
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 596/2018 JGL 11/06/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JUNY DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/24/2018 
 
Taradell, el dia 11 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 4 de juny de 2018, número de sessió JGL/23/2018, 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 4 de juny de 2018, número de sessió JGL/ 
23 /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 DE NETEJA DE ZONES VERDES EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR DE LA ROCA. Exp. 87/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M.LL.I., en representació de l’Associació de 
Veïns de La Roca , en data 6-6-18, amb número de registre d’entrada  2621/2018, en 
la qual sol·licita, en motiu de la celebració de la Festa Major de La Roca els dies 29 i 
30 de juny, que es talli la gespa de la part de l’Alzinar i de l’ermita de Sant Quirze. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de la Roca. 
 
 
2.2.SOL·LICITUD DE MATERIAL EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE LA ROCA. 
Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.LL.I., en representació de l’Associació de 
Veïns de La Roca, en data 6-6-18, amb número de registre d’entrada  2621/2018, en 
la qual sol·licita, en motiu de la celebració de la Festa Major de La Roca els dies 29 i 
30 de juny, que se’ls hi faciliti contenidors, taules i cadires per a 300 persones, focus 
per il·luminar la pista poliesportiva, dos escenaris, pressió d’aigua a la Pça. Sant 
Quirze i accés a electricitat per festa de l’escuma, tanques, tallar via pública a l’alçada 
de l’hotel. Cabanya i lavabos oberts i amb paper higiènic, sala gra o la carpa de Can 
Costa i Font per anar-hi dissabte 30 de juny a la tarda i nit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, amb l’advertiment que per a l’efectivitat de l’acord 
caldrà que la sol·licitant es posi en contacte amb els serveis municipals amb antelació 
suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de La Roca. 
 
 
2.3. CELEBRACIÓ DE L’APLEC DE LA SARDANA. Exp.87/18. 
 
Vista la instància presentada per l’Agrupació Sardanista de Taradell , en data 6-6-18, 
amb número de registre d’entrada  2623/2018, en la qual sol·licita, en motiu de l’Aplec 
de la sardana a celebrar al Pujoló el 17 de juny, que se’ls autoritzi a posar unes 
pancartes, obrir el lavabo del pavelló, cadires, punt de llum, tallar gespa i entarimat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Agrupació Sardanista de Taradell. 
 
 
 



 

 

2.4. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET DE SANT JULIÀ. Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació de Bàsquet de Sant Julià, en data , amb 
número de registre d’entrada  2634/2018, en la qual, en motiu de la celebració del 
torneig de bàsquet BBVA-Gran Premi Diputació de Barcelona el 31 d’agost o i i 2 de 
setembre  de 2018, sol·licita poder disposar del pavelló municipal d’esports els dies 
esmentats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, amb l’advertiment que per a l’efectivitat d’aquest acord 
la sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb els serveis municipals amb antelació 
suficient. 
  
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Bàsquet de Sant Julià.  
 
 
2.5. ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL. CRONODIPÒSIT 2018.  Exp. 
87/18. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Taradell Cultura Digital al registre 
municipal en data 06-06-18, registre d’entrada núm. 2642, en la qual sol·licita, en motiu 
de la 5a edició de la Cronodipòsit el dia 21-08-18 a les 18:30 h., disposar de 30 tanques 
i cinta d’obres per delimitar el circuït, subministrament elèctric i equip de megafonia, 
aportació econòmica de l’ajuntament i que la brigada repassi les baranes d’accés al 
dipòsit. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès 
general. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de l’Associació Taradell Cultura Digital i fer una 
aportació de 300 €, indicant que la sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb els 
serveis municipals amb anterioritat a la data interessada per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Taradell Cultura Digital. 
 
 
2.6. FESTA MAJOR 2018: PARADES AUTORITZADES. Exp. 55/18, 595/18 i altres. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per la instal·lació de parades a la Festa Major 2018 
que es relacionaran. 
 
Que per part dels serveis municipals s’han estudiat les sol·licituds en relació a l’espai 
disponible i a les característiques de cada parada, així com l’import de la liquidació de 



 

 

la taxa de parades, segons consta a l’informe de 28 d’abril de 2018 del cap dels 
Vigilants Locals. 
 
Que així mateix hi consta que la parada sol·licitada pel Sr. E.B.C. no disposa d’espai. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar, pels dies de la Festa Major de Taradell de 2018, la instal·lació de 
les parades i la liquidació de la taxa de parades que els hi correspon següents: 
 

EXP FIRAIRES ATRACCIÓ MTS. 2018 PREU 2018 

446/2018 LL.R. XURRERIA 6X2=12 mts. 51,48 EUROS 

366/2018 N.C.V. SALO DE TIR 8X2=16 mts. 68,64 EUROS 

366/2018 N.C.V. TIR GLOBOS I POTS 6X2=12 mts. 51,48 EUROS 

220/2018 M.Z. SUPER JUNPING  7 diam (38'48 mts)  152,38 EUROS 

83/2018 F.R.P. VOLADOR INFANTIL  5 diam.  (19,63mts) 77,73 EUROS 

83/2018 F.R.P. LLITS ELASTICS           9X5=45 mts. 178,2  EUROS 

314/2018 A.A.H. FRANKFURT 20 
Lineals x2’5=50 

20x2,5=50 mts. 214,50 EUROS 

246/2018 C.A.R. SALTAMONTES (13 
Mts diametre) 

13 diam.  
(132’73mts)  

525,61 EUROS 

140/2018 F.A.R. BABY INFANTIL 
(CABALLITOS) 

7X7=49 mts. 194,04 EUROS 

413/2018 P.F.D. PISTA AMERICANA 
XIQUIPARK 

8X4=32 mts. 126,72 EUROS 

413/2018 P.F.D. GLOBO INCHABLE  7X4=28 mts. 110,88 EUROS 

55/2018 A.F.P. TIR DE CANONS 8X4=32 mts. 137,28 EUROS 

82/2018 J.A.P.P. AUTO-XOCS 31,6X14,5X10=485,2 
mts 

567,60 EUROS 

82/2018 J.A.P.P. AUTO-XOCS 
INFANTILS 

8x12,5=100 mts. 126,72 EUROS 

75/2018 R.P.P. PESCA  ANECS 6X2=12 mts. 51,48 EUROS 

75/2018 R.P.P. COTÓ DE SUCRE  2X2=4 mts. 17,16 EUROS 

185/2018 I.A.A. CASETA DE TIR  8X2=16 mts.. 68,64 EUROS 

315/2018 Mª .C.DS. MINI EXCALEXTIC 12X3=36 mts. 142,56 EUROS 

83/2018 F.R.P. VENDA GLOBOS   6 
EUROS 

 
Segon.-Desestimar la sol·licitud del Sr. E.B.C. per no disposar d’espai suficient per 
posar la parada interessada. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a cadascun dels titulars de cada parada. 
 
 
2.7. AL·LEGACIONS A LA DENEGACIÓ PER FER TALLAR UN ARBRE AL PLA 
DE LES ALBES DE MONT-RODON. Exp. 182/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Ma À.C.M. , en data 9-5-18, amb número de 
registre d’entrada  2156/2018, en la qual al·lega que l’acord de la Junta de Govern 
 



 

 

Local de 19-3-19, en el qual es denegava la sol·licitud de fer tallar un arbre a la finca 
del Pg. de les Albes 4 de Mont-rodon perquè l’informe del tècnic de l’ajuntament no és 
correcte. Acompanya a la sol·licitud un escrit de Jardineria Comas en el qual es diu 
que aquest arbre pot caure a la finca de la sol·licitant. 
 
Que no s’ha aportat cap element que contradigui l’informe de l’enginyer agrònom 
designat per l’ajuntament i no s’acredita que s’hagi produït alguna modificació en 
relació a l’arbre de referència. 
 
No obstant, si canvien les circumstàncies es podran inciar noves actuacions per tal 
d’evitar qualsevol tipus de risc. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. Ma À.C.M. pels motius que consten a la 
part expositiva d’aquest acord, requerint-la per tal que, en el supòsit de variar alguna 
circumstància en relació a l’arbre de referència, ho posi en coneixement d’aqueta 
Corporació.  
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma À.C.M. 
 
 
2.8. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 457/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.C., de data 28/05/2018, amb número de 
registre d’entrada 2391/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 99/2012, d’import 223,97 
€. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 11/06/2018, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.9. DEVOLUCIÓ FIANÇA A CERTIS SA. PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
“REURBANITZACIÓ DE L’AV. MN. CINTO VERDAGUER” Exp. 546/2018. 
 
Vista la instància presentada per la companyia Certis Obres i Serveis SAU, en data 
15-5-18, amb número de registre d’entrada  2220/2018, en la qual sol·licita la devolució 
de la fiança definitiva que va presentar a l’ajuntament com adjudicatària de l’obra 
“Reurbanització de l’Av. Mn. Cinto Verdaguer”. 
 



 

 

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de l’ajuntament de data 4-6-18, en el qual s’informa 
favorablement la devolució de la fiança interessada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de Certis Obres i Serveis SAU i procedir a retornar-li la 
fiança definitiva corresponent a l’execució de l’obra “Reurbanització de l’Av. Mn. Cinto 
Verdaguer”. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Certis Obres i Serveis SAU. 
 
 
2.10. AUTORITZACIÓ DE CANVI DE NOM D’UNA PARADA DEL MERCAT 
SETMANAL.- Exp. 1816/17. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. S.G.C. al registre municipal en data 1-5-18, 
registre d’entrada núm. 2001/18, en la qual sol·licita que s’aprovi el canvi de nom de 
la llicència per a parada de flors al mercat municipal setmanal dels dimecres. 
 
Que l’anterior titular de la parada Sra. M.G.C. ha signat la conformitat amb el canvi de 
nom sol·licitat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar a la Sra. S.G.C. llicència d’ocupació a precari, per instal·lar a la Plaça 
de les Eres de Taradell els dimecres laborables, una parada de venda de flors, dintre 
el mercat setmanal municipal que s’hi realitza, aprovant així mateix el canvi de nom 
interessat. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. S.G.C.. i a la Sra. M.G.C. 
 
 
2.11. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS PER LIQUIDACIONS DE L’IBI 
DERIVADES DE REVISIÓ CADASTRAL DE CRISTINA FURRIOLS COSTA. Exp. 
598/2018. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.F.C. en data 06-065-
18, registre d’entrada núm. 2625, en la qual exposa que: 
 
-A resultes de la revisió cadastral a la finca amb referència cadastral núm. 
08278A001000450001 XF es va incorporar una nova finca cadastral inexistent amb el 
núm. 00207900DG43E0001RS. 
 
-Que com a conseqüència d’aquest error es varen produir una sèrie de liquidacions 
de l’impost sobre béns immobles de les referides finques, que han comportat que 
hagin pagat de més i per error del cadastre la quantitat de .-2.558,27 €.- més 
interessos. 
 



 

 

Sol·licita que se li retorni aquesta quantitat en concepte d’ingressos indeguts. 
 
Que aquest ajuntament té delegada la gestió de l’Impost sobre béns immobles a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, el qual ha informat que 
no es pot procedir a la devolució de la quantitat sol·licitada perquè la reclamació de la 
interessada davant la Gerència Territorial del Cadastre es va tramitar com un 
arranjament de discrepància, que només té efectes des del dia següent en que 
s’acordi, de conformitat al que s’estableix a l’article 18.1 del RDLegislatiu 1/2004pel 
qual s’aprova el text refós de la llei del cadastre immobiliari. 
 
En primer lloc indicar que ens trobem davant d’un acte ferm d’aquesta administració, 
si bé per delegació el va dictar l’Organisme de Gestió Tributària. Per tant doncs, s’ha 
de desestimar la sol·licitud per improcedent i extemporània. 
 
Fer constar que aquest ajuntament és conscient de la situació injusta que s’ha produït 
per a la reclamant quan a les liquidacions de l’IBI dels immobles esmentats, derivada 
de la complexitat de les normes que ho regulen i de la manca de temps per formular 
els recursos administratius i al·legacions, sobretot per a la gran majoria de persones 
que en general no són coneixedores de tots els tràmits administratius a portar a terme 
per reclamar davant d’un error de l’administració. Tot i que l’error sigui d’aquesta, en 
moltes ocasions i de forma injusta, qui el paga és l’administrat. 
 
No obstant això, i per tal de no incórrer en prevaricació atesa la normativa d’aplicació, 
aquest Consistori només pot desestimar la sol·licitud per disposició normativa, sense 
que disposi de cap possibilitat legal que permeti la devolució de la quantitat 
interessada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. C.F.C. pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. C.F.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: 
 



 

 

 
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 PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Ma. C.S.C. en data 30/05/2018, amb número 
de registre d’entrada 2425/2018 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de 
les obres autoritzades en l’exp. núm.597/2018 Complementari de l’exp. 154/2007. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 05/06/2018. 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

530/2018 

Nedgia 
Catalunya 
S.A. 

c/ Fontesana, 
6 

Obertura de 
rasa a la 
vorera menor 38,00       

533/2018 

Nedgia 
Catalunya 
S.A. 

Pg. Domènec 
Sert, 4 

Obertura de 
rasa a la 
vorera menor 38,00       

558/2018 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica, SLU 

c/ St.Miquel, 
La Granja i 
Bellmunt 

Obertura i 
tancament de 
rasa per 
estesa de línia 
subterrània de 
Baixa Tensió menor 57,80       

589/2018 
Carme Pujol 
Baucells 

c/ Església, 
14 Canviar terra menor 83,16       

592/2018 M.P.A. c/ de la Via 

Reparació 
goteres 
garatge menor 57,66       

600/2018 

Nedgia 
Catalunya 
S.A. 

Av.Mn.Cinto 
Verdaguer,34 

Obertura de 
rasa a la 
vorera menor 38,00       

607/2018 J.P.S. c/ Tona, 20 
Enderroc 
cobert menor 38,00     150,00 

608/2018 E.A.M. 
c/ Dr. 
Flèming, 73 Pintar façana menor exempt       

609/2018 J.E.B. 

c/ Torrent 
d'en Sadurní, 
21 

Adaptació 
casa per 
instal.lació 
ascensor major 164,82     150,00 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació als habitatges situats al c/ Catalunya 
25-2n-1a i c/ Catalunya, 25-2n-2a. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 100,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
3.3. RECTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA I IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS D’UNA LLICÈNCIA URBANÍSTICA. Exp. Exp. 1520/17  
 
Vis que per acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2018 es va atorgar 
llicència d’obres a Mecàniques Taradell SL, per ampliar una nau industrial a la ctra. de 
Vic 20-22 de Taradell. 
 
Que així mateix es varen efectuar les liquidacions de la taxa per llicències 
urbanístiques i l’impost sobre construccions, amb un imports totals de .-3.632,28 €.- la 
primera i .-14.347,50 € el segon. 
 
Que per part dels tècnics municipals s’ha observat un error en el càlcul del valor de 
les obres, que és coincident amb la base imposable de la taxa i impost esmentats, en 
el sentit que el coeficient de Cu que corresponia aplicar sobre el valor m2 és el 0,6 i 
no pas el 0,7 que s’havia aplicat. 
 
Que en data 21 de maig de 2018 l’arquitecte municipal emet informe corregint la dada 
equivocada i amb un valor de les obres inferior, és a dir, amb una base imposable de 
.-518.897,10 € en comptes de  .-605.379,95 €.-, a les quals corresponent les quantitats 
de .-3.113,38 € i .- 12.297,86 €.- de quota, respectivament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Modificar les liquidacions de la taxa per llicències urbanístiques i impost de 
construccions, de la llicència d’obres atorgada a Mecàniques Taradell SL per a 
l’ampliació de nau industrial a la Ctra. de Vic 20-22 de Taradell, en la forma i imports 
següents: 
 
Taxa per llicència d’obres: .-3.113,38 €.- 
Impost sobre obres i construccions: .-12.297,86 €.- 
 
Segon.-Notificar el present acord a Mecàniques Taradell SL. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  



 

 

 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III – Exp. 576/2018 
 
Atesa la instància de SAT El Molist, amb NIF núm. V-60897634 de data 31 de maig 
de 2018, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 
intenció de disposar d’una activitat d’explotació ramadera de boví de llet a la finca 
situada a Mas El Molist d’aquest terme municipal, expedient núm. 576/2018. 
 
Vist que amb data 1 de juny l’enginyer tècnic municipal va emetre informe favorable, 
tant pel què fa al control de la documentació presentada com al compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions, demanant que es presenti actualitzat 
d’acord amb la capacitat comunicada la següent documentació: 

- Full de dades de l’explotació ramadera. 
- Pòlissa d’assegurança per la retirada i gestió de cadàvers. 
- Contracte de servei de recollida de residus zoosanitaris. 
- Pla de gestió de dejeccions ramaderes. 

 
Atès que amb data 8 de juny de 2018 el veterinari municipal va emetre informe 
favorable amb les següents condicions: 

- Tant el dipòsit de purins com el femer han d’estar sempre impermeabilitzats, 
sota la responsabilitat del propietari. 

- Tenir sempre validat i vigent el pla de dejeccions ramaderes MI0007166. 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Cal respectar com a distància mínima, a la distribució de ferms sobre el terreny, 

la de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres, 
respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3, 
apartat b), i als nuclis urbans.  
 

- Cal que compleixi la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i 
benestar animal. 

- Cal, també, que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de 
l’explotació. 

- Cal que el gual sanitari estigui en perfecte condicions. 
- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada, i també el llibre 

d’explotació. 
 
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 de la comunicació prèvia, presentada per SAT 
El Molist de la seva intenció de disposar d’una activitat d’explotació ramadera de boví 
de llet a Mas El Molist d’aquest terme municipal, amb el compliment de la presentació 
de la documentació esmentada a l’informe de l’enginyer municipal de data 1 de juny 
de 2018 i amb el compliment de les condicions esmentades en l’informe del veterinari 
de data 8 de juny de 2018, abans transcrites. 
 
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: 
Comunicació prèvia d’un annex III................................................................. 324 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ADF 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS EN MATÈRIA 
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. Exp. 614/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31-05-
2018, s’ha acordat aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal per a l’any 2018 
prorrogable per un any més, entre els qual es troba l’Ajuntament de Taradell, així com 
el programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, corresponent 
a les actuacions per a l’any 2018, per un import en aquest terme municipal de 8.734,00 
€, dels quals 7.860,60 € seran a càrrec de la Diputació i 873,40 € a càrrec d’aquest 
ajuntament. 
 
Que des de fa anys es col·labora amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en les matèries 
de prevenció d’incendis forestals.  
 
Que hi ha partida pressupostària per atendre el pagament que correspon a aquest 
ajuntament en virtut de l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni tipus a formalitzar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF, 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 31-05-18, 
per al desenvolupament dels programes territorials del pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per una any 
més. 
 
Segon.-Facultar l’alcalde Lluís Verdaguer Vivet per tal que signi el conveni de 
referència i els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’ADF de Taradell. 



 

 

 
 
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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