
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 451/2019 JGL 08/04/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 D’ABRIL DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/14/2019 
 
Taradell, el dia 8 d’abril 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 1 d’abril de 2019, número de sessió JGL/13/2019, 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 1 d’abril de 2019, número de sessió JGL/ 
13 /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 L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AFECTATS PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE PER A L’ORGANITZACIÓ D’UNA CAMINADA AMB 
CADIRA DE RODES PER L’ESCLEROSI. Exp. 66/19.  
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació de familiars i 
afectats d’esclerosi, en data 29-3-19, amb de registre d’entrada número  1492/2019, 
en la qual sol·licita que s’autoritzi la celebració d’una caminada per vials i camins de 
Taradell el dia 28 d’abril de 2019. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès 
general. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la celebració d’una caminada a l’Associació de familiars i afectats 
d’esclerosi, per vials i camins de Taradell el dia 28 d’abril de 2019 amb cadires de 
rodes i a peu, amb l’advertiment que s’hauran de posar en contacte, amb antelació 
suficient, amb els serveis municipals per a la intervenció d’aquests. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de familiars i afectats d’esclerosi. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DEL MOTOR CLUB DEL BAGES PER A LA CELEBRACIÓ 
D’UNA PROVA AMB VEHICLES ANTICS I CLÀSSICS. Exp. 66/19.  
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Clàssic motor club del Bages, 
en data 22-3-19, amb de registre d’entrada número  1382/2019, en la qual en motiu 
de la celebració el proper 15 de juny de 2019 de la XVIII Nocturna clàssic, amb un 100 
vehicles de participants, sol·licita: 
 

• Autorització per celebrar la prova a Taradell en la part corresponent. 

• Autorització per utilitzar l’aparcament del pavelló i el seu interior de les 12:00 h 
fins a les 20:30 h. 

• La col·laboració del servei de protecció civil i dels vigilants locals. 

• Senyalització de l’activitat. 

• 10 tanques. 

• Donació de 4 trofeus. 

• Poder utilitzar el logotip de l’ajuntament per posar en documents informatius. 

• Col·laboració econòmica de 250,00 €. 

• Presència d’algun representant municipal a Manlleu per entrega trofeus. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats sense ànim de lucre que organitzen 
actuacions obertes als veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
 



 

 

Primer.- Admetre la sol·licitud, autoritzant la prova, així la disposició i col·laboració 
dels espais i serveis interessats, atorgant un ajut econòmic de 250,00 €, amb 
l’advertiment que s’hauran de posar en contacte amb antelació suficient amb els 
serveis municipals per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Clàssic motor club del Bages. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE L’AMPA DE LESCOLA LES PINEDIQUES  PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE LA PRIMAVERA. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’AMPA de l’Escola Les 
Pinediques, en data 3-4-19, amb de registre d’entrada número  E 1603/2019, en la 
qual sol·licita, amb motiu de la celebració de la Festa de la Primavera que es farà el 
dissabte 25 de maig de 2019 al pati de l’escola, que se’ls hi deixi taules i cadires per 
a200 persones i permís per fer foc per l’empresa que ha de cuinar l’arròs. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès cultural 
i educatiu. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, amb l’advertiment que, per a l’efectivitat d’aquest 
acord, és necessari que es posin en contacte amb els serveis municipals amb 
antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’AMPA de l’Escola les Pinediques. 
 
 
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 

(€) Fiança Placa 

1104/2019 

Estabanell y 

Pahisa 

Energia, 

S.A. 

Av. 

Montseny 

Obertura rases en 

vial i voreres, 

formació d'arquetes 

i cates, col.locació 

caixes DSP en 

tanques, col.locació 

de nous pals de 

fusta i formigó, 

retirada i nou 

cablejat aeri. menor       



 

 

118/2019 

Nedgia 

Catalunya, 

S.A. 

Pl. Sta. 

Llúcia, 

10-11 

Obertura de rasa a 

la vorera menor 38,00     

346/2019 

Nedgia 

Catalunya, 

S.A. 

Ctra. de 

Vic, 24 

Obertura de rasa a 

la vorera menor 38,00     

372/2019 

Nedgia 

Catalunya, 

S.A. 

Ptge. del 

Casino, 

22 

Obertura de rasa a 

la vorera menor 38,00     

407/2019 

Endesa 

Distribución 

Elèctrica, 

SLU 

c/ Vivet, 3 

( nau 2-5) 

Obertura i 

tancament de rasa 

per BT menor 38,00     

463/2019 N.S.C. 

c/ de la 

Granja, 

15 Construcció piscina major 400,95 81,00 33,00 

472/2019 

Germans 

Comerma 

Sala, S.L. 

Pg. Sant 

Genís, 

37-39 

Obertura de cala 

per connectar un 

hidrant 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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1. SOL·LICITUD PER A UNA TROBADA DE TERÀPIES NATURALS. Exp. 460/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.D.M.S. en data 1 d’abril 
de 2019, núm. 1519, en la qual sol·licita permís per la celebració d’una trobada de 
teràpies naturals a l’aula d’entorn rural del mas El Gurri Xic de Taradell per al dia 19 
de maig de 2019. 
 
Vist l’informe de l’enginyer de data 5 d’abril de 2019 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, i que cal mantenir el compliment de 
totes les condicions imposades a la llicència d’aula d’entorn rural, inclosos els 
aforaments autoritzats als locals existents a la finca. 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Autoritzar la celebració d’una trobada de teràpies naturals a l’aula d’entorn 
rural del mas El Gurri Xic pel dia 19 de maig, amb les condicions esmentades en 
l’informe de l’enginyer municipal de data 5 d’abril de 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.D.M.S. 
 
 
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:  
 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 
inclòs) 

2332 e-471/2019 Felip Ares, SL Subministrament barana Pg. 
St. Genís, aparcament 1 
d’octubre 

13.384,46 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
6. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA  AL PROGRAMA CIRCUIT DE LA XARXA 
D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Exp. 
1487/17. 
 
Vist que des de l’any 2017 aquest ajuntament està adherit al Programa circuit de la 
Xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que ha estat molt 
positiu per a les activitats culturals d’aquest municipi, i que va finalitzar el 31 de 
desembre de 2018 
 
Que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar el 8 de 
novembre de 2018 una pròrroga per dos anys més del protocol esmentat. 
 
 



 

 

Que es convenient per als interessos municipals l’adhesió al programa de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acordar sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga de l’adhesió 
d’aquest ajuntament al Programa circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0008 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 1.876,07 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. 2019-0008 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. 2019-0008 per un import líquid de 
1.876,07 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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