
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 486/2018 JGL 07/05/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MAIG DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/19/2018 
 
Taradell, el dia 7 de maig 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 2 de maig de 2018, número de sessió JGL/18/2018, 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 2 de maig de 2018, número de sessió JGL/ 
18 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1 FESTA MAJOR BARRI DE MONT-RODON. Exp. 87/18. 
 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. M.S., en representació de l’Associació de veïns 
del barri de Mont-rodon, en data 03-05-18, amb número de registre d’entrada 
2032/2018, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració de la Festa Major del barri 
els dies 15 i 16 de juny de 2018: el dijous, 30 cadires al local social; el divendres la 
tarima gran, toldo, burra, taules, 150 cadires, neveres, tallar la gespa de la pista i el 
Pla de les Albes; el diumenge, disponibilitat dels municipals per al bici aigua; i una 
ajuda econòmica. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud advertint que els sol·licitants s’hauran de posar en 
contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de Mont-rodon. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD PER DENOMINAR “1 D’OCTUBRE DE 2017” L’ESPAI DE 
L’ANTIGA CARPA. Exp. 167/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. E.R.M. en representació pròpia i de 156 
persones més en data 07/05/2018, amb número de registre d’entrada  2016/2018, a 
la qual acompanya fulles amb signatura de 156 persones per incorporar a l’expedient 
167/18, de sol·licitud per denominar “Pla de l’1 d’Octubre” l’espai de l’antiga Carpa. 
 
Que la Junta de Govern Local, davant la presentació de les 886 signatures que amb 
la mateixa finalitat es varen presentar a l’ajuntament, va acordar traslladar a la 
“Comissió Assessora Municipal de Noms de carrers i definició dels seus límits” la 
sol·licitud. 
 
Que per part de la referida Comissió encara no s’ha emès cap informe en relació a la 
proposta. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Incorporar l’actual sol·licitud a l’expedient 167/2018 i traslladar còpia de les 
signatures presentades a la “Comissió Assessora Municipal de Noms de carrers i 
definició dels seus límits”  i s’emeti l’informe corresponent. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. E.R.M. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DEL CLUB PARC D’ESPORTS D’UN AJUT PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL TORNEIG DE PÀDEL MASCULÍ. Exp. 64/18. 
 
Vista la instància presentada pel Club Parc d’Esports , en data 07-05-18, amb número 
de registre d’entrada  2110/2018, en la qual sol·licita que se li atorgui una ajuda per a 
la celebració del torneig masculí de pàdel la setmana del 14 al 20 de maig de 2018. 



 

 

 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats del municipi que realitzen activitats 
d’interès general i de foment de l’esport. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar una ajuda de .300 €.- al Club Parc d’Esports de Taradell per a 
l’organització del torneig de pàdel masculí.  
 
Segon.-Notificar el present acord al Club Parc d’Esports. 
 
 
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 
(€) 

487/2018 J.M.T. c/ Sant Miquel ,27 Reparació terrat 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 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT INNÒCUA – Exp. 481/18 
 
Atesa la instància del Sr. J.G.B. amb NIF núm. 46046332X de data 26 d’abril de 2018, 
presentant una comunicació prèvia de declaració responsable d’obertura, fent avinent 
la seva intenció d’exercir l’activitat d’agència d’assegurances, situada al carrer de la 
Vila, 48  d’aquest terme municipal, expedient núm. 481/18. 
 
 
Atès que amb data 4 de maig de 2018 l’enginyer tècnic municipal emet informe 
favorable, constatant que pel control de la documentació presentada l’imprès de 
declaració responsable d’obertura s’ajusta al model normalitzat i està correctament 
emplenat. 



 

 

 
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
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 pel Sr. 
J.G.B. per començar a exercir legítimament l’activitat d’agència d’assegurances, 
situada al carrer de la Vila, 48 bx d’aquest terme municipal, expedient núm. 841/18, 
amb el vistiplau de l’informe de l’enginyer tècnic municipal del 4 de maig 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: 
Comunicació d’activitat innòcua................................................................. 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
4.2 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III – Exp. 494/2018 
 
Atesa la instància de MINIORYCS SL, amb NIF núm. B-66363631 de data 3 de maig 
de 2018, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 
intenció de disposar d’una activitat d’envasatge de fenc i aliments per a petites 
mascotes a la finca situada al Passeig de l’Arenal, 16 nau B d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 494/2018. 
 
Vist que amb data 4 de maig l’enginyer tècnic municipal va emetre informe favorable, 
tant pel què fa al control de la documentació presentada com al compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions, i posa les següents condicions de 
funcionament: 
 

- Mantenir, durant tot el període de funcionament de l'activitat, el compliment dels 
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència 
manifesta que compleix. 

- En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions 
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l'activitat, o altres canvis, 
caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament. 



 

 

- Els residus generats en el funcionament de l'activitat hauran de ser seleccionats 
en funció de la seva tipologia, i lliurats als serveis de recollida municipals, 
seguint els criteris de recollida selectiva establerts en cada moment al terme 
municipal de Taradell. 

- S'hauran de portar a terme els operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 
 

Atès que en data 7 de maig, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable de 
compatibilitat amb el planejament urbanístic. 
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 
MINIORYCS SL de la seva intenció de disposar d’una activitat d’envasatge de fenc i 
aliments per a petites mascotes al Passeig de l’Arenal, 16 nau B d’aquest terme 
municipal, amb el compliment de les condicions de funcionament esmentades a 
l’informe de l’enginyer municipal de data 4 de maig de 2018, abans transcrites. 
 
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 d’un annex III................................................................. 324 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE TARADELL I DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI PER A L’EXERCICI 2018. 
Exp. 500/2018.  
 
Vist que des de fa anys aquest Ajuntament, per tal de fomentar la cultura, les tradicions 
i altres activitats d’interès local, estableix amb diferents entitats del poble que realitzen 
actuacions úniques i en els àmbits relacionats, convenis de col·laboració en virtut dels 
quals es regulen els ajuts econòmics destinats a aquestes activitats. 
 
Que en el Pressupost municipal de l’execució 2018 hi consten les partides 
corresponents amb les imports i les entitats. 
 



 

 

Que les entitats que es relacionaran compleixen els requisits per signar els convenis 
de col·laboració que consten en l’expedient 500/2018. 
 
Atès el que disposen els articles 22, 28 i concordants de la Llei 38/2003. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració de 2018 amb les entitats i pels imports 
següents: 
 

ENTITAT PARTIDA PRESSUP. IMPORT 

Consell de Joventut de Taradell 00009 33400 48906 10.000 € 

Patronat Local de la Vellesa 00005 23102 48935 2.500 € 

Colla de Joves Geganters i Grallers 00008 33403 48907 1.000 € 

Esbart Dansaire Sant Genís 00008 33402 48907 2.000 € 

Festa d’en Toca-Sons 00011 33808 48943 9.000 € 

Agrupació Sardanista de Taradell 00008 33401 48907 3.000 € 

Associació Tonis de Taradell 00011 33807 48943 6.000 € 

Associació de Jubilats 00005 23105 48935 3.000 € 

 
Segon.- Facultar per signar els convenis que es relacionen als regidors/es següents: 
 

1. Al regidor de Cultura amb la Colla de Joves Geganters i Grallers, Esbart 
Dansaire Sant Genís, Festa d’en Toca-Sons, Agrupació Sardanista de Taradell 
i Associació Tonis de Taradell. 

 
2. Al Regidor de Joventut i noves tecnologies amb el Consell de Joventut. 

 
3. A la regidora de Serveis Socials amb el Patronat Local de la Vellesa i Associació 

de Jubilats.  
 
Tercer.- Notificar els present acord a les entitats i persones interessades. 
 
 
6. SOL·LICITUD A LA UNIÓ EUROPEA D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE CONNEXIÓ WIFI A ESPAIS PÚBLICS. Exp. 511/18. 
 
Vist que el Reglament de la Unió Europea 2017/1953 fa referència al foment de la 
connectivitat a internet de les comunitats locals per a un mercat únic digital competitiu. 
A tal fi la Comissió Europea ha establert una línia d’ajuts a les entitats locals, 
consistents en “bons” econòmics, equivalent cadascun a .-15.000 €.-, en el març del 
programa Wifi4EU. 
 
Que aquest ajuntament té previst instal·lar punts de connexió Wifi d’accés a internet a 
les dependències municipals següents: Residència Vilademany, Espai Solidari, 
Escola d’Arts i Escola de Música. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Comissió Europea, en l’àmbit del programa Wifi4EU, 
l’atorgament d’un ajut econòmic equivalent a un “bono” econòmic, per a la instal·lació 
de punts de connexió Wifi a les dependències municipals següents: Residència 
Vilademany, Espai Solidari, Escola d’Arts i Escola de Música. 
 
Segon.-Facultar l’alcalde Sr. Lluís Verdaguer Vivet per tal que signi els documents 
necessaris pe a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 
7.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. M.C.D.  
 
Atesa la sol·licitud núm. 2111/2018 de data  7 de maig de 2018 de  la Sra. M.C.D.,  
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 
condició  de discapacitat, proposades  pel  Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  de la 
Generalitat de Catalunya.de data 20 de juny de 2017, que reconeix el grau de 
discapacitat de la Sra. M.C.D.  
 
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 
targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 
 
Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  a la Sra. M.C.D. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
de la Generalitat de Catalunya. de data 20 de juny de 2017.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta. 
       
 
 
7.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  PROVISIONAL AL  SR. 
J.P.S.  
 
Atesa la sol·licitud núm. 2125/2018 de data  7 de maig de 2018 del Sr. J.P.S.,  
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual provisional per a 
persones  amb la condició  de discapacitat, proposades  pel  Departament  de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  



 

 

 
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció 
General de Protecció Social de data 4 de maig de 2018, que reconeix la mobilitat 
reduïda de l’interessat i aquesta és assimilable al barem de mobilitat. 
 
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 
targeta d’aparcament  individual provisional  per a persones  amb discapacitat. 
 
Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  al Sr. J.P.S. una targeta d’aparcament provisional per a persones 
amb discapacitat, atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers Socials i 
Famílies Direcció General de Protecció Social de data 4 de maig de 2018.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       
 
 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018/0014, per 194.558,45 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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