
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 531/2018 JGL 21/05/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE MAIG DE 2018 
 
 
Número de sessió: JGL/21/2018 
 
Taradell, el dia 21 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 14 de maig de 2018, número de sessió JGL/20/2018, 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 14 de maig de 2018, número de sessió JGL/ 
20 /2018, Exp. 518/18. 
 
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 TRADICAT PER LA FLAMA DEL CANIGÓ 2018. Exp. 319/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada per TRADICAT , en data 16/05/18, amb número de 
registre d’entrada  2264/2018, en la qual sol·licita, en motiu de l’arribada de la Flama 
del Canigó a Osona el 2018, s’atorgui una ajuda econòmica de 200 €. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell col·labora en les iniciatives de les entitats culturals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de TRADICAT i atorgar una ajuda de 200 € per 
l’organització de l’arribada de la Flama del Canigó el pròxim 23 de juny de 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Tradicat. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES. Exp. 
319/18. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.P.B., amb data 02/05/18, amb número de 
registre d’entrada  2014/2018, en la qual exposa que és titulars dels habitatges del c. 
de la Vila 7 i de l’Av. Domènech Sert 39, 2n-2a, els quals no són habitables i sol·licita 
que se li apliqui la bonificació del 100 % de la taxa de residus que correspon a 
cadascun d’aquests habitatges. 
 
Que l’Ordenança Fiscal Municipal 28, taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus, art. 5, estableix una bonificació del 100% de la quota de la mateixa, però 
també estableix que s’ha de sol·licitar abans del 31 de març de cada exercici 
d’aplicació. 
 
En data 14/05/18 l’Aparellador municipal emet informe del qual en resulta que els dos 
habitatges no disposen de l’equipament ni instal·lacions necessàries per ésser 
habitables i que estan desocupats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud del Sr. J.P.B. quan a la bonificació de la taxa 
d’escombraries dels habitatges del c. de la Vila 7 i Pg. Domènec Sert 39, 3r-2a per a 
l’exercici 2019, desestimant-la quan al apetició de l’aplicació de la mateixa per a 
l’exercici 2018 atès que es va presentar una vegada exhaurit el termini de sol·licitud.  
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.3. AL·LEGACIONS EXPEDIENT SANCIONADOR TRÀNSIT. Exp. 519/18 
 
Vista la instància presentada per la Sra. L.C.F., en data 10-05-18, amb número de 
registre d’entrada  2180/2018, en la qual exposa que se la va denunciar per no 
respectar el senyal de prohibició d’estacionar el vehicle el dia 27-4-18 a la Pç. de les  



 

 

Eres; que els senyals de prohibició estaven posat del revés, de tal manera que seguint 
el sentit de circulació establert al vial per als vehicles, no s’observava que era un 
senyal de prohibició d’aparcar, i sol·licita que s’arxivi l’expedient. 
 
Que en data 16-05-18 el vigilant local amb TIP núm. 1019, emet informe del qual en 
resulta que els senyals posats el dia de referència no estaven ben posats, doncs no 
eren visibles en el sentit de la circulació dels vehicles. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions formulades per la Sra. L.C.F. a l’expedient 519/18 
(butlletí de denúncia 10077) i ordenar l’arxiu del mateix. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.C.F. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DEL COST DE LA RENOVACIÓ DEL CARNET 
DE CONDUIR D’UN VIGILANT LOCAL. Exp. 1604/17. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.C., en data 18-05-18, amb número de registre 
d’entrada  2293/2018, en la qual sol·licita que se li aboni el cost de renovació del 
permís de conduir, per un import de 89,30 €, de conformitat al que s’estableix en 
l’acord de relacions laborals dels funcionaris municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. J.C.C. i abonar-li l’import de 89,30 € en concepte 
de cost de renovació del permís de conduir. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.C.C. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES. Exp. 
319/18. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.P.B., en data 15/05/18, amb número de registre 
d’entrada  2226/2018, en la qual exposa que és titular de l’habitatge del c. de la Vila 
86, el qual no és habitable perquè s’hi estan fent obres des del mes de març i, sol·licita 
que se li apliqui una bonificació del 100% de la taxa de recollida de residus. 
 
Consta a l’arxiu municipal que es va atorgar llicència d’obres de “Realització 
d’obertures en paret interior i façana posterior”, exp. 378/18. Del mateix títol de l’obra 
es dedueix que aquestes no comporten en cap cas la impossibilitat de destinar l’edifici 
a habitatge. 
 
 



 

 

Per altra part no s’ha aportat cap document acreditatiu que l’habitatge no disposi de 
subministrament elèctric, tal i com s’exigeix a l’article 5.3 de l’Ordenança Fiscal 
Municipal 28, taxa per la prestació del servei de gestió de residus. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. J.P.B. quan a la bonificació de la taxa 
d’escombraries de l’habitatge del c. de la Vila 86 de Taradell, pels motius exposats a 
la part expositiva d’aquest acord.  
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD DE LA COMPANYIA PLATS PLENS SCP DE PAGAMENT 
D’UNA FACTURA PER DANYS PRODUÏTS PER UNA CLAVEGUERA MUNICIPAL 
EMBUSSADA. Exp. 539/2017 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6-3-18 es va acordar ordenar a 
l’empresa de control de rosegadors que es comprovés la situació en relació al a finca 
de la Ctra. de Vic 30-32. 
 
En escrit presentat per la companyia Plats Plens SCP al registre municipal en data 10-
5-18, registre d’entrada 2172, s’informa que se’ls va inundar el local de la Ctra de Vic 
30, per l’aigua provinent d’una claveguera municipal embussada per la presència de 
rosegadors segons va informar l’empresa de neteja. 
 
Que l’import dels treballs efectuats per l’empresa de neteja Neteges Guti per 
desembossar la claveguera ha estat de 381,15 €, que ha pagat l’empresa Plats Plens 
SCP. 
 
Es sol·licita que es pagui a Plats Plens SCP l’import de la factura esmentada. 
 
Que per part dels serveis municipals s’ha comprovat que efectivament la claveguera 
estava embussada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de Plats Plens SCP i abonar-li la quantitat de 381,15 € 
corresponent a l’import de la factura de l’empresa Neteges Guti per la neteja d’una 
claveguera municipal. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Plats Plens SCP. 
 
 
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 

(€) 

488/2018 
Nedgia Catalunya 
S.A. 

Ctra. Viladrau, 
54 

Obertura de rasa a 
la vorera menor 38,00 

496/2018 
Nedgia Catalunya 
S.A. c/ Puigmal, 12 

Obertura de rasa a 
la vorera menor 38,00 

498/2018 
Nedgia Catalunya 
S.A. c/ Batllia, 1 

Obertura de rasa a 
la vorera menor 38,00 

527/2018 
Com. Propietaris 
Pg.D.Sert, 26 

Pg. Domènec 
Sert, 26 Arreglar terrassa menor 92,07 

534/2018 

Com. Propietaris 
Mn.Cinto 
Verdaguer, 30-32 

Mn.Cinto 
Verdaguer,30-
32 

Repàs teulada, 
impermeabilització 
aiguafons 
xemeneies i 
formació 
sobreeixidor menor 39,24 

535/2018 R.H.V. 
Casanova d'en 
Codina Mur de tancament menor 71,88 

 
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. ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE TRES CRÈDITS A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. Exp. 1610/2017. 
 
Vist que aquest ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit, 
la concessió d’un crèdit per al finançament del contracte de “Substitució de la gespa 
del camp de futbol” per un import de .-175.000,00 €.- 
 
Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26-4-18 es va 
acordar la concessió del crèdit esmentat amb les condicions següents: 
 
Actuació: Substitució camp de gespa 
Import: 175.000,00 €  
Interès:0% 
Tipus d’interès implícit: 0,44% 
 



 

 

Interessos implícits estimats: 4.161,52 € 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 8/2018 
 
Atesa la necessitat de formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant el corresponent conveni. 
 
Atès el que disposa l’art. 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa concordant, així 
com el Decret de l’alcalde 108/2015 pel qual l’alcalde delega en la Junta de Govern 
Local les funcions i competències establertes en l’article abans referit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar el crèdit aprovat per la Diputació de Barcelona a favor d’aquest 
ajuntament i amb càrrec a la Caixa de Crèdit, per al finançament de l’actuació següent: 
 
Actuació: Substitució camp de gespa 
Import: 175.000,00 €  
Interès:0% 
Tipus d’interès implícit: 0,44% 
Interessos implícits estimats: 4.161,52 € 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 8/2018 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona que 
consta a l’expedient. 
 
Tercer.-Comprometre’s a consignar en l’estat de despeses dels pressupostos dels 
exercicis en què hagin de reintegrar-se el crèdits, les partides corresponents per 
atendre l’abonament ala Diputació de l’import de les anualitats fixades per al 
reintegrament dels crèdits concedits. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit. 
 
 
5. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ VARIACIÓ IPC SERVEIS FUNERARIS. Exp. 543/2018 
 
D’acord amb el pacte 6.1 primer paràgraf del Conveni de Cooperació Inter-
administrativa entre aquest ajuntament i la Mancomunitat Inter-municipal voluntària La 
Plana, per la delegació de funcions de gestió i explotació del servei funerari del tanatori 
municipal de Taradell, procedeix a actualitzar a compensació econòmica de 
l’Ajuntament de Taradell, a la variació de l’IPC produït entre el 1 de maig de 2017 fins 
el 30 d’abril de 2018. 
 
Efectuats els càlculs corresponents la variació ha estat del 1,1% el què comporta un 
augment de 219,21 € del preu anual, amb un total de 20.147,51€ anuals a pagar des 
del dia 1 de maig de 2018 fins al 30 d’abril de 2019. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de referència. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat la Plana. 
 
 
6. SOL·LICITUDS D’INSTAL·LACIÓ DE PARADES D’ATRACCIONS PER LA 
FESTA MAJOR 2018 DENEGADES. Exp. 68/18. 
 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades i atraccions de la Festa Major de 
Taradell 2018 efectuades per les persones següents: 
 

• R.P.P.-Creperia Exp. 75/18 

• A.A.I.-Dardos Multijuegos Exp. 185/18 

• R.P.G.-Toritos Exp. 68/18 

• Ma A.P.P.-Coto Sucre Exp. 69/18 

• J.L.S-Toritos Exp. 70/18 

• Joaquín Pérez Pardo-Coliseum Dragon Exp.118/18 

• O.J.W.-Wipoeouk Exp. 138/18 

• A.C.N.-Chiquiparc Exp. 139/18 

• A.C.N.-Toritos Exp. 139/18 

• J.R.A.-Autoxocs Infantils Exp. 181/18  

• Á.C.-Mini Escalextric Exp. 277/18 

• F.M.E.-Máquines Juke Exp. 367/18 

• R.R.-Toritos Exp. 391/18 

• R.R.-Pepito Grillo Exp. 391/18 
 
Que degut a les nombroses sol·licituds per instal·lar parades i atraccions els dies de 
la Festa Major de 2018, no es disposa d’espai suficient per poder encabir-hi les 
sol·licituds relacionades. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Denegar les sol·licituds per a la instal·lació de parades i atraccions de la Festa 
Major 2018 següents: 
 

• R.P.P.-Creperia Exp. 75/18 

• A.A.I.-Dardos Multijuegos Exp. 185/18 

• R.P.G.-Toritos Exp. 68/18 

• Ma A.P.P.-Coto Sucre Exp. 69/18 

• J.L.S-Toritos Exp. 70/18 

• Joaquín Pérez Pardo-Coliseum Dragon Exp.118/18 

• O.J.W.-Wipoeouk Exp. 138/18 

• A.C.N.-Chiquiparc Exp. 139/18 

• A.C.N.-Toritos Exp. 139/18 
 



 

 

• J.R.A.-Autoxocs Infantils Exp. 181/18  

• Á.C.-Mini Escalextric Exp. 277/18 

• F.M.E.-Máquines Juke Exp. 367/18 

• R.R.-Toritos Exp. 391/18 

• R.R.-Pepito Grillo Exp. 391/18 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les persones relacionades. 
 
 
7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0015, per 254.971,85 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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