
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 406/2018 JGL 09/04/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/15/2018 
 
Taradell, el dia 9 d’abril  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 3 d’abril de 2018, número de sessió JGL/14/2018, 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 9 d’abril de 2018, número de sessió JGL/ 
14 /2018. 
 
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 DEL SR. T.D.G. DE PODA D’ARBRAT. Exp. 281/18.  
 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. A.D.G., en data 4-4-18, amb número de registre 
d’entrada  1492/2018, en la qual sol·licita que es podin els arbres del final de la Ctra. 
de Balenya perquè hi ha poca il·luminació i això ha comportat que hi hagin robatoris. 
 
Que amb la poda i arranjament dels arbres del carrer és possible que es millori la 
il·luminació  del carrer, tot i que s’ha de tenir en compte que en aquesta època no és 
recomanable efectuar podes d’arbres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Encarregar als serveis tècnics i a la brigada municipal que estudiïn i en el 
seu cas executin, l’arranjament dels arbres del final de la Ctra. de Balenyà per tal de 
millorar la il·luminació del vial. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.D.G. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’ANC PER POSAR UNA PANCARTA AL DIPÒSIT DEL 
CENTRE CULTURAL CAN COSTA I FONT. Exp. 232/2017. 
 
Vista la instància presentada per l’ANC de Taradell, en data 5-4-18, amb número de 
registre d’entrada  1559/2018, en la qual sol·licita que s’autoritzi la col·locació d’una 
pancarta al Dipòsit del CC Costa i Font. 
 
Que atès que es tracte d’un espai comú i on hi ha diverses instal·lacions i s’hi realitzen 
algunes activitats, es convenient que les pancartes s’instal·lin de forma segura. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a l’ANC Taradell a col·locar una pancarta al Dipòsit del CC Can 
Costa i Font, sota la supervisió dels tècnics i brigada municipal, essent necessari a tal 
fi que la sol·licitant es posi en contacte amb els mateixos amb antelació suficient, i 
condicionat a que es retirin de forma immediata en motiu de la celebració de qualsevol 
acte quan així ho indiqui l’ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’ANC Taradell. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE LA SRA. C.P. PER DESPLAÇAR UN CONTENIDOR DE 
RECOLLIDA DE VIDRE. Exp. 397/18.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.P., en data 28-3-18, amb número de registre 
d’entrada  1438/2018, en la qual exposa que el contenidor situat davant de la casa del 
Pg. de Sant Genís 64, causa oltes molèsties provocades pel soroll del vidre al tirar-lo 
al contenidor i quan es buida periòdicament. 
 
Que aquest contenidor ja s’ha desplaçat en diverses ocasions, essent no obstant 
necessari que es trobi a la zona degut al nombre elevat d’establiments comercial i de 



 

 

veïns. No obstant, per part dels serveis de medi ambient s’informa que no hi hauria 
inconvenient desplaçar-lo uns metres cap a l’inici del Pg. de sant Genís, davant d’un 
solar no ocupat.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar als serveis municipals el desplaçament del contenidor de vidre situat 
davant el Pg. de Sant Genís 64 i situar-lo davant del solar del Pg. de Sant Genís núm. 
60. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. C.P. 
 
 
2.4. CESSIÓ DE PARADA DE PARADA DE VENDA DE FRUITA AL MERCAT 
SETMANAL A FAVOR DE DEMI TRADICIÓ EN FRUITA SL. Exp. 411/2018. 
 
Vista la instància presentada per la companyia Demi Tradició en Fruita SL en data 4-
4-18, registre d’entrada núm. 1484, en la qual es sol·licita que se li transfereixi 
l’autorització per posar una parada de fruita al mercat setmanal de Taradell els 
dimecres al matí, que actualment ocupa el Sr. Carles Duran Bahí. 
 
Que el Sr. C.D.B. ha donat la seva conformitat a la transferència de l’autorització. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Autoritzar a la companyia Demi Tradició en Fruita SL per posar una parada a 
la Pça. de les Eres de Taradell, els dimecres al matí de 8 a 14 h., en substitució i en 
lloc de la parada autoritzada al Sr. C.D.B., amb caràcter precari, essent revocable per 
acord de l’ajuntament. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Demi Tradició en Fruita SL i al Sr. C.D.B. 
 
 
2.5. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 407/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.P.S., de data 27/03/2018, amb número de 
registre d’entrada 1417/2018, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 12del carrer Puigmal. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/04/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/Puigmal, núm. 12 de Taradell amb les condicions que consten en 
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/04/2018 següents: 
 



 

 

-El sol.licitant pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, 
UNE 48103, referència B-502, paral·lela ala vorada i separada 20 cm d’aquesta i que 
tindrà l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.6. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 409/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sra. M.R.S.A., de data 03/04/2018, amb número de 
registre d’entrada 1459/2018, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 23 bx. del Passeig Domènec Sert. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/04/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al Psg. Domènec Sert, 23 bx. de Taradell amb les condicions que consten en 
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/04/2018 següents: 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
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 

(€) Fiança Placa 
Aval 

residus 

1726/2017 

Construccions i 
Cimentacions 
Vint Zero Tres, 
S.L. 

c/ Aplec, 
5 

Reforma interior i 
formació de dues 
escales exteriors menor 356,40       

304/2018 X.C.B. 

c/ Sant 
Marçal, 
28  

Col.locació gres, 
substitució 
barana, enderroc 
d'escala i 
instal.lació 
elevador menor 401,62 81,13 33,00 150,00 

389/2018 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica SLU 

c/ de Vic, 
10 

Obertura i 
tancament de 
rasa a la vorera menor 43,44       



 

 

 
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 COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL J.V.P. ANNEX III– Exp. 381/18 
            
Atesa la instància del senyor J.V.P., amb NIF 47792739G de data 20 de març de 2018, 
presentant una comunicació prèvia de canvi no substancial, fent avinent una 
modificació del cens de la llicència passant de 580 porcs d’engreix i 175 vedells 
d’engreix a 916 porcs d’engreix i 138 vedells d’engreix, a Granges Vila d’aquest terme 
municipal, expedient núm. 381/18. 
 
Atès que amb data 23 de març de 2018 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable del canvi no substancial (canvi en el cens), amb les condicions de no portar 
a terme cap altra modificació, ampliació o reforma que les comunicades en la 
documentació presentada pel peticionari. 
 
Atès que amb data 4 d’abril de 2018 el veterinari municipal va emetre informe favorable 
amb les següents condicions: 

- Actualitzar el pla de dejeccions ramaderes SA 0011845 Versió 12 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Cal respectar com a distància mínima, a la distribució de ferms sobre el terreny, 

la de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres, 
 respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3, 
apartat b), i als nuclis urbans.  

- Cal que compleixi la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i 
benestar animal. 

- Cal, també, que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de 
l’explotació. 

- Cal que el gual sanitari estigui en perfecte condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 

410/2018 E.X.L. 

Pg. 
Domènec 
Sert, 17 

Reparar 
barbacana 
teulada menor 38,00       



 

 

- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada, i també el llibre 
d’explotació. 

 
Atesa 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 al canvi no substancial de l’activitat ubicada al Granges 
Vila i al titular J.V.P., de modificació del cens, deixant-lo a 916 porcs d’engreix i 138 
vedells d’engreix, amb les condicions dels informes de l’enginyer de data 23 de març 
i del veterinari de data 6 d’abril, abans esmentades. 
 
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 no substancial................................................................................ 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
5.  ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
I LES ENTITATS SOCIALS I AJUNTAMENTS INTEGRANTS DE LA XARXA 
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL, PER A L’ANY 2018. Exp. 1054/17. 
 
Vist que en data 27 de març de 2018, s’ha signat l’acord entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i les entitats socials i ajuntaments integrants de la xarxa d’habitatges 
d’inserció social per a l’any 2018. 
 
Que aquest Ajuntament forma part de la Xarxa d’habitatges d’inserció social. 
 
Que l’acord de referència comporta millores per a una correcta gestió dels habitatges 
adscrits a aquest Ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-L’adhesió de l’ajuntament de Taradell a l’Acord de 27 de març de 2018 entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials i Ajuntaments de la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per 
Decret 75/14, de 27 de maig. 



 

 

Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció  
per a l’any 2018. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2018, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que 
es relacionen a continuació: 
  

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 2a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 4a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 5a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 6a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 8a Taradell 

 
 
6. APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE LES TAXES MUNICIPALS 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. Exp. 428/18. 
 
Atès que des del serveis municipals s’han elaborat els padrons corresponent a les 
taxes per ocupació de la via pública i de conservació del cementiri municipal de 
l’exercici 2018. 
 
I tenint en compte que l’Organisme de Gestió Tributària té delegades les facultats de 
recaptació de les taxes municipals relacionades en l’anterior paràgraf. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el padró de la Taxa per ocupació de la via pública corresponent a 
l’exercici 2018, que comença per Concepció Alonso Aymerich i acaba  per Liu 
Haizhang, per un import total de .-983,38 €.- i que consta de 13 rebuts, que es detallen 
a l’annex 1 adjunt. 
 
Segon.- Aprovar el padró de la Taxa per la conservació del cementiri municipal 
corresponent a l’exercici 2018, que comença per Esther Reig Roca i acaba  Juan Maria 
Bernardo Rea, per un import total de .-10.080 €.- i que consta de 945 rebuts, que es 
detallen a l’annex  2 adjunt. 
 
Tercer.-Als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l’article 102.3 de la 
Llei General Tributària, procedir, en el cas de padrons, a l’exposició pública durant el 
termini de vint dies, comptats a partir del primer dia dels respectius períodes de 
cobrament. 



 

 

Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona poden consultar, durant el termini d’exposició pública, l’expedient, llevat de 
les dades excloses del dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar de forma presencial en aquest Ajuntament o en l’oficina 
de Vic de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’ORGT. 
 
 
7. RECTIFICACIÓ D’ACORD PER TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS. Exp. 163/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de govern Local de data 26-2-18 es va acordar: 
 
Primer.- Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals 

potencialment  perillosos del gos BRUTUS,  de raça American 

Bully. 

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 

Que el gos de referència no és de raça American Bully sinó BullMastiff. 

Per unanimitat s’acorda:  

Primer.-Rectificar l’apartat primer de l’acord de la Junta de Govern de 26-2-18, Exp. 
163/2018, que queda redactat dela forma següent: 

Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals 

potencialment  perillosos del gos BRUTUS,  de raça BullMastiff. 

Segon.-Notificar aquest acord al Sr. R.T.V. 

 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0011/2018, per 216.293,35 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 
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