, per si pot representar un perill perquè està tombat. 
 
Que en data 20-02-18, l’enginyer tècnic agrícola designat per l’ajuntament, emet 
informe del qual en resulta que s’ha inspeccionat l’arbre esmentat i aquest es troba en 
bon estat fisiològic i biomecànic tot i presentar una certa inclinació, i que en resulta 
unes baixes possibilitats de trencament.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Remetre còpia de l’informe esmentat a la sol·licitant.  
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma À.C.M. 
 
 
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 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

280/2018 M.A.B. 
c/ Sta. 
Julita, 2 

Construcció 
habitatge 
unifamiliar aïllat major 11.338,13 2.290,53 33,00 150,00 

311/2018 

Ufinet 
Telecom 
SAU 

c/ Can 
Llebre 

Fer rasa per a 
comunicacíó de 
dos pericons menor exempt       

346/2018 P.R.R. 

c/ Miquel 
Martí i Pol, 
56-1-1 Reformar cuina menor 62,40       

359/2018 R.O.M. 
Can 
Moltures 

Construcció 
piscina i 
cambra 
instal.lacions major 651,70 131,65 33,00 150,00 

360/2018 
Marta i 
Albert, SL 

c/ Joan 
Maragall, 1 

Repassar 
teulada menor 38,00       

361/2018 Gurri  S.C.P. 
Mas El 
Gurri Gros 

Instal.lació 
caldera 
biomassa menor 41,07       

 
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 DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA 
ASSENYALADA AMB ELS NÚMEROS 3 I 5 DEL C. DEL VIVET. Exp. 123/2018 
 
Vista la instància i documentació adjuntada presentada per les companyies Marta i 
Albert SL i Fillsicon SL al registre municipal en data 17-01-2018, registre d’entrada 
núm. 330/18, en la qual es sol·licita llicència de divisió en propietat horitzontal de la 
finca del c. del Vivet 3 i 5 de Taradell, inscrita al registre de la propietat 3 de Vic, al 
Volum 2185, Llibre 113 de Taradell, Foli 37, Finca núm. 4683, per tal de constituir-hi 
en propietat horitzontal les entitats següents: 
 
Entitat núm. U:  
 

1. Situació: Nau B, c. del Vivet 3.  
2. Edificació: Planta Baixa.  
3. Superfície construïda: 786,80 m2.  

 
 



 

 

 
Entitat núm. DOS:  
 

1. Situació: Nau C, c. del Vivet núm. 5.  
2. Edificació: Planta Baixa i Planta Altell. Destinat a magatzem. 
3. Superfície construïda: de la Planta Baixa 612,37 m2, dels quals 60,70 m2 

corresponen a oficines i la resta a magatzem. Superfície construïda de la Planta 
Altell 122,65 m2 destinats a oficines i exposició 

 
Vistos els informes favorable 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. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística de constitució de règim de propietat horitzontal 
de la finca assenyalada amb els números 3 i 5 del c. del Vivet de Taradell, inscrita al 
Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al Volum 2185, Llibre 113 de Taradell, Foli 37, 
Finca núm. 4683, per tal de constituir-hi les entitats i en la forma següents: 
 

Entitat núm. U:  
 

1. Situació: Nau B, c. del Vivet 3.  
2. Edificació: Planta Baixa.  
3. Superfície construïda: 786,80 m2.  

 
Entitat núm. DOS:  

 
1. Situació: Nau C, c. del Vivet núm. 5.  
2. Edificació: Planta Baixa i Planta Altell. Destinat a magatzem. 
3. Superfície construïda: de la Planta Baixa 612,37 m2, dels quals 60,70 m2 

corresponen a oficines i la resta a magatzem. Superfície construïda de la Planta 
Altell 122,65 m2 destinats a oficines i exposició 

 
 

Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 200,-- euros 
 
Tercer.- Notificar aquest acord Marta i Albert SL i Fillsicon SL 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITAT EQUINA D’ESCOLA D’EQUITACIÓ – 
Exp. 356/18 
 
 



 

 

Atesa la instància de la senyora M.M.F., amb NIF 77477032Z, de data 16 de març de 
2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat equina d’escola 
d’equitació (exp. 343/16) a Can Vilardell, d’aquest terme municipal, expedient núm. 
356/18. 
 
Vist que sol·licita la inclusió del Club Hípic Ponicat com a cotitular de la llicència, del qual 
ella mateixa n’és apoderada. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 16 de març de 2018, 
després d’una visita d’inspecció, amb les condicions que la titular es comprometi a: 

- Mantenir el compliment de totes les condicions imposades en la llicència 
d’obertura concedida per aquest Ajuntament. 

- No portar a terme cap ampliació ni reforma de les instal·lacions autoritzades. 
 
Vist l’article 64 de 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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat equina 
d’escola d’equitació (Exp. 343/16) a Can Vilardell a favor de M.M.F. i Club Hípic Ponicat 
amb les condicions esmentades a l’informe de l’enginyer de data 16 de març de 2018. 
 
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: 
Canvi de titularitat annex III......................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
4.2. SOL·LICITUD PER A UNA TROBADA DE TERÀPIES NATURALS I 
TREMENTINAIRES. Exp. 382/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.D.M.S. en data 19 de 
març de 2018, núm. 1309, en la qual sol·licita permís per la celebració d’una trobada 
de teràpies naturals i trementinaires a l’aula d’entorn rural del mas El Gurri Xic de 
Taradell per al dia 20 de maig de 2017. 
 



 

 

Vist l’informe de l’enginyer de data 19 de març de 2018 en el qual es considera que la 
trobada es pot considerar com una de les activitats incloses en la llicència de l’aula de 
turisme rural de la qual la peticionària és titular i que, per tant, no és necessari concedir 
un permís específic per aquesta celebració. Així mateix, la titular ha de justificar que , 
en relació a l’aula d’entorn rural, disposa d’una assegurança de responsabilitat civil 
vigent en la data de la celebració de la trobada. 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Autoritzar la celebració d’una trobada de teràpies naturals i trementinaires a 
l’aula d’entorn rural del mas El Gurri Xic pel dia 20 de maig, sempre i quan la titular 
justifiqui l’assegurança abans esmentada. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.D.M.S.  
 
 
5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
“URBANITZACIÓ DEL TRAM I DE LA RONDA MONTSERRAT”. Exp. 1483/2017. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de gener de 2018 es va 
acordar aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte “Redacció del 
projecte, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu 
tram I de la Ronda Montserrat de Taradell”. Així mateix es va acordar convocar la 
licitació. 
 
Que es varen publicar els edictes de convocatòria de la licitació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el perfil del contractant de l’ajuntament. 
 
Es varen presentar les ofertes següents: 
 
Oferta 1: DOPEC  SL. 
Oferta 2: CETRES ENGINYERS SLP 
Oferta 3: PAYMACOTAS ENGINEERING SA 
Oferta 4: SGS TECNOS SA 
 
La Mesa de contractació, en sessió de 6 de febrer de 2018, va acordar admetre les 
ofertes presentades per DOPEC  SL. i CETRES ENGINYERS SLP i excloure les 
ofertes presentades per PAYMACOTAS ENGINEERING SA i per SGS TECNOS SA, 
pels motius que consten a l’acta de la sessió i que està publicada al perfil del 
contractant, i entregar a la Comissió tècnica els sobres núm. 2 dels licitadors admesos, 
per tal que emetessin l’informe de valoració corresponent. 
 
En data 6 de febrer de 2018 la Comissió de Tècnics emet l’informe de valoració dels 
sobres números 2 dels licitadors (documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor), amb el resultat següent: 
 
 
 



 

 

DOPEC SL-------------------------------59 punts 
CETRES ENGINYERS SLP---------59 punts 
 
En sessió pública del dia 12 de febrer de 2018 la Mesa de Contractació dóna compte 
de la puntuació obtinguda per cada licitador per la documentació tècnica presentada i 
relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, de 
conformitat a l’informe de la Comissió de Tècnics abans relacionada, i procedeix a 
l’obertura dels sobres números 3 dels licitadors admesos, que ofereixen els preus 
següents: 
 
DOPEC SL-------------------------------38.500,00 € 
CETRES ENGINYERS SLP---------50.300,00 € 
 
En funció dels imports de les dues ofertes, i de conformitat al que s’estableix en la 
Clàusula 10.1 del PCAP, s’acorda atorgar un termini de 3 dies hàbils a DOPEC SL per 
tal que justifiqui la seva oferta econòmica doncs pot ser considerada anormal o 
desproporcionada. En data 16 de febrer de 2016 es presenta la justificació requerida. 
 
En sessió del 5 de març de 2018, previ informe de la Comissió de Tècnics, es declara 
anormal o desproporcionada l’oferta de DOPEC SL i la seva exclusió de la licitació. 
 
En aquesta sessió també s’acorda proposar l’adjudicació del contracte a la companyia 
CETRES ENGINYERS SLP, pel preu de .-50.300,00 €.-, iva no inclòs, al qual li 
corresponent 35 punts per la proposta econòmica avaluable automàticament, i 
requerir-la per tal que en el termini de 10 dies presentés davant l’òrgan de contractació 
la documentació relacionada a la clàusula 11 b) 3. 
 
Que la companyia ha presentat la documentació requerida i abans esmentada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar el contracte “Redacció del projecte, direcció de les obres i 
coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu tram I de la Ronda Montserrat 
de Taradell”., a la companyia CETRES ENGINYERS SLP, que ha obtingut un total de 
94 punts, pel preu de .-CINQUANTA MIL TRES-CENTS €.- iva no inclòs (.-50.300,00.-
), amb un termini de redacció del projecte de dos mesos, i amb la resta de condicions 
que consten al PCAP, a l’oferta presentada per l’adjudicatari i a les disposicions 
normatives d’aplicació. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les companyies que han presentat oferta a la licitació 
per mitjà de la publicació d’aquest acord al perfil del contractant, i publicar l’edicte de 
l’atorgament del contracte una vegada signat. 
 
 
6.- 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 (€) 

363/2018 J.M.R.S. 
c/ Ramon 
Pou/ La Vila 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

364/2018 A.R.B. 
c/ Miquel 
Martí Pol, 31 30 m2. 1 6,00 

365/2018 

International 
Storage & 
Removals 

Pl. Gili / La 
Vila 16,33 M2. 1 9,05 

 
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. 
 

 
7. APROVACIÓ D’UN CONVENI BIANNUAL DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
“INSPIRING TARADELL”. Exp. 342/2018. 
 
Vist que aquest ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la col·laboració 
per a l’execució del projecte municipal “Inspiring Taradell”. 
 
Que la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona ha ofert establir 
un conveni de col·laboració amb l’ajuntament amb la finalitat esmentada, que 
comportarà unes actuacions i ajudes per part de la mateixa que han de permetre 
l’execució del projecte “Inspiring Taradell” que sense les mateixes difícilment es podria 
aconseguir, considerant-se molt beneficiós per a l’ajuntament l’atorgament del conveni 
proposat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Gerència de Serveis de Comerç 
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Taradell, per al desenvolupament de la 
línia estratègica de promoció econòmica “Inspiring Taradell”, i que consta a 
l’expedient. 
 
 
 



 

 

 
Segon.-Facultar l’alcalde Lluís Verdaguer Vivet per signar el conveni de referència i 
els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
Tercer.-Notificar el present acord la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació 
de Barcelona. 
 
 
8. ACCEPTACIÓ DE FONS DE PRESTACIÓ ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL I ACTIVITATS CULTURALS 
DE FESTES MAJORS. Exp. 347/2018 i 348/2018. 
 
Vist que per acord de la Junt de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 
febrer de 2018, s’ha acordat atorgar a aquest ajuntament un ajut, en l’àmbit del Fons 
de Prestació del Catàleg de  serveis 2018 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019,  
de .-1.674,00 €.- per a activitats culturals de les festes majors i de  .-22.267,44 €.- de 
finançament en l’àmbit de Benestar Social. 
 
Que aquest ajuntament forma part de la Mancomunitat La Plana i a través de la 
mateixa presta els serveis de Benestar Social, essent procedent que sigui aquesta la 
que gestioni el Fons de Prestació “Finançament de l’Àmbit de Benestar Social” de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Que es necessari acceptar expressament els ajuts atorgats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament la concessió dels ajuts Fons de Prestació 2018 
atorgats a aquest ajuntament per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 22 de febrer de 2018, següents: 
 
-Per activitats culturals: .-1.674,00 €.- 
-Àmbit de Benestar Social: .-22.674,44 €.- 
 
Segon.- Delegar la gestió del Fons de Prestació “Finançament de l’Àmbit de Benestar 
Social” de la Diputació de Barcelona. Del Catàleg de Serveis de l’any 2018 a la 
Mancomunitat La Plana. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del model 
normalitzat establert a l’efecte i a la Mancomunitat La Plana. 
 
 
9. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT PER AL TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA 
LLEI 5/2003 (FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS). Exp.354/2018. 
 
 
 



 

 

Vista l’Ordre ARP/300/2018 de 8 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al tractament de la vegetació en els urbanitzacions afectades i nuclis de 
població afectats per la Llei 5/2003, publicada al DOGC núm. 7568 de 28-2-2018.  
 
Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DARP) té com a objectiu, entre altres, fomentar la realització d’actuacions de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que es necessari el manteniment de les franges de protecció de les següents 
urbanitzacions del municipi de Taradell: 
 

• Goitallops    

• La Roca 
 
Atès el Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals 
en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 
Atesa la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la sol·licitud d’ajut per al tractament de la vegetació en urbanitzacions 
i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, pel manteniment de les franges de 
protecció de les urbanitzacions de Goitallops i La Roca. 
 
Segon: Facultar a l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
10. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES DE L’EXERCICI 2018. Exp. 
119/2018. 
 
Vist que des de fa anys i des d’aquest ajuntament, s’atorguen ajudes per activitats 
extraescolars i esportives per a infants i joves de Taradell, que es troben en una 
situació socioeconòmica que no els permet assumir les despeses que aquelles 
requereixen i que pot dificultar la inclusió social i l’acció formativa d’aquests. 
 
A tal fi en el pressupost municipal de l’exercici 2018 ja s’ha previst les partides 
pressupostàries corresponents amb un total de .-16.000,00 €.-. 
 
Vist les Bases Reguladores formulades pels serveis socials d’aquest ajuntament i que 
consten diligenciades a l’expedient administratiu. 
 
Atès el que disposen la Llei 38/2003 general de subvencions, el Reial Decret 887/2006 
pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament i normativa concordant. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en forma 
de beques individuals per a infants i joves, per a la realització d’activitats extraescolars 
i esportives de l’exercici 2018. 
 
Segon.-Convocar la concessió de les subvencions de referència. 
 
Tercer.-Publicar aquest acord juntament amb les Bases Reguladores esmentades, en 
el BOP de Barcelona, en el tauler d’edictes de la Corporació i en el web municipal 
www.taradell.cat. 
 
 
11.- CONCESSIÓ D’UN NÍNXOL O COLUMBARI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  
 
11.1 NINXOL NUM. 9 DEL BLOC TARDOR 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra. M.C.S.  en la que manifesta que  el seu pare  el Sr. Pere 
Costa Casanova (qpd) va  causar decés el dia 16 de març de 2018, que no eren titulars 
de cap concessió funerària, i que es voluntat d’ella de procedir  a la inhumació del 
difunt en el Cementiri Municipal de Taradell, per aquest motiu demanen la concessió 
del nínxol núm. 9 del Bloc Tardor.   
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar atorgar la concessió del nínxol núm. 9 del Bloc Tardor a la sol·licitant. 
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada. 
  
 
12. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS . Exp. 24/2018 
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0009, per 113.825,25 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 
 
  

http://www.taradell.cat/
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