
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 402/2019 JGL 25/03/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE MARÇ DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/12/2019 
 
Taradell, el dia 25 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 18 de març de 2019, número de sessió JGL/11/2019, 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 març de 2019, número de sessió JGL/ 
11 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. AL·LEGACIONS DEL SR. J.S.S. A EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT. 
Exp. 322/19 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.S.S., en data 28-2-19, amb 
de registre d’entrada número  995/2019, en la qual sol·licita l’arxiu de l’expedient 
sancionador de trànsit núm. 1910496, ja que el dia dels fets portava una senyora gran 
familiar amb mobilitat reduïda. 
 
Vist l’informe del vigilant local denunciant en el qual informa que no s’ha aportat cap 
prova que desvirtuï els fets denunciats, consistents en aparcar sense obeir una senyal 
vertical d’estacionament prohibit el 28-2-19 a les 13:54 davant del c. Ramon Pou 17. 
 
Que no s’ha aportat cap prova que contradigui els fets denunciats o que acrediti una 
necessitat superior que els justifiqui. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions efectuades pel Sr. J.S.S. en l’expedient de 
denúncia per infracció de trànsit núm. 1910496 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.S.S. 
 
 
2.2. AL·LEGACIONS DEL SR. M.G.A. A EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
TRÀNSIT. Exp. 332/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.G.A., en data 6-3-19, amb 
de registre d’entrada número  1110/2019, en la qual exposa que el dia dels fets va 
aparcar en zona de càrrega i descàrrega a la Ctra. de Mont-rodon perquè 
acompanyava el seu pare Sr. A.G.S. que és titular d’una targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució, la qual va col·locar en el vehicle de forma visible però que 
l’agent denunciant no deuria veure,i sol·licita l’arxiu de l’expedient. Adjunta fotocòpia 
de la targeta d’aparcament a nom del seu pare. 
 
Vist l’informe del vigilant local denunciant emès en el sentit favorable a admetre les 
al·legacions, doncs no pot assegurar si el vehicle denunciat disposava de la targeta 
d’aparcament en un lloc visible, ja que no s’hi va fixar en el moment de posar la 
denúncia.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions del Sr. M.G.A. i ordenar l’arxiu de l’expedient 
sancionador 332/19. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.G.A. 
 
 
2.3. AL·LEGACIONS DEL SR. G.M.M. A EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
TRÀNSIT. Exp. 376/19 
 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. G.M.M., en data 15-3-19, 
amb de registre d’entrada número  1262/2019, en la qual exposa que el dia 9-2-19 es 
va fer mal en un braç sense que des de llavors podés conduir i que per això havia 
deixat el cotxe aparcat. Adjunta informes mèdics. 
 
En data 19-3-19 l’agent denunciant, en relació a la denúncia del vehicle amb matrícula 
5312-DDJ per aparcar sense obeir una senyal de prohibició d’aparcar el dia 9-3-19, a 
les 17:39 h. al c. Guillem de Mont-rodon 8 de Taradell, butlletí de denúncia 10757, 
emet informe en el qual proposa desestimar les al·legacions perquè, essent l’informe 
mèdic de data 11-2-19 i havent disposat d’un mes de temps per treure el vehicle del 
lloc, no s’havia fet. 
 
Que de tot l’anterior en resulta que, tot i acreditar-se que el Sr. M. es va fer mal a un 
braç, aquest va deixar un mes el cotxe aparcat en un lloc prohibit, considerant-se que 
havia disposat de temps suficient per tal que pogués gestionar la retirada del vehicle 
del lloc de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions del Sr. G.M.M. i ordenar la continuació de la 
tramitació de l’expedient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. G.M.M. 
 
 
2.4. AL·LEGACIONS DE LA SRA. C.R.M. A EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
TRÀNSIT. Exp. 391/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.R.M., en data 18-3-19, 
amb de registre d’entrada número  1308/2019, en la qual exposa que el dia 13-3-19 
va ser denunciada per no respectar amb el seu vehicle matrícula 3146 GGR la 
delimitació de places en l’aparcament en bateria  al c. Pompeu Fabra de Taradell. Que 
el lloc on va aparcar no estava senyalitzat amb ratlles per cada plaça d’estacionament 
o, en tot cas no eren visibles i menys de nit quan va aparcar-hi. Adjunta fotografies de 
la zona on v aparcar. Sol·licita l’arxiu de l’expedient. 
 
L’agent denunciant, emet informe en el qual proposa estimar les al·legacions perquè 
de nit les ratlles horitzontals que delimiten les places d’aparcament no són visibles i 
de dia pràcticament tampoc. 
 
Que les fotografies aportades demostren que de nit les línies horitzontals de 
delimitació de les places d’aparcament no són visibles, essent corroborat aquest fet 
per l’informe de 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions de la Sra. C.R.M. i ordenar l’arxiu de l’expedient. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord a la Sra. C.R.M. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE L’EQUIP D’ATENCIO PRIMÀRIA DE TARADELL DE 
TARGETES D’APARCAMENT PER AL PERSONALLES TREBALLADORES 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. Exp. 425/2019 (Digital). 
 
Vista que des de l’Equip d’Atenció Primària de Taradell, s’ha sol·licitat que s’entreguin 
targetes d’autorització d’aparcament dels membres de l’equip que es diran, per tal de 
poder aparcar els seus vehicles a les visites d’atenció que efectuen a Taradell 
 
Que el referit servei s’ha establert en benefici dels veïns i veïnes de Taradell que 
necessiten d’atenció mèdica, essent convenient que el personal que el presta disposi 
d’aparcament per tal de poder actuar amb la màxima celeritat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Entregar al personal que es relaciona de l’Equip d’Atenció Primària de 
Taradell, una targeta d’aparcament per poder estacionar els seus vehicles en zones 
d’estacionament limitat i de càrrega i descàrrega. Persones autoritzades: 
 
-R. Ma B.. Vehicle matrícula 4150 HZH. 
-M.M.. Vehicle matrícula 2842 HVR. 
-N.E.. Vehicle matrícula 4510 FSN 
-B.B.. Vehicle matrícula 2258 KVG 
-A.R.. Vehicle matrícula 4568 JCB 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’Equip d’Atenció Primària de Taradell. 
 
 
2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 91/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.A., en representació de la Sra. D.C.A., de 
data 21/03/2019, amb número de registre d’entrada 1363/2019, en la qual sol·licita la 
devolució de la  fiança que es va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada 
en l’exp. 91/2019, per import de 180,00 euros. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal de data 25/03/2019, amb caràcter 
favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 



 

 

2.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 724/2016 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.S., de data 13/03/2019, amb número de 
registre d’entrada 1222/2019, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que es va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 724/2016, per import de 
797,61 euros. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal de data 20/03/2019, amb caràcter 
favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.8. DEVOLUCIÓ FIANÇA- GESTIÓ RESIDUS Exp. 724/2016 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.S., de data 23/11/2018, amb número de 
registre d’entrada 5263/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança dipositada 
per garantir la correcta gestió de residus, en motiu de la llicència d’obres atorgada en 
l’exp. 724/2016, per import de 803,11 euros. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal de data 13/03/2019, amb caràcter 
favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
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 
(€) 

107/2019 
Telefònica de 
España SAU 

c/ Bellmunt / 
Dr. Flèming 

Desmuntage de pals 
i prolongació de menor exempt 



 

 

canalització arqueta 
façana 

304/2019 A.H.M. c/ Lleida, 10 
construcció d'una 
terrassa menor 81,04 

421/2019 L.B.B. 
Pg. del 
Tossal, 38 Construir tanca 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. 
 
 
3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 1022/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.O.C., en representació del promotor PAULUS 
2017 S.L. de data 7/03/2019, amb número de registre d’entrada 1142/2019 en la qual 
sol·licita llicència de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 
1022/2017, per a la construcció d’un grup d’habitatges plurifamiliars. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 25/03/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació als habitatges que es relacionen:  
 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  bx   1a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  bx   2a  
c/ Colomer, 4 - Esc. E  bx   3a.  
c/ Colomer, 4 - Esc. E  1er  1a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  1er  2a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  1er  3a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  2n.  1a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  2n.  2a. 
c/ Colomer, 4 - Esc. E  2n.  3a. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 450,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 

 



 

 

4. APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
“REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS PILARS AFECTATS DEL CENTRE 
CULTURAL CAN COSTA I FONT DE TARADELL”. Exp. 339/19. 
 
Vist el projecte tècnic “Reparació i consolidació dels pilars afectats del centre cultural 
can costa i font de Taradell”, redactat per la companyia BBG estructures, recerca i 
rehabilitació SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de .-64.939,97 €.- (iva 
inclòs), de febrer de 2019. 
 
Que en el pressupost  de l’exercici 2019 hi ha prevista la partida pressupostària núm. 
00008 33300 63215. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 18-03-19. 
 
Que es tracta d’una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret 
Legislatiu 179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Que la competència per aprovar aquest projecte, és de la Junta de Govern Local de 
l’ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional Segona del 
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del 
sector públic, i per Delegació de l’alcalde per mitjà del Decret 108/2015. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el projecte tècnic d’obra municipal ordinària “Reparació i 
consolidació dels pilars afectats del centre cultural can costa i font de Taradell”, 
redactat per la companyia BBG estructures, recerca i rehabilitació SLP, amb un 
pressupost d’execució per contracte de .-64.939,97 €.- (iva inclòs), de febrer de 2019. 
  
Segon.-Sotmetre a informació pública aquest projecte durant el termini de 30 dies per 
mitjà d’edicte al BOP de Barcelona, al taulell d’edictes i a la pàgina web de 
l’ajuntament, a efectes de  consulta del mateix i de presentació d’al·legacions. En cas 
de no presentar-se’n s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre 
cap acord exprés. 
 
 
5. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS. Exp. 98/19. 
 
Vist que per conveni entre aquest Ajuntament, l’Agrupació de Defensa Forestal de 
Taradell i la Diputació de Barcelona (Exp.614/18), es va acordar que aquesta atorgaria 
a l’ajuntament una subvenció destinada al finançament de les obres previstes en el 
Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
 



 

 

Que a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona, de la Xarxa 
de Govern Locals 2019, en data 18/03/19, s’ha comunicat a aquest ajuntament que la 
Diputació de Barcelona li ha atorgat un ajut d’import .-7.670,92 €, per al finançament 
esmentat. 
 
Que per a l’efectivitat de l’ajut atorgat és necessari acceptar-lo expressament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament l’ajut d’import .-7.670,92 €.- atorgat per la Diputació 
de Barcelona, Programa: Infraestructura municipal de prevenció d’incendis forestals, 
Recurs: Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals, Àmbit: Xarxa de Govern Locals. 
 
Segon.-Notificar aquest acord ala Diputació de Barcelona. 
 
 
6. ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA-“PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL 
BENESTAR SOCIAL 2019”. Exp. 351/19. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 de 
febrer de 2019, s’ha acordat aprovar el “Programa complementari per ala garantia del 
benestar social 2019”. 
 
Que en el referit programa s’hi preveu la concessió a aquest ajuntament d’un ajut 
d’import .-27.877,58 €.-, que s’hauran de destinar a les finalitat previstes en el referit 
programa. 
 
Que per a l’efectivitat de l’ajut de referència és necessari acceptar-lo expressament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar expressament la concessió de la subvenció  de .-27.877,58 €.- 
atorgada a aquest ajuntament per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació del “Programa complementari 
per a la garantia del benestar social 2019”. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 2 I DE LA FACTURA 
CORRESPONENT DE L’OBRA “MILLORA DE L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ LA 
ROCA, AV. SANTA EUGÈNIA, C. VILALLEONS I INICI DEL C. SANT MARÇAL”. 
Exp. 703/2018. 
 
 



 

 

Vist que s’ha entregat a l’ajuntament en data 22-03-19 per part de la direcció d’obres 
i de l’adjudicatària Urobrex SL, la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Millora de 
l’accés a la urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant 
Marçal”, de data 22 de març de 2019, d’import .-96.387,27 € (iva inclòs), corresponents 
a l’obra executada durant part del mes de febrer i part del mes de març de 2019. 
 
Que Urobrex SL també ha presentat la factura corresponent a la referida certificació, 
pel mateix import i num. 27/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de l’obra l’obra “Millora de l’accés a la 
urbanització la Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal”, de 
data 22 de març de 2019, d’import .-96.387,27 € (iva inclòs), corresponents a l’obra 
executada durant part del mes de febrer i part del mes de març de 2019. .  
 
Segon.-Aprovar la factura emesa per Urobrex SL corresponent a la referida 
certificació, pel mateix import i núm. 27/2019. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a Urobrex SL. 
 

 
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:  
 

AD Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 
1436 e-406/2019 Automoviles Vicauto, SA Compra vehicle ocasió per la 

brigada, Peugeot Partner 
6.000,00 

1632 e-411/2019 La Baula Projectes, SCCL Projecte pla d’igualtat 3.496,90 

1634 e-417/2019 Premsa d’Osona, SA Servei de publicitat festes i actes 
2019 

4.062,69 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
 



 

 

Vista la relació de factures núm. 2019-0006 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 233.412,59 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. 2019-0006 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. 2019-0006 per un import líquid de 
233.412,59 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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