
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1627/2017 JGL 23/10/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 OCTUBRE DE 2017 
 
Número de sessió: JGL39/2017 
 
Taradell, el dia 23 d’octubre de 2017 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 16 d’octubre de 2017, número de sessió JGL/38/2017, 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 16 d’octubre de 2017, número de sessió 
JGL/ 38 /2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. CÀMERES DE VIGILÀNCIA A LA ZONA DE LA PLAÇA. Exp. 1628/17 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. I.A.A., en data 19-10-17, amb número de 
registre d’entrada  4309/2017, en la qual sol·licita que, degut a l’increment de robatoris 
a la zona de la Plaça, s’instal·lin càmeres de vigilància. 
 
Que aquest ajuntament, en el supòsit de sol·licituds de particulars per posar càmeres 
de vigilància en alguna zona concreta, permet la connexió a les dependències dels 
Agents Auxiliars de Policia Local però el cost de la instal·lació va a càrrec dels 
sol·licitants. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Manifestar a la sol·licitant que si els interessats assumeixen el cost de la 
instal·lació de les càmeres de vigilància, aquestes es podran connectar al centre de 
control dels Agents Auxiliars de Policia Local, sempre que s’obtingui la autorització del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. I.A.A. 
 
 
2.2. AL·LEGACIONS A LA TAXA PER LA RETIRADA D’UN VEHICLE PER LA 
GRUA. Exp. 1621/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.P.S., en data 13-10-17, amb número de registre 
d’entrada  4200/2017, en la qual sol·licita que se li retiri la taxa d’import 70,79 €, per 
la retirada del vehicle amb matrícula B-9440-VT a la zona del Pg. Domènech Sert, a 
les 13.·0 h. del 13-10-17, perquè l’Agent local estava assabentat que el deixava a la 
zona i que va tardar uns minuts més del previst i sense que l’Agent l’avisés. 
 
En data 13-10-17 l’Agent local denunciant emet informe en el qual es ratifica en la 
denúncia, i manifesta que va avisar al Sr. P. que a les 13:00 h es retirarien tots els 
vehicles. 
 
Que en l’escrit d’al·legacions el Sr. Serrat admet els fets. Per altra part en resulta que 
l’Agent local va actuar correctament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions del Sr. J.P.S. pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord.  
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.P.S. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UN CIRC. Exp. 1636/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.P., en data 20-10-17, amb número de registre 
d’entrada  4330/2017, en la qual sol·licita autorització per instal·lar un circ els dies 28 
i 29 d’octubre de 2017. 



 

 

 
Que atesa la proximitat de les dates interessades i que no es disposa d’espais 
adequats per instal·lar un circ a les mateixes, no es pot autoritzar la sol·licitud. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. J.P. pels motius referits a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.P. 
 
 
2.4. FESTA DE PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE LA UD TARADELL. Exp. 
1645/2017 
 
Vista la instància presentada per la UD Taradell, en data 23-10-17, amb número de 
registre d’entrada  E-4342/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la presentació dels 
equips i inici de temporada el dissabte 28-10-17, que se’ls hi deixi  2 gàbies de cadires 
i 30 taules amb cavallets. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Admetre la sol·licitud de la UD Taradell. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la UD Taradell 
 
 
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 

TIPU
S 

IMPOR
T (€) 

1617/201
7 R.C.V. 

c/ Barceloneta, 
40 

Canviar teules 
trencades menor 38,00 

1618/201
7 E.F.G. c/ Sta. Julita, 6 

Fer paviment jardí i 
tallar tres arbres 
fruites 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. DELEGACIÓ DEL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT RECOLLIT 
A L’ADENDA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A L’ANY 2017. Exp. 
1638/2017. 
 
Atès el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La 
Plana i l’Ajuntament de Taradell en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, polítiques d’igualtat, immigració i joventut. 
 
En el marc del contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat per al període 2016-2019 signat entre el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat La Plana el 3 
d’agost de 2016.  
 
Atès que en la proposta d’Addenda al citat Contracte Programa per al 2017, s’ha inclòs 
la “fitxa núm. 43 - suport a plans locals i comarcals de joventut” que correspont al 
finançament a polítiques de joventut.  
 
Atès que l’Ajuntament de Taradell està integrat a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de 
la Mancomunitat La Plana i la Mancomunitat realitza la prestació i gestió del servei de 
joventut per aquest ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Delegar a la Mancomunitat La Plana l’import de 5.295,50 euros corresponent 
al finançament establert a la “fitxa núm. 43 -suport a plans local i comarcals de 
joventut” de l’Addenda per al 2017 del Contracte Programa 2016-2019,  destinat a 
l’Ajutament de Taradell, i concedit a la Mancomunitat La Plana pel Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Mancomunitat La Plana. 
 
 
5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 1r, 2n i 3r TRIMESTRES DE 2017. Exp. 
912/2017 
 
Atesa la instància presentada per l’empresa SOREA S.A., de data 18-10-17, amb 
número de registre d’entrada E-4305/2017, comunicant a la corporació la liquidació 
dels 3 primers trimestres de 2017 i l’estat de comptes a finals del 3r trimestre, en la 
forma següent: 
 
1r Trimestre: 
   Prestació Servei d’aigua: 18.379,15 € 
   Recàrrec: 7.113,14 € 



 

 

   Resultat a favor ajuntament: 11.266,01 € 
 
2n Trimestrre: 

Prestació Servei d’aigua: 22.402,35 € 
   Recàrrec: 8.150,30 € 

Altres conceptes: 1.016,24 € 
   Resultat a favor ajuntament: 13.235,81 € 
 
3r Trimestre: 

Prestació Servei d’aigua: -2.703,84 € 
   Recàrrec: 3.075,92 € 
   Altres conceptes: 531,54 € 
   Resultat a favor de Sorea: 6.311,30 € 
 
Resultat acumulat dels tres trimestres primers, 18.190,52 € a favor de l’ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes d’aigua dels 3 primers trimestres de 2017, en la 
forma que consta en la part expositiva d’aquest acord.4rt Trimestre de 2016 a Taradell 
ascendeix a la quantitat de 20.938,69 euros, a favor de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal. 
 
 
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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