
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 88/2018 JGL 22/01/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE GENER DE 2018. 
 
Número de sessió: JGL/04/2018 
 
Taradell, el dia 22 de gener  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 15 de gener de 2018, número de sessió JGL/03/2018, 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 15 de gener de 2018, número de sessió 
JGL/ 03 /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 DE LA VELLESA 2018. Exp. 87/2018. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Patronat de la Vellesa , en data 
17-01-18, amb número de registre d’entrada  329/2018, en la qual, en motiu de la 
celebració de la Festa de la Vellesa  que es portarà a terme el pròxim 10-06-18, 
sol·licita que se li faciliti l’equip de megafonia, 1 gàbia de 120 cadires per l’església i 
60 per l’aperitiu, 9 taules, 2 contenidors blaus i 2 de vidre. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que realitzen accions en benefici dels 
veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Patronat Local de la Vellesa de Taradell i deixar-li 
el material relacionat, advertint que per a l’eficàcia d’aquest acord és necessari que es 
posin en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient.  
 
Segon.-Notificar el present acord al Patronat Local de la Vellesa de Taradell. 
 
 
2.2. COPA OSONA DE TRIAL. Exp. 87/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. D.P.P., en data 01-01-18, amb número de registre 
d’entrada  E 14/2018/2017, en la qual, en motiu de la celebració de la Copa Osona de 
Trial que tindrà lloc a Taradell el dia 22-04-18, en el sector del restaurant Terra Endins, 
sol·licita que s’autoritzi la celebració d’aquesta prova, es netegi l’en de 6x3 i 1 m. 
d’alçada, la presència de l’alcalde i regidor d’esports, un ajut econòmic de 550 €, 
autorització per posar una pancarta a l’entrada del municipi. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que realitzen accions en benefici dels 
veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a D.P.P. (Trial Sport) la celebració de la prova de la 19a Copa 
d’Osona de Trial el proper 22-04-18 a la zona del restaurant Terra Endins, i la 
col·locació de la pancarta, així com facilitar el material interessat, , i advertint que per 
a l’eficàcia d’aquest acord quan al material, és necessari que es posin en contacte 
amb els serveis municipals amb antelació suficient.  
 
Segon.- Atorgar un ajut de 300,00 € per a la celebració de la prova. 
 
Tercer.-Condicionar l’autorització tot això condicionat a l’obtenció per part del 
sol·licitant dels permisos i autoritzacions de les entitats públiques i privades 
corresponents i a què, amb anterioritat a la data de l’activitat, s’acrediti davant de 
l’Ajuntament la disponibilitat i vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixin els possibles danys que es puguin produir. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a D.P.P. 
 



 

 

 
2.3. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT.  Exp. 1788/17 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.B.I. al registre municipal en data 30-11-17, amb 
número de registre d’entrada  4875/2018, en la qual exposa que se l’ha sancionat per 
una infracció de trànsit, denúncia P17113322, per estacionar el vehicle sense obeir 
una senyal vertical de prohibició d’aparcar el dia 13-10-17 a la ctra. de Balenyà 13 de 
Taradell. Que és veí de Saragossa i no ha estat mai a Taradell i que el dia de la 
denúncia es trobava a Saragossa passant una revisió mèdica. Adjunta documentació 
acreditativa d’aquesta circumstància. 
 
Vist l’informe de l’agent denunciant que corrobora la versió del denunciat Sr. B. i que 
es va produir un error al transcriure la matrícula del vehicle infractor. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions del Sr. J.B.I. i deixar sense efecte la denúncia 
P17113322, ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador i demanar excuses al mateix 
pels inconvenients que li ha causat aquest error. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.B.I. 
 
 
2.4. RAL·LI ESPRINT SANT JULIÀ 2018. Exp. 87/2018. 
 
Vista la instància presentada per l’Escuderia Osona de data 10 de gener de 2018, en 
la qual sol·licita que s’autoritzi el pas per aquest terme municipal dels cotxes que 
participaran en el 21è Ral·li Esprint Sant Julià que es celebrarà el 24 i 25 de febrer de 
2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Autoritzar el pas per quest terme municipal del cotxes que participaran en el 
21è Ral·li Esprint Sant Julià que es celebrarà el 24 i 25 de febrer de 2018, condicionat 
a que els organitzadors disposin de les autoritzacions i permisos dels organismes 
competents. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’Escuderia Osona. 
 
 

2.5. SOL·LICITUD DE DE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA AL C. SANT 

MIQUEL. Exp. 1744/17. 

 

Vista la instància presentada per la Sra. N.C.R. al registre municipal en data 15-11-

17, registre d’entrada núm. 4660, en la qual davant del supermercat Coaliment al c. 

Sant Miquel 50, molts veïns hi deixen el cotxe aparcat, el que impedeix les actuacions 

de càrrega i descàrrega dels vehicles. 

 



 

 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 22-01-18 en el qual hi consten, entre 

d’altres, els antecedents següents: 

 

-que una zona de càrrega i descàrrega només donaria servei a l’establiment 

Coaliment, doncs no hi ha altres comerços a la zona. 

-això comportaria que fos una zona infrautilitzada. 

-que comportaria l’ocupació d’almenys 2 places d’aparcament. 

 

En aquest informe es proposa la continuació de la línia groga de la cantonada de 

davant del supermercat de manera que s’eviti l’aparcament de vehicles i alhora 

permeti puntualment que es destini a càrrega i descàrrega dels vehicles que porten 

productes al supermercat indicat. 

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. N.C.R. de marcar una zona de càrrega i 

descàrrega davant de l’edifici del c. Sant Miquels 50. 

 

Segon.-Ordenar a la brigada municipal que es continuï la línia groga de la cantonada 

de davant el supermercat en 1,50 m. de tal manera que permeti l’aparcament puntual 

de vehicles per efectuar la càrrega i descàrrega de productes. 

 

Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. N.C.R. 

 

 

2.6. DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE L’ICIO, TAXA PER LLICÈNCIA D’OBRES, 

FIANÇA I PLACA DELA FINCA DEL C. MATAGALLS 12. Exp. 789/2016. 

 

Vista la instància presentada pel Sr. S.C.C. al registre municipal en data 15-01-18, 

registre d’entrada 269/18, en la qual manifesta que per error s’ha pagat dues vegades 

a l’ajuntament l’import de 1.099,54 € corresponent a l’ICIO, taxa per llicències 

urbanístiques, fiança i placa, liquidats en virtut de la concessió de la llicència d’obres 

de la finca del c. Matagalls 12, Exp. 789/16, atorgada per acord de la Junta de Govern 

Local de 16 de gener de 2017. 

 

Que per part dels serveis d’intervenció i tresoreria s’ha informat que efectivament 

l’import esmentat s’havia pagat dues vegades i que procedeix la devolució del mateix. 

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.-Estimar la sol·licitud i pagar al Sr. S.C.C. la quantitat de .-1.099,54 €.-, en 

concepte de devolució d’ingressos indeguts. 

 

Segon.-Notificar aquest acord al Sr. S.C.C. 

 



 

 

 
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 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

1456/2017 

Gas 
Natural 
Catalunya 
S.A. 

Pl. Gili, 3 
bis 

Obertura 
de rasa menor 48,04       

34/2018 J.M.C.S. 

Via 
Canigó, 
2 

Canvi d'ús 
de local a 
habitatge major 2098,96 424,03 33,00 150,00 

 
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. 
 
 
3.2. ATORGAMENT LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT 
HORITZONTAL  A LA FINCA DEL C. CATALUNYA 25. Exp. 43/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. X.S.C. en data 8 de gener de 2018, núm. de 
registre 124/2018, a la qual s’adjunta el projecte corresponent, i en la que és sol·licita 
que s’atorgui  llicència de divisió en propietat horitzontal respecte de la finca situada 
al c/ Catalunya 25 de Taradell,  inscrita en el registre de la propietat núm. 3 de Vic, 
volum 2112, llibre 109 de Taradell, foli 205, finca núm. 1565, amb referència cadastral 
núm. 0659311DG4305N0001RK per tal de constituir-hi  SET ENTITATS amb les 
característiques que es referiran a la part dispositiva. 
 
Vistos els informes favorables del secretari i l’arquitecte municipal de data 22 de gener 
de 2018. 
 
Vistos els articles 5.1.r), 30, 31, 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística de divisió en propietat horitzontal al Sr. X.S.C. 
de la finca situada al situada al c/ Catalunya 25 de Taradell,  inscrita en el registre de la 
propietat núm. 3 de Vic, volum 2112, llibre 109 de Taradell, foli 205, finca núm. 1565, 
amb referència cadastral núm. 0659311DG4305N0001RK per tal de constituir-hi  SET 
ENTITATS amb les característiques següents: 
 
Entitat número 1 
Ubicació    Planta baixa 
Üs      Local  
Superfície construïda  91,18 m2 
Participació    8,94% 
 
Entitat número 2 
Ubicació    Planta baixa 
Üs      Local,  
Superfície construïda  125,35 m2 
Participació    11,25% 
 
Entitat número 3 
Ubicació    Planta primera 
Üs      Habitatge 
Superfície construïda  127,48 m2 
Participació    18,30% 
 
Entitat número 4 
Ubicació    Planta segona, porta 1ª  
Üs      Habitatge  
Superfície construïda  64,62 m2  
Participació    9,20% 
 
Entitat número 5 
Ubicació    Planta segona, porta 2ª  
Üs      Habitatge  
Superfície construïda  55,16 m2  
Participació    8,14% 
 
Entitat número 6 
Ubicació    Planta tercera  
Üs      Habitatge  
Superfície construïda  121,12 m2  
Participació    17,54% 
 
Entitat número 7 
Ubicació    Planta quarta  
Üs      Habitatge  
Superfície construïda  121,12 m2  



 

 

Traster-1      64,89 m2 
Participació    26,63% 
 
Els elements comuns són en superfície, els següents: 
En planta baixa   17,35 m2 
En planta primera     11,48 m2 
En planta segona     12,82 m2 
En planta tercera     11,48 m2 
En planta quarta     11,48 m2 
En planta sota coberta  22,97 m2 
Total elements comuns  87,58 m2 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Segon.- Diligenciar com annex i part d’aquest acord, una còpia del projecte de divisió 
en propietat horitzontal, exp. 43/2018. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, art. 6, per 
l’atorgament d’aquesta llicència en la forma i per l’import següent: 
 
100,00 € per cada entitat resultant ( 7 entitats). Quota-------------700,00 €.- 
 
 
3.3. ATORGAMENT LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT 
HORITZONTAL  A LA FINCA DE LA CTRA. DE BALENYÀ 9. Exp. 1057/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.E. al registre municipal en data 16-05-17, 
registre d’entrada E 2077/2017, en la qual sol·licitava que se li atorgués una llicència 
de segregació per tal de segregar 53,01 m2 de la finca inscrita al Registre de la 
Propietat 3 de Vic, al Volum 2314, Llibre 121, Full 137, Finca núm. 390 de Taradell, 
referència cadastral 0961818DG4306S0001SB. 
 
Que es va requerir al sol·licitant per tal que aportés documentació complementària, 
havent estat aportada en dates 10-10-17 i 17-01-18. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 22 de gener de 2018, emès amb 
caràcter favorable. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar al Sr. J.C.E. llicència de segregació per tal de segregar 53,01 m2 de 
la finca inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 2314, Llibre 121, Full 
137, Finca núm. 5044 de Taradell, referència cadastral 0961818DG4306S0001SB. 
 
Segon.-Forma part d’aquesta llicència de segregació un plànol diligenciat on consten 
grafiades les finques inicial, segregada i resta, amb les superfícies següents: 



 

 

 
Finca inicial:   189,03 m2 
Finca segregada:    53,01 m2 
Finca restant:  136,02 m2 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. Josep Casassas Espinosa. 
 
 
4. REGULARITZACIÓ DEL CONVENI FISCAL DE L’EXERCICI 2016 AMB GAS 

NATURAL. Exp. 42/2018. 

 

Vista la instància presentada per Gas Natural  Distribución SDG SA en data 22-12-17, 

registre d’entrada 5278/17, en el qual es proposa la regularització del conveni fiscal 

corresponent a l’exercici 2016. 

 

Que de la documentació presentada en resulta que: 

 

-l’import total de l’ICIO i taxes per llicències urbanístiques a càrrec de Gas Natural 

l’exercici 2016, va ser de .-1.617,07 €.- 

-que Gas Natural ha ingressat pels referits conceptes la quantitat de .-1.229,37 €.- 

-resta pendent d’ingressar a l’ajuntament la quantitat de .-387,70 €.- 

-que consta constituït com a garantia de les reposicions de paviments l’aval bancari 

d’import .-3.005,06 €.- 

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.-Aprovar la liquidació de l’ICIO i la taxa per les obres realitzades el 2016 per 

Gas Natural Distribución SDG SA, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Taradell 

de .-387,70 €.- 

 

Segon.-Acceptar com a garantia de reposició de paviments la convalidació de l’aval 

bancari d’import .-3.005,06 €.- 

 

Tercer.-Notificar aquest acord a Gas Natural Distribución SDG SA. 

 
5. ADHESIÓ A LES SOL·LICITUDS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA DEL 
CATÀLEG D’ACTIVITATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE L’ANY 2018. 
Exp. 98/2018. 
 
Atès que des de l’Àrea Bàsica de Serveis socials i Ciutadania de la Mancomunitat La 

Plana s’estan  gestionant i desenvolupant els Serveis Socials Bàsics i els diferents 

programes de ciutadania ( Gent Gran, Igualtat, convivència, Habitatge i Joventut). 

 



 

 

Atès que la Diputació de Barcelona dóna suport a la Mancomunitat La Plana, com a 

ens supramunicipal, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’Àrea de Cultura, 

Educació i Esports i des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

 

Atès que  l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i Ciutadania de la Mancomunitat La Plana 

presta servei en l’àmbit territorial del municipi de Taradell. 

 

Que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Catàleg de Serveis 2018 en l’àmbit de la 

Xarxa de Governs Locals. 

 

Que una part dels serveis inclosos en el catàleg esmentat aquest ajuntament els 

presta per mitjà de la Mancomunitat La Plana, entitat de la qual forma part, en concret 

els programes: 

 

1-ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
A) Serveis Bàsics d’atenció social  
CODI 18244 – Supervisió d’equips de Serveis socials bàsics de municipis de menys 

de 20.000 habitants  

CODI 18246 – Supervisió per a responsables tècnics de Serveis socials bàsics  

B)Inclusió social i lluita contra la pobresa  
CODI 18037 – Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 

energètica 

C)Infància i Adolescència en risc i prevenció de drogodependències 
CODI 18013 - Actuacions de prevenció i detecció d’addicció a substàncies i TIC 

CODI 18241 - Serveis d’intervenció educativa 

D)Persones grans, amb dependència i amb discapacitat, i famílies cuidadores.  
CODI 18141 -Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) 

 

E)Dones i LGTBI 

CODI 18120 - Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI  

CODI 18236- Sensibilització envers les relacions igualitàries  

 

F)Joventut 

CODI 18121- Finançament en l’àmbit de joventut  

 

G)Convivència, diversitat i drets civils 

CODI18122- Finançament en l’àmbit de convivència, diversitat i drets civils 

CODI 18235- Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils  

 
2-ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS.  
 



 

 

A)Orientació en les transicions educatives 

CODI 18175- Orientació, transicions educatives i formació professional 

 

B)Educació a temps complet 

CODI 18113- Èxit educatiu amb l’entorn  

 

C)Desenvolupament Cultural local 

CODI 18251 - Suport a Projectes culturals 

 

3-ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 

 

A)Prestació de serveis d’habitatge 

CODI 18128- Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o 

cedits. 

Vist que la sol·licitud d’adhesió a les subvencions demanades per la Mancomunitat en 

aquestes línies ve motivada per la detecció de necessitats relatives a aquest àmbit per 

part del consistori i per aquest motiu ens interessa adherir-nos a aquest programa per 

tal d’oferir les respostes mes adequades a la nostra realitat.  

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Adherir-se a la sol·licitud de la Mancomunitat La Plana de convocatòria de 
subvencions del Catàleg de Serveis 2018 de la Xarxa de Govern Local de la Diputació 
de Barcelona, quan als programes relacionats a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Facultar la regidora de Benestar Social Sra. Araceli Garcia Español per signar 
els documents de l’adhesió. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Mancomunitat La Plana. 
 

 

6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0005, per 239.976,66 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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