
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 572/2018 JGL 04/06/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE JUNY DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/23/2018 
 
Taradell, el dia 4 de juny  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 28 de maig de 2018, número de sessió JGL/22/2018, 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 28 de maig de 2018, número de sessió JGL/ 
22 /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 D’UN TROFEU PER AL FUTBOL AFICIONAT. Exp. 87/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. D.C.M., en representació dels jugadors de Futbol 
Aficionat, en data 28/5/18, amb número de registre d’entrada  2396/2018, en la qual 
sol·licita que s’entregui un trofeu per  a la Festa de fi de temporada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i entregar el trofeu interessat., 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. Daniel Codina Merino. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DEL CONSELL DE JOVENTUT PER ALS ACTES DE LA FESTA 
MAJOR 2018. Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. A.S., en representació del Consell de Joventut 
de Taradell, en data 31/5/18, amb número de registre d’entrada  2458/2018, en la qual 
sol·licita autorització per utilitzar el pavelló i diversos serveis i material, per a 
l’organització dels actes de la Festa Major d’estiu de 2018 que realitza el Consell de 
Joventut. 
 
Que el Consell de Joventut col·labora amb aquest ajuntament en l’organització dels 
actes de la Festa Major.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Consell de Joventut de Taradell, fent constar que 
per a l’efectivitat d’aquest acord serà necessari que els responsables d’aquest es 
posin en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Consell de Joventut. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD PER POSAR TANQUES  A CANTONADES DE CARRERS EN 
MOTIU DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA. Exp. 281/18 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R.M.R.G., en data 31/5/18, amb número de 
registre d’entrada  E 2455/2018, en la qual sol·licita que es posin tanques a les 
cantonades dels carrers propers al camp de futbol sala durant la celebració del torneig, 
tal i com es va fer l’any passat, i que també se’n posin a la cantonada del c. de la Font 
d’en Déu. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar als serveis municipals la instal·lació de 
tanques a les cantonades dels carrers propers al camp de futbol sala i també a la 
cantonada del c. de la Font d’en Déu, durant la celebració del torneig de Futbol Sala, 
per tal de garantir la circulació dels veïns de la zona. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord a la Sra. R.M.R.G. 
 
 
2.4. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT DE SANCIÓ DE TRÀNSIT. Exp. 540/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.F.L., en data 18-5-18, amb número de 
registre d’entrada  2289/2018, en la qual formula al·legacions a la denúncia núm. 
10175 per infracció de trànsit, per aparcar el seu vehicle matrícula 5509 HGR 
injustificadament en zona de càrrega i descàrrega el 15 de maig al P. Domènec Sert 
núm. 48. Fonamentalment al·lega que hi va estacionar perquè acompanyava un 
familiar amb dificultats per caminar i que ella està embarassada i va tenir un mareig. 
Que per aquest motiu va tardar més en retirar el vehicle. 
 
Vist l’informe emès per l’agent denunciant, Tip 1004, en data 25-5-18, del qual en 
resulta la veracitat de les circumstàncies al·legades per la Sra. Fagot. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions formulades per la Sra. M.F.L. i deixar sense efecte 
i ordenar l’arxiu de l’expedient 540/18, derivat del butlletí de denúncia 10175. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.F.L. 
 
 
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: 

 
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal. 
 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

529/2018 

Nedgia 
Catalunya, 
S.A. 

c/ Bellmunt, 
7 

Obertura de 
rasa menor 38,00       

541/2018 M.S.V. 
Pl. Everest, 
9 

Obertura de 
rasa menor 77,22       

568/2018 J.M.D. 
Paratge La 
Tomba 

Enderroc de 
dos coberts major 93,60     150,00 

570/2018 D.A.N. 
Mas 
L'Esquís 

Adequació 
cuina, 
modificació 
instal·lació 
electricitat, 
rejuntar pedra menor 44,27       



 

 

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 PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.C. en data 28/05/2018, amb número de 
registre d’entrada 2391/2018 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 457/2018 Complementari de l’exp. 99/2012. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 30/05/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació per ús de l’habitatge situat a la Pl. Santa 
Llúcia núm. 18 – 2. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS “MANTENIMENT I OBERTURA DE FRANGES DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS A TARADELL”. Exp. 554/2018. 
 
Havent-se completat l’expedient de contractació del servei de “Manteniment i obertura 
de franges de protecció contra incendis forestals a Taradell”, iniciat per mitjà de 
Resolució de l’alcalde de data 4 de juny de 2018, quedant justificades les exigències 
de l’article 116.4 de la LCSP, per mitjà del present i de conformitat amb el que disposa 
l’article 117 de la LCSP. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’expedient de contractació del servei “Manteniment i obertura de 
franges de protecció contra incendis forestals a Taradell”, que comprèn el Plec de 
clàusules administratives particulars PCAP i el Plec de prescripcions tècniques PPT. 
 
Segon.-Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
 



 

 

Tercer.-Aprovar la despesa. 
 
Quart.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
 
5. DECLARACIÓ DE RESIDU DEL VEHICLE ABANDONAT AMB MATRÍCULA B-
4502-UN. Exp. 212/2018. 
 
Vist el Decret de l’alcalde 39/2018 en el qual es va acordar: 
 
Primer.-Ordenar la retirada del vehicle abandonat marca Opel Astra, de color verd, 
matrícula B-4502-UN, que es troba al c. Narcís Monturiol del sector Polígon del Vivet 
del terme municipal de Taradell, i el seu dipòsit en el dipòsit municipal de vehicles. 
 
Segon.-Requerir al Sr. J.M.P.M., veí de Sant Miquel de Balenyà, c. Sant Antoni Ma 
Claret 8, per tal que en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació d’aquest 
Decret, procedeixi a retirar el vehicle del dipòsit municipal, previ el pagament de la 
taxa per la retirada de vehicles, amb l’advertiment que si no ho fa es declararà com a 
residu sòlid urbà i es procedirà a l’entrega del mateix a un Gestor de Residus autoritzat 
i a donar-lo de baixa de la Direcció General de Trànsit. 
 
Tercer.-Informar al Sr. J.M.P.M. que, pel supòsit que no retiri el vehicle del dipòsit 
municipal en el termini atorgat, el cost de la gestió del vehicle com a residu serà de 
compte i càrrec del mateix per un import de .-350,00 €.- 
 
Que es va notificar el Decret esmentat al Sr.J.M.P.M. per mitjà d’edicte publicat al 
Boletín Oficial del Estado en data 4 de maig de 2018, sense que hagi procedit a la 
retirada del vehicle del dipòsit municipal ni hagi formulat cap al·legació al mateix. 
 
Atès el que disposen els articles 2.b) del Decret 217/1999 de gestió de vehicles fora 
d’ús; art. 3.3.a del Decret Legislatiu 1/2009 Text Refós de la Llei Reguladora dels 
Residus de Catalunya; art. 86 del Decret Legislatiu 339/1990, pel qual s’aprova el Text 
articulats de la llei de trànsit, circulació i seguretat vial. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.-Declarar abandonat i residu sòlid el vehicle marca Opel, Model Astra, de color 
verd, matrícula B-4502-UN del qual és titular el Sr. J.M.P.M. 
 
Segon.-Ordenar el lliurament del vehicle esmentat a un gestor de residus autoritzat 
per al seu tractament. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. J.M.P.M. 
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
 



 

 

S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0016, per 67.617,23 €. 
 
 
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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