
 

 

 

 

 
 

  

Expedient: 591/2019 JGL 20/05/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE MAIG 2019 
 
Número de sessió: JGL/20/2019 
 
Taradell, el dia 20 de maig 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 13 de maig de 2019, número de sessió JGL/19/2019, 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 13 de maig de 2019, número de sessió JGL/ 
19 /2019. Exp. 559/2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1.CONSELL DE JOVENTUT-FESTA MAJOR JOVE 2019. Exp. 66/19 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Consell de Joventut de Taradell, 
en data 11-5-19, amb de registre d’entrada número  2227/2019, en la qual sol·licita, 
en motiu de la celebració de la Festa Major Jove els dies 22 a 24 d’agost de 2019, que 
es deixi el material que es relaciona en llista annexa i els serveis que hi consten. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Consell de Joventut de Taradell, amb l’advertiment 
que, per a l’efectivitat d’aquest acord, serà necessari que es posin en contacte amb 
els serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Consell de Joventut. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE TARADELL-APLEC DE 
LA SARDANA. Exp. 66/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Agrupació Sardanista de 
Taradell, en data 14-5-19, amb de registre d’entrada número  2281/2019, en la qual, 
en motiu de la celebració de l’Aplec de la Sardana que es celebra al Pujoló el dia 16-
6-19, sol·licita que en cas de pluja es pugui anar al pavelló,, s’autoritzi a penjar 
pancartes, obrir el lavabos del pavelló, cadires per les cobles, tallar la gespa, 
entarimats i punts de llum. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats culturals del municipi que organitzen 
actes d’interès cultural. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- admetre la sol·licitud de l’Agrupació Sardanista de Taradell, amb 
l’advertiment que, per a l’efectivitat d’aquest acord, serà necessari que es posin en 
contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Agrupació Sardanista de Taradell. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DEL SR. LLOGARI PUJOL PER A INSPECCIÓ DE FINCA PER 
CONTROL SANITARI. Exp. 531/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. Ll.P.B., en data 15-5-19, amb 
de registre d’entrada número  2302/2019, en la qual sol·licita que s’efectuï una 
inspecció a la terrassa del pis 1r de la ctra. de Balenyà núm. 13 de Taradell, perquè 
s’hi acumulen deixalles. 
 
Que a l’arxiu municipal no consta que hi hagi cap persona empadronada en l’habitatge 
de referència, el qual és propietat del sol·licitant segons el padró de béns immobles 
urbans d’aquest ajuntament. 
 



 

 

Que per tal de procedir a la inspecció és necessari que el propietari faciliti les dades 
personals de l’ocupant de l’habitatge, podent procedir-se posteriorment a efectuar una 
visita d’inspecció per part del tècnic municipal de medi ambient d’aquest ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Requerir al Sr. Ll.P.B. perquè manifesti a aquest ajuntament, en el termini de 
10 dies des de la recepció de la notificació d’aquest acord, el nom de la persona que 
ocupa l’habitatge del 1r pis de la ctra. de Balenyà 13 de Taradell. 
 
Segon.-Si es dona compliment a aquest requeriment en el termini atorgat, ordenar al 
tècnic de medi ambient d’aquest ajuntament, per tal que porti a terme una inspecció a 
la terrassa de l’habitatge esmentat, a efectes de comprovar l’acumulació de deixalles 
i risc sanitari. 
 
Tercer.-Notificar el present acord al Sr. Llo.P.B. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD  DE BEAUTY BY DIA-CLAREL D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DE L’ESTABLIMENT DEL PG. DOMÈNECH 
SERT 48. Exp. 23/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per  Beauty by Dia, en data 15-5-
19, amb de registre d’entrada número  2317/2019, en la qual sol·licita que se li apliqui 
la bonificació del 100% de la taxa pera  la recollida de residus urbans de l’establiment 
del Pg. Domènec Sert 48, perquè els gestiona una empresa privada.  
 
Que l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 28 de la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus urbans, estableix en el seu article 5.1.b, que la bonificació del 100% 
de la quota de la taxa de gestió dels residus de naturalesa urbans, entre d’altres 
condicions, s’ha de realitzar durant el mes de gener de cada any. 
 
Que la sol·licitud s’ha de denegar per no haver-se presentat durant el mes de gener 
de 2019 sinó al mes de maig. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de Beauty by Dia per haver-se presentat la sol·licitud 
fora de termini. 
 
Segon.-Notificar el present acord Beauty by Dia. 
 
 
2.5. QUEIXA VEINAL PER ANIMALS QUE MOLESTEN. Exp. 574/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. R.M.O. en data 10-5-19, 
amb de registre d’entrada número 2216/2019, en la qual sol·licita que es preguin 



 

 

mesures per tal d’evitar les molèsties que causen uns animals (paó, ocells), 
fonamentalment sorolls, que es troben a la “Casa Rosa”, al costat del seu habitatge. 
 
Que en data 17-5-19 el veterinari de l’ajuntament emet informe del qual en resulta que 
els animals que es troben a l’habitatge de referència s’han de considerar animals de 
companyia, que es troben ben atesos, en unes instal·lacions adequades, sense que 
es comprovi que provoquin cap molèstia. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. R.M.O. pels motius que consten a l’informe 
del veterinari de l’ajuntament de data 17-5-19. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. R.M.O. 
 
 
2.6.SOL·LICITUD DE CÒPIA D’UN INFORME DELS VIGILANTS LOCALS. Exp. 
35/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.D.V., en data 17-5-19, amb 
de registre d’entrada número  2383/2019, en la qual sol·licita que se li entregui una 
còpia de l’informe dels vigilants locals que es va produir a requeriment del mateix. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i procedir a l’entrega de la còpia interessada al 
sol·licitant. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.D.V. 
 
 
2.7. QUEIXA PER INSTAL·LACIÓ D’UNA CAIXA DE CONEXIONS A LA FAÇANA 
DE L’EDIFICI DE LA PÇA DE LA VILA 56. Exp. Exp. 590/19. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.M.M. al registre municipal en data 15-5-19, 
registre d’entrada núm.2320/2019, en la qual exposa que s’ha instal·lat una caixa de 
connexions telefòniques a la façana del seu habitatge al c. de la Vila 56 de Taradell, 
sol·licitant que es retiri. 
 
Que aquest ajuntament no ha instal·lat cap caixa de connexions a la finca indicada, 
desconeixent qui en pot ser l’autor. En tot cas i per al coneixement del sol·licitant, 
informar-lo que per normativa la instal·lació de xarxes de fibra òptica no està sotmesa 
a llicència o autorització municipal i, en tot cas, s’haurà de dirigir a la companyia que 
l’ha instal·lada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. A.M.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 
(€) 

119/2019 
Estabanell y Pahisa 
Energia, S.A. Cal Noi Xic 

Instal.lació 
subministrament 
elèctric BT menor 203,52 

594/2019 P.P.M. 
La Plaça, 20 
bx. 

Posa reixa a la 
finestra menor 38,00 

599/2019 E.F.S. 
Camí antic de 
Vilalleons 

Reparació i 
condicionament camí 
entrada menor 178,20 

607/2019 J.V.P. Granja Vila 

Canviar tanca de 
fusta per pals de 
ferro menor 38,00 

619/2019 J.S.P. 
c/ de la Font, 
19 

Obres de millora en 
interior d'habitatge menor 78,23 

 
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 SEGREGACIO DE LA FINCA DE LA PLAÇA DELS 
PINYONAIRES NÚM. 2. Exp. 584/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. N.N.R..S. en data 13-5-19, 
registre d’entrada 2243/19, en la qual sol·licita que s’atorgui llicència urbanística per 
tal segregar de la finca assenyalada amb el núm. 2 de la Plaça dels. Pinyonaires de 
Taradell i inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2714, Llibre 140 de 



 

 

Taradell, Foli 96, Finca núm. 4.818, amb referència cadastral núm. 
1546215DG4314N0001UT, una porció de terreny de 2.149,57 m2. 
 
S’adjunta a la instància el projecte de segregació corresponent redactat per 
l’arquitecta tècnica M.S.C., de maig de 2019. 
 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 17, 18, 22 a 29 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova 
el reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar llicència urbanística al Sr. N.N.R.S. per tal de segregar de la finca 
assenyalada amb el núm. 2 de la Plaça dels Pinyonaires de Taradell i inscrita al 
Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2714, Llibre 140 de Taradell, Foli 96, Finca 
núm. 4.818, amb referència cadastral núm. 1546215DG4314N0001UT, una porció de 
terreny de 2.149,57 m2 m2 en la forma que es disposa en el projecte tècnic redactat 
per l’arquitecta tècnica M.S.C. de maig de 2019, el qual es diligenciarà com a part 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per import de 100 €. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. N.N.R.S. 
 
 
3.3. LLICÈNCIA DE  CONSTITUCIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA 
ASSENYALADA AMB EL NÚMERO 9 DEL PASSEIG DOMÈNEC SERT DE 
TARADELL. Exp. 580/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. P.A.C. en data 13-5-19, 
registre d’entrada 2232, en la qual sol·licita que se li atorgui llicència urbanística per 
tal de constituir en propietat horitzontal la finca del Passeig Domènec Sert núm.9 
Taradell,  inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2726, Llibre 141 de 
Taradell, Foli 68, Finca núm. 1.487 de Taradell, amb referència cadastral núm. 
0963718DG4306S0001KB, en la forma i amb les entitats següents: 
 

⎯ Entitat número ú. Local comercial situat a la planta baixa i superfície construïda 
227,81 m2. Hi ha un petit altell. Li correspon una quota de participació en relació 
al total de 51,82%. 

 

⎯ Entitat número dos. Habitatge conformat per les plantes primera i segona. La 
seva superfície construïda és de 211,78 m2. Li correspon una quota de 
participació respecte el total del 48,18%. 
 

Vistos els informes favorables 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 i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística al Sr. P.A.C., per tal de constituir de règim de 
propietat horitzontal la finca assenyalada amb el núm. 9 del Passeig Domènec Sert de 
Taradell,  inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2726, Llibre 141 de 
Taradell, Foli 68, Finca núm. 1.487 de Taradell, amb referència cadastral núm. 
0963718DG4306S0001KB, en la forma i amb les entitats següents: 
 

⎯ Entitat número ú. Local comercial situat a la planta baixa i superfície construïda 
227,81 m2. Hi ha un petit altell. Li correspon una quota de participació en relació 
al total de 51,82%. 

 

⎯ Entitat número dos. Habitatge conformat per les plantes primera i segona. La 
seva superfície construïda és de 211,78 m2. Li correspon una quota de 
participació respecte el total del 48,18%. 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 200,-- euros 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. P.A.C.  
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 ANNEX II – Exp. 698/18 – KOAPRO GRUP SL 
 
En data 4 de juliol de 2018, la companyia KOAPRO GRUP SL, amb NIF núm. B-
66820630, presentà, davant d’aquest Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació 
annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència ambiental (annex II) per a l’exercici 
de l’activitat de fabricació de productes de neteja industrial emplaçada al carrer Narcís 
Monturiol, 15 d’aquest municipi, expedient núm. 698/18.  
 
S’ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determina la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats. 
 
D’acord amb el procediment establert en la norma esmentada, en data 6 de juliol es 
requerí el pronunciament previ de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal d’Osona 
perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat 
del projecte tècnic i demés documentació presentada. De forma simultània es sol·licità 
pronunciament del Tècnic Municipal per raó de la matèria sobre la suficiència i idoneïtat 
del projecte i demés documentació presentada, que va emetre informe en data 6 de juliol 
de 2018, amb les següents condicions: 
 



 

 

- L'aïllament acústic dels locals haurà de ser suficient, en conjunt, per assegurar 
el compliment de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, 
i la “Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions”, de Taradell. 

- Les màquines hauran d’estar instal·lades, segons convingui, sobre bancades 
independents de l’estructura de l’edifici i del sòl del local o sobre elements 
elàstics, per tal d'evitar la transmissió de vibracions sensibles a l'edifici. 

- S’hauran d’aplicar les mesures necessàries per evitar l’emissió de gasos i altres 
matèries oloroses, en quantitats que resultin fàcilment perceptibles, sense 
instruments, a la línia de propietat de la finca. 

- Totes les xemeneies i altres conductes d'evacuació de gasos o de ventilació, 
hauran de tenir la boca de sortida situada per damunt de la coberta dels edificis, 
i a una alçada suficient per evitar que es produeixin molèsties als veïns. 

- El funcionament de l’activitat s’haurà de portar a terme totalment a l’interior de 
la nau, per tal d’evitar impacte visual negatiu. No es podrà emmagatzemar ni 
manipular cap tipus de residu a l’exterior. 

- Caldrà presentar : 
✓ Documentació acreditativa de la legalització de la instal·lació elèctrica de baixa 

tensió. 
✓ Contracte de recollida dels residus generats, subscrit amb gestor autoritzat. 

 
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i audiència als veïns immediats, 
per un termini de 30 i 10 dies, respectivament. Durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als veïns immediats no s’han formulat al·legacions respecte al projecte. 
S’envia al Consell Comarcal el certificat d’informació pública en data 21 de setembre de 
2018. 
 
En data 6 de novembre de 2018, el Consell Comarcal emet informe de suficiència i 
idoneïtat en el qual es detecten unes mancances pel què fa a la documentació. Aquest 
informe que es rep a l’Ajuntament i es trasllada a l’interessat en data 9 de novembre de 
2018, deixant un termini de 3 mesos per presentar la documentació.  
 
En data 1 de febrer de 2019 l’interessat presenta documentació complementària que es 
trasllada al Consell Comarcal d’Osona en data 6 de febrer de 2019. En data 5 de març, 
es rep informe integrat desfavorable del Consell Comarcal pel què fa al vector residus, 
ja que segueix sense indicar-se l’estimació de la generació anual (quilos o tones) dels 
diferents tipus de residus. 
 
De tot l’anterior en resulta que no és procedent concedir a KOAPRO GRUP SL, l’exercici 
de l’activitat sol·licitada, per la qual cosa es fa una proposta de resolució desfavorable 
en data 28 de març de 2019. Aquesta proposta es trasllada a l’interessat i al Consell 
Comarcal i es dónen 10 dies per a poder presentar al·legacions. 
 
L’interessat presenta al·legacions en data 5 d’abril de 2019, que es traslladen al Consell 
Comarcal d’Osona en data 10 d’abril de 2019. 
 
En data 13 de maig de 2019 es rep l’acord de la Ponència Ambiental del Conell Comarcal 
del 26 d’abril de 2019, en el qual s’acorda estimar les al·legacions rebudes i informar 
favorablement de la citada activitat, amb les següents condicions: 



 

 

 
- El compliment del document tècnic inclòs a l’expedient (projecte visat 

2018308124 den data 20 de juny de 2018 i annex I, de gener de 2019, i annex II 
de març de 2019, redactats per José Antonio Mingorance Alcalde, enginyer tècnic 
industrial, col·legiat 9532). 

- Ja que la gestió dels residus es fa per recollida porta a porta municipal, en el 
primer control que es porti a terme a l’activitat, cal comprovar el darrer pagament 
de la taxa d’escombraries municipal, a part de tota la resta de documentació de 
gestió dels residus. 

- L’empresa haurà d’ubicar, abans de la connexió al sistema de sanejament i en 
totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure 
de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics 
competents per a l’obtenció de mostres i aforament de cabals. 

   
De tot l’anterior en resulta és procedent atorgar la llicència ambiental (annex II), amb les 
condicions que es relacionen a la part dispositiva d’aquesta proposta. 
 
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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar a KOAPRO GRUP SL, NIF núm. B-66820630 la llicència ambiental 
(annex II) per a l’exercici de l’activitat fabricació de productes de neteja industrial 
emplaçada al carrer Narcís Monturiol, 15, expedient núm. 698/18, amb el compliment de 
les condicions que consten en l’informe del tècnic municipal de data 6 de juliol de 2018 
i en l’informe integrat del Consell Comarcal d’Osona de data 26 d’abril de 2019. 
 
SEGON- Cal realitzar el control inicial un cop atorgada la llicència, amb la presentació 
del certificat tècnic i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de 
l’establiment, i es pot realitzar per les entitats col·laboradores de l’Administració o, 
només per a l es activitats dels annexos II i IV de la Llei 20/2009, pels serveis 
d’inspecció de l’Administració. 
L’activitat restarà subjecte als controls periòdics que assenyali la normativa d’aplicació 
en cada moment. 
 
TERCER-  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: 
Llicència ambiental d’una activitat inclosa a l’annex II  de la llei 20/2009 amb una 
superfície de fins a 500 m2 (annex II)...................................................... 324,00 euros 
 
QUART - Notificar la present resolució al peticionari i al Consell Comarcal. 
 



 

 

 
4.2 CANVI NO SUBSTANCIAL, FASE 2 POLLASTRES ECOLÒGICS – Exp. 592/19 
 
Atesa la instància de MAS BELLPUIG SCP, amb NIF J65079360 de data 14 de maig de 
2019, presentant un canvi no substancial documentat, fent avinent la seva intenció 
d’ampliar l’activitat d’explotació ramadera de cria de polls ecològics fase 2 al Mas Bellpuig 
d’aquest terme municipal, expedient núm. 592/19.  
 
La capacitat total de l’explotació marca oficial 801DM inclosa aquesta modificació, consta 
de: 16 vaques de carn (extensiu 100%), 1 toro, 2 vedelles de reposició, 8 vedells de cria, 
8 vedells d’engreix, 1300 porcs d’engreix i l’alternança avícola ecològica de 15.000 polls 
de gall dindi i 15.600 polls de pollastres (per fer recria). 
 
Vist que el veterinari senyor Lluís Vila Quera va emetre informe favorable en data 17 
de maig amb els requisits que s’esmenten a continuació: 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Han de complir amb la llei de benestar animal. 
- Cal disposar d’un pla de neteja, desinfecció i desratització de l’explotació. 
- Cal que el gual sanitari estigui en perfectes condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal disposar d’una pòlissa d’assegurances actualitzada. 
- Cal actualitzar el llibre d’explotació. 
- Cal justificar el destí de la gallinassa, tal i com es va demanar a l’anterior informe. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 17 de maig de 2019,  
d’acord amb el contingut del projecte i altra documentació tècnica presentada i 
considerant el compliment de les condicions tècniques de les instal·lacions exposades 
al projecte i les indicades en l’informe del tècnic veterinari competent. 
 
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 del canvi no substancial de l’annex III, presentat 
per MAS BELLPUIG SCP de la seva intenció d’ampliar la capacitat pel què fa a 
l’alternança avícola ecològica de 15.000 polls de gall dindi i 15.600 polls de pollastres 
ecològica (fase 1 + fase 2) al Mas Bellpuig d’aquest terme municipal, amb el 
compliment de les condicions esmentades en els informes del veterinari i de l’enginyer 
municipal, ambdós de data 17 de maig de 2019. 
 



 

 

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 d’un annex III............................................................ 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.3 AUTORITZACIÓ DE TINENÇA DE 4 XAIS – Exp. 575/2018 
 
Atesa la instància de la Sra. A.M.C.D., amb NIF 37615706B, de data 9 de maig de 
2019, presentant una sol·licitud de tinença de 4 xais, a la finca de Can Talaia, d’aquest 
terme municipal, expedient núm. 575/2019. 
 
Vist que amb data 17 de maig el veterinari senyor Ll.V.Q. va emetre informe favorable, 
fent constar que la propietària es fa responsable de: 
- Coneixement per part del DAAM i tenir els certificats sanitaris i de sanejament 

corresponents. 
- Complir la llei de benestar animal. 
- Tenir actualitzat el llibre d’explotació ramadera i la pòlissa d’assegurança. 
- Disposar d’una valla per evitar que els animals ocasionin danys a tercers. 
 
En el citat informe del veterinari, també es fa constar que cal que el propietari miri que 
siguin tot femelles o tot mascles per evitar que passi a ser una unitat productiva. 

 
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). 
  
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar la tinença de 4 xais a la finca de Can Talaia, d’aquest terme 
municipal, per part de la Sra. A.M.C.D., amb el compliment de les condicions i 
responsabilitats abans esmentades.  
 
SEGON.-  Liquidar el següent import per part del titular, tal com disposa l’article 6, 
punt 3 de l’ordenança fiscal núm. 32 (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): 
Expedició de documents administratius ..................................................... 25,00 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessada, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 



 

 

 
5. SOL·LICITUD DE CRÈDIT-CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. Exp. 504/19. 
 
Vist que per acord del Ple Municipal ,en sessió ordinària de data 13 de desembre del 
2018, es va aprovar el Pressupost Municipal de l’exercici  2019 , en el qual es preveu 
la concertació d’operacions de préstec per import total  de 275.000.00 € pel 
finançament de diverses actuacions d’inversió . 
 
Que La Caixa de Crèdit  de la Diputació de Barcelona està configurada com a 
instrument de cooperació econòmica amb els Ens locals de la província  de Barcelona, 
per tal d’atorgar operacions de crèdit a aquests Ens per el finançament d’inversions 
de competència local. 
 
Amb aquesta finalitat  l’Ajuntament preveu sol·licitar a la Diputació de Barcelona  , una 
operació de préstec , per l’import de 123.004,40€,  una part de  les operacions de 
crèdit previstes al pressupost Municipal 2019, i que financia diverses actuacions 
d’inversió. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció Municipal respecte d’aquesta sol·licitud 
i també l’informe separat d’aquest  sobre l’aplicació i compliment del principi de 
prudència financera. 
 
Atesa la potestat que s’atorga al Alcalde-President , i per delegació d’aquest a la Junta 
de govern Local per la seva aprovació, al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer: Sol·licitar  a la  Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona un préstec,  
d’import 123.004,40€ , d’acord amb les condicions que regulen aquestes operacions.  
 
Segon: Facultar l’alcalde Lluis Verdaguer Vivet per tal que pugui signar els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer:  Comunicar a la Direcció General de Política Financera,  Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya la signatura d’aquesta operació. 
 

 
6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ICAEN PER PUNT DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS. Exp. 624/19. 
 
Vista la Resolució de l’Institut Català d’Energia EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la 
qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del 
programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible. 
 
Que aquest ajuntament té prevista l’actuació d’instal·lació d’un equip de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics a l’Espai 1 d’Octubre de Taradell, que es pot incloure en 



 

 

l’àmbit de la convocatòria de subvenció abans esmentada, amb un pressupost de 
53.892,49 €. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia l’atorgament d’una subvenció de 
17.815,70 € per a l’execució del projecte “Instal·lació d’un equip de recàrrega ràpida 
de vehicles elèctrics a l’Espai 1 d’Octubre de Taradell”, en l’àmbit de la Resolució de 
l’Institut Català d’Energia EMC/1323/2019, de 14 de maig. 
 
Segon.-Sol·licitar la subvenció per mitjà de la plataforma i sistema establerts per 
l’ICAEN amb aquesta finalitat. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES “MILLORA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS “EL VIVET“ I 
“CASTELLETS”. Exp. 832/2018. 
 
Vist que la companyia Pasquina, SA, adjudicatària del projecte d’obra “Millora dels 
Polígons Industrials “El Vivet” i “Castellets”, ha presentat una sol·licitud interessant 
l’ampliació del termini d’execució de les obres referenciades fins al proper dia 21 de 
juny. 
 
Vist que segons justifica l’adjudicatària, el motiu d’aquest retard, en l’execució de les 
obres, vindria donat per una  ampliació dels treballs a efectuar en la xarxa de 
clavegueram, així com en la reposició de vorades del P.I. “Castellets” i per 
l’endarreriment del període d’entrega de les lluminàries per part del fabricant de les 
mateixes. 
 
Vist que en data 17 de maig de 2019, per part de l’arquitecte tècnic encarregat de la 
direcció de l’obra, ha emès informe favorable respecte de l’ampliació del termini de 
l’execució de les obres, per considerar que la mateixa queda perfectament justificada 
i que el retard en l’execució de les obres no es pot imputar a l’empresa adjudicatària. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini per a l’execució de les obres contemplades en 
el projecte “Millora dels Polígons Industrials “El Vivet” i “Castellets”, per considerar  
justificat que el retard en l’execució de les mateixes no és per causa imputable a la 
companyia adjudicatària, essent el nou termini per finalitzar les obres el 21 de juny de 
2019, de conformitat amb el previst a l’article 195.2 de la LCSP. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la companyia Pasquina, SA i al Director de l’obra Sr. 
M.S.O. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR “OBRES DE 
REPARACIÓ ESCOCELLS I VORERA A LA MADRIGUERA. EXP. 144/2019”. 



 

 

 
Vist que per la Junta de Govern Local en sessió de data 28/01/2019 es va aprovar 
adjudicar el contracte menor “Obres de reparació escocells i voreres a la Madriguera. 
Exp. 144/2019” a la mercantil UROBREX, SL, per import de 14.756,50€, sense IVA , 
havent-se formalitzat el contracte en data 29/01/2019. 
 
Vist l’informe lliurat per l’arquitecte tècnic, Sr. M.S.O., en data 20/05/2019, en el que 
informa i justifica que un cop iniciades les obres, ha estat necessari una ampliació de 
les obres  de reparació de les voreres, així com tornar a refer una part dels escocells 
ja executats, fet que ha comportat que la durada de l’obra s’ampliï en 2,5 mesos més 
i que l’import dels treballs que realment s’efectuaran ascendeixi a la suma total de 
29.344,97€, sense iva. 
 
 Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari-Interventor en data 20/05/2019 en el que 
informa favorablement sobre la modificació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte menor “Obres de reparació escocells i 
voreres a la Madriguera. Exp. 144/2019”, per considerar justificada l’ampliació de 
l’import d’adjudicació en 14.588,46€, sense iva,  essent el total import d’adjudicació de 
29.344,96€, sense iva, així com l’ampliació del termini d’execució de les obres. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la companyia UROBREX, SL, i al Director de l’obra 
Sr. M.S.O. 
 
 
9. 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/AD Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva inclòs) 

3908 e-
604/19 

M.S.O. Direcció d’obres, de seguretat i 
salut i del control de qualitat de 
l’execució de l’obra Millora dels 
P.I, “El Vivet” i “Castellets”. 

12.079,66€ 

3909 e-
605/19 

M.S.O. Direcció d’obres, de seguretat i 
salut i del control de qualitat de 
l’execució de l’obra Millora d’accés 
a la Urb. De la Roca, Av. Sta. 

8.288,50€ 



 

 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 
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 
 
  

Eugènia, c/ Vilalleons i inici del c/ 
St. Marçal 

3907 e-
603/19 

Transports i 
Excavacions 
Pere Font, SL. 

Obres de millora del camí Can Lau 
fins Granja Masmiquel 

13.542,32€ 

3912 e-
613/19 

Tancaments 
Serra 
J.S.C. 

Subministrament finestra 
corredera per al Pavelló de 
Taradell 

3.630,00€ 
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