
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 730/2019 JGL 01/07/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA  1 DE JULIOL DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/25/2019 
 
Taradell, el dia 1 de juliol de 2019 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’Alcaldessa, Il·ltre. Sra M. Mercè 
Cabanas Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels Regidors 
següents: el Sr. Lluís Rodríguez Rufart,  Joan Canó Pol, Núria Arau Crusellas i Toni 
Pérez Barquilla, tots del grup polític municipal de ERC-AM, 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 
 
No procedeix l’aprovació de cap acta per no haver-hi cap acta de Junta de Govern 
Local anterior d’aquesta legislatura, havent estat aprovades les corresponents a 
l’anterior legislatura. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. SOL·LICITUD DE INSTAL·LACIÓ DE RÈTOL D’ADVERTIMENT ALA ZONA DE 
LA CARPA. Exp. 38/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. J.R., en data 20-6-19, 
amb de registre d’entrada número  3024/2019, en la qual exposa que a la zona de la 
Carpa es reuneixen joves, principalment de nit i fins a altres hores de la matinada, que 
provoquen molèsties als veïns per crits, música, jocs, intents d’accedir a finques 
particulars etcètera, i sol·licita que es posi un cartell indicant que a la zona resta 
prohibit fer activitats lúdiques i sorolls que molestin als veïns. 
 
Que s’han rebut diverses queixes pels aldarulls que hi ha a la zona de la Carpa moltes 
nits, i que ha obligat a intervenir els vigilants municipals i Mossos d’Esquadra, 
considerant-se adequada la senyalització interessada per la sol·licitant. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Instal·lar rètols a la zona de la Carpa, advertint de la prohibició de realitzar 
jocs i sorolls que puguin molestar els veïns a partir de les 22:00 h 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Judit Reig. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD PER POSAR PARADA ELS DIES DE LA FESTA MAJOR. Exp. 
708/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. C.F.S., en  data 13-06-19,amb número de registre 
d’entrada 2807/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a posar una atracció  “ Puchi” 
durant els dies de la Festa Major de 2019. 
 
Atès que no es disposa d’espai per posar més parades. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. C.F.S. per no disposar d’espai. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant 
 
 
2.3. SOL·LICITUD PER A LA VENDA DE GLOBUS ELS DIES DE LA FESTA 
MAJOR. Exp. 708/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. C.F.S., en  data 13-06-19,amb número de registre 
d’entrada 2807/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi la venda de Globus durant 
els dies de la Festa Major de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la sol·licitud del Sr. C.F.S. per a la venda de globus durant els dies 
de la Festa Major 2019, previ a la liquidació de la taxa per import de 6,--euros. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.4. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 565/2019  
 
Vista la instància presentada per la Sra. A.M.M., de data 07/05/2019, amb número de 
registre d’entrada 2164/2019, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que es va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 565/2019, per import de 
1.256,86 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019, 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. 
 
 
2.5 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PROTEGITS AL 
C. RAMON POU. Exp. 1090/2018. 
 
Vist que aquest ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’una 
subvenció, en el Marc de les Meses de concertació de la Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, destinada a la construcció d’habitatges municipals protegits al c. Ramon 
Pou de Taradell. 
 
Que la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 3-6-19, s’ha dictat el Decret 
7269, en el qual s’aprova la formalització del preacord 18/X/262883, Construcció 
habitatges municipals protegits al carrer Ramon Pou i l’atorgament d’un ajut econòmic 
d’import 200.000,00 €, per l’anualitat 2019. 
 
Que si l’ajut s’accepta expressament es pot agilitar l’execució de les actuacions 
corresponents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament la subvenció atorgada a aquest ajuntament, d’import 
200.000,00 €, per a l’anualitat 2019, destinada construcció d’habitatges municipals 
protegits al c. Ramon Pou de Taradell, en el Marc de les Meses de concertació de la 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i aprovada en el Decret 7269 de  de 3-6-19 de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, preacord 18/X/262883. 
 
Segon.-comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
2.6 APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE TARADELL I DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI PER A 
L’EXERCICI 2019. Exp. 760/2019.  
 
Vist que des de fa anys aquest Ajuntament, per tal de fomentar la cultura, les tradicions 
i altres activitats d’interès local, estableix amb diferents entitats del poble que realitzen 
actuacions úniques i en els àmbits relacionats, convenis de col·laboració en virtut dels 
quals es regulen els ajuts econòmics destinats a aquestes activitats. 
 
Que en el Pressupost municipal de l’execució 2019 hi consten les partides 
corresponents amb les imports i les entitats. 



 

 

 
Que les entitats que es relacionaran compleixen els requisits per signar els convenis 
de col·laboració que consten en l’expedient 760/2019. 
 
Atès el que disposen els articles 22, 28 i concordants de la Llei 38/2003. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració de 2019 amb les entitats i pels imports 
següents: 
 

ENTITAT PARTIDA PRESSUP. IMPORT 

Consell de Joventut de Taradell 00009 33400 48906 10.000 € 

Patronat Local de la Vellesa 00005 23102 48935 2.500 € 

Colla de Joves Geganters i Grallers 00008 33403 48907 2.000 € 

Esbart Dansaire Sant Genís 00008 33402 48907 2.000 € 

Festa d’en Toca-Sons 00011 33808 48943 9.000 € 

Agrupació Sardanista de Taradell 00008 33401 48907 3.000 € 

Associació Tonis de Taradell 00011 33807 48943 6.000 € 

Associació de Jubilats 00005 23105 48935 3.000 € 

 
Segon.- Facultar per signar els convenis que es relacionen als regidors/es següents: 
 

1. A la regidora de Cultura amb la Colla de Joves Geganters i Grallers, Esbart 
Dansaire Sant Genís, Festa d’en Toca-Sons, Agrupació Sardanista de Taradell 
i Associació Tonis de Taradell. 

 
2. A la regidora de Benestar Social i Joventut amb el Patronat Local de la Vellesa 

i Associació de Jubilats i amb el Consell de Joventut. 
 
Tercer.- Notificar els present acord a les entitats i persones interessades. 
 
 
2.7 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. J.M.D. 
CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 23 D’ABRIL DE 2019, 
PEL QUAL S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’ENDERROC D’UN 
EDIFICI PLURIFANILIAR ENTREMITGERES AL C. SANT SEBASTIÀ 41. Exp. 
214/19. 
 
En data 27 de maig de 2019 es presenta al registre municipal, registre d’entrada núm. 
2487, un escrit de la Sra. Josefina Majó Díaz, en el qual formula Recurs de Reposició 
conta l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019, en el qual s’acordava 
desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Josefina Majó Díaz a l’acord de la 
Junta de Govern Local de Taradell de 4 de febrer de 2019, d’aprovació inicial del 
projecte “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Sebastià 41 
de Taradell” (Exp. 214/2019) i aprovar definitivament el projecte esmentat. 
 



 

 

En el Recurs de Reposició es donen per reproduïdes les al·legacions formulades per 
la part recurrent a l’acord d’aprovació inicial del projecte i, també s’al·lega: 
 
1-Que el nou vial que comunica la Pça de les Eres amb el vial de circumval·lació, no 
forma part del sistema viari bàsic. 
 
2-Que l’edifici pont que s’haurà de construir a Can Serdà (edifici al qual fa referència 
el projecte d’enderroc objecte del recurs), condiciona el disseny del vial previst de 
comunicació entre la Pça. de les Eres i el vial de circumval·lació. 
 
3-Que el projecte d’enderroc vulnera el principi de legalitat perquè no s’han aprovat el 
documents urbanístics necessaris. 
 
4-Que l’Ajuntament de Taradell no disposa de la titularitat de l’immoble perquè s’ha 
interposat un recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació del conveni de 
cessió de la finca de Can Serdà i contra el conveni mateix. 
 
5-Que es produeix una vulneració del principi de congruència administrativa perquè 
es va en contra de l’acordat en el Decret de l’alcalde núm. 58/2019. 
 
S’han de desestimar les al·legacions relacionades, les que ja constaven en l’escrit 
d’al·legacions pels mateixos motius que consten a l’acord objecte del recurs, i les 
noves incorporades en el Recurs de Reposició, pels motius següents: 
 
A la 1. Amb l’enderroc de l’edificació de la finca del c. Sant Sebastià 41 (Can Serdà), 
no es preveu la construcció de cap vial sinó l’enderroc d’una edificació. 
 
A la 2. Tampoc es pretén la construcció d’un edifici pont a la zona de l’edificació a 
enderrocar. 
 
A la 3. No és necessària la tramitació de cap figura urbanística perquè no se’n pretén 
l’execució de cap.  
 
A la 4. El fet que s’hagi interposat un recurs contenciós administratiu contra l’acord 
d’aprovació del conveni de cessió de la finca de Can Serdà, no suspèn l’executivitat 
d’aquest acord mentre, en el seu improbable cas, no es suspengui per part de 
l’organisme jurisdiccional que correspongui. 
 
A la 5. El Decret de l’alcalde núm. 58/2019 va ser dictat en l’àmbit de l’expedient 
262/19, de redacció del projecte d’enderroc, direcció d’obres i seguretat de l’edifici del 
c. Sant Sebastià 41. Tal i com consta en el mateix, va ser el director de l’obra qui per 
evitar qualsevol perjudici a la recurrent va sol·licitar poder inspeccionar l’edifici de la 
seva propietat. La recurrent s’inventa un procediment en relació a l’acte de replanteig 
de l’obra, oblidant que cap norma determina que hagi de ser present a l’acta de 
replanteig o comprovació del replanteig i que la fe pública respecte els actes de 
l’ajuntament correspon a la secretaria municipal, essent aquella lliure de contactar 
amb el notari que cregui convenient per aixecar acta dels fets que cregui convenients, 
però fora del procediment administratiu. 



 

 

 
Per altra part s’ha de tenir en compte que en el Decret de l’alcalde 38/2019, dictat en 
el mateix expedient administratiu 262/2019, no se la requeria per tal que assistís a 
l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, sinó per permetre la inspecció de l’edifici 
de la seva propietat per tal d’evitar que es pogués produir cap dany al mateix a 
l’enderrocar l’edifici de Can Serdà. 
 
Deixar constància que no consta a aquesta part que el Decret de l’alcalde núm. 
58/2019 hagi estat recorregut en via contenciosa per part de la recurrent. 
 
S’ha de destacar que l’actuació de la recurrent no és congruent amb els seus propis 
actes quan s’oposa a l’execució de l’enderroc de l’edifici de Can Serdà perquè està 
inclòs en l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic 1 La Tomba, quan ella mateixa va sol·licitar 
i obtenir d’aquest ajuntament llicència d’obres per enderrocar dos coberts que es 
trobaven en una finca de la seva propietat inclosa en l’àmbit de l’esmentat Pla Parcial, 
llicència que li va ser atorgada per acord de la Junta de govern Local de data 4 de juny 
de 2018, Exp. 568/2018. 
 
Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar el Recurs de Reposició formulat per la Sra. Josefina Majó Díaz 
conta l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019, pels motius que 
consten a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. J.M.D. 
 
 
2.8 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE LES FINQUES DEL 
C. JAUME BALMES 5 I 7. Exp. 618/2019. 
 
Vista la sol·licitud presentada per les Sres. T. i A.T.S. al registre municipal en data 27-
05-19, registre d’entada núm. 2497, a la qual adjunten el projecte de regularització de 
finques corresponent (redactat per l’arquitecta tècnica M.S.C. i de data abril de 2019), 
en la qual sol·liciten l’aprovació de la regularització de les finques assenyalades amb 
els números 5 i 7 del c. Jaume Balmes de Taradell. 
 
Que la regularització de finques procedeix quan aquestes s’han d’ajustar a les 
exigències del planejament i comporta la definició de nous límits de les mateixes. 
 
Que les finques de referència consten inscrites a nom de les sol·licitants en el Registre 
de la Propietat 3 de Vic, finques registrals números 1449 i 2066 de Taradell. 
 
Que en el cadastre de finques urbanes de Taradell, hi consten dues parcel·les que 
coincideixen amb les parcel·les resultants de l’expedient de regularització de finques 
del qual es pretén l’aprovació, amb les referències cadastrals números 
0957503DG4305N0001WK i 0957502DG4305N0001HK. 
 



 

 

Vistos els informes favorables de l’arquitecte municipal i del secretari municipal de 
dates 27 de maig i 20 de juny respectivament. 
 
Atès el que disposen els articles 23 i 166 del Decret 305/2006 RLUC i 119 i 
concordants del Decret Legislatiu 1/2010 TRLUC. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar inicialment l’expedient de la reparcel·lació per regularització de les 
finques assenyalades  amb el números 5 i 7 del c. Jaume Balmes de Taradell, inscrites 
en el Registre de la Propietat 3 de Vic finques registrals números 1449 i 2066 i amb 
referències cadastrals números 0957503DG4305N0001WK i 
0957502DG4305N0001HK, segons el projecte redactat per l’arquitecta tècnica Marta 
Solagran Casassas d’Abril de 2019. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública aquest l’expedient i projecte pel termini d’un 
mes per mitjà d’edictes que es publicaran en el DOGC, al Punt Avui, al tauler d’edictes 
i al web municipal, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions. Si no se’n 
presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altra 
acord exprés. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a les Sres. A. i T.T.S. 
 
 
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 
(€) 

620/2019 

Endesa 
Distribución 
Elèctrica SLU 

Ctra. de 
Vic, 13 

Estesa de línia 
subterrània de BT, 
amb rasa a la vorera i 
vial de 28 m. de 
llargària menor 43,44 

648/2019 
Departament 
d'Ensenyament 

c/ Pompeu 
Fabra 

Fonaments i 
Instal.lacions per 
edifici modular tipus 
150 B6 i un porxo menor   

694/2019 
Rosa Grasas 
Pratginestós 

c/ Dr. 
Genís, 13 Substitució terra bany menor 86,13 

695/2019 R.V.C. 

c/ 
Tarragona, 
12 Reforma de cuina menor 62,40 

 
 
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. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 

4.1 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA CÀMPING LA VALL – Exp. 647/2019 
 
Atesa la instància del senyor R.V.C. de data 29 de maig de 2019, demanant 
l’autorització d’obertura de la piscina d’ús públic ubicada al Càmping La Vall SL 
d’aquest terme municipal, de la qual n’és titular Càmping La Vall SL, expedient 
647/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció 
feta en data 7 de juny de 2019 a les citades instal·lacions, en el qual considera adequat 
concedir el permís d’obertura amb condicions, i prèvia la presentació de l’analítica de 
l’aigua. 
 
Vista la presentació de les analítiques de la citada piscina emeses en data 21 de juny 
de 2019, que compleix les especificacions exigides. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2015 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern de l’obertura de la 
instal·lació esmentada, advertint al Càmping La Vall SL que ha de donar compliment 
a la normativa d’aplicació i tenir en compte les condicions establertes en l’informe 
tècnic de data 21 de juny de 2019, informe que s’adjunta a aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Càmping La Vall SL. 
 
 
4.2 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA LES ÀMFORES – Exp. 668/2019 
 



 

 

Atesa la instància del senyor M.P.P. de data 5 de juny de 2019, demanant l’autorització 
d’obertura de la piscina d’ús públic ubicada al Mas Can Pic d’aquest terme municipal, 
de la qual n’és titular Les Àmfores Natura SL, expedient 668/2019. 
 
Vista la presentació de l’analítica de la citada piscina emesa en data 6 de juny de 2019, 
que compleix les especificacions exigides. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció 
feta en data 7 de juny de 2019 a les citades instal·lacions, en el qual considera adequat 
concedir el permís d’obertura amb condicions. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2015 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern de l’obertura de la 
instal·lació esmentada, advertint a les Àmfores Natura SL que ha de donar compliment 
a la normativa d’aplicació i tenir en compte les condicions establertes en l’informe 
tècnic de data 7 de juny de 2018, informe que s’adjunta a aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a M.P.P. en representació de les Àmfores Natura 
SL. 
 

 
4.3 LLICÈNCIA RECREATIVA ANNEX II – Exp. 795/2019 – GERMANS COMERMA 
SALA SL 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament en data 11 de juny de 2019 es 
va acordar: 
 
“PRIMER – Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. J.A.P., la Sra. R.F.T., el Sr.  
A.C.S. i el Sr. A.S.B. en representació d’O.C.B., J.P.T., J.R.P. i J.R.N., per estar incloses 
majoritàriament en els informes tècnics que consten a l’expedient (prevenció d’incendis, 
enginyer municipal, Consell Comarcal d’Osona i Agència de Protecció de la Salut), així 
com la formulada pel Sr. A.S.B. en quan a la instal·lació de sonòmetres fixes, també pels 
motius que consten a la part expositiva d’aquesta resolució, així com les al·legacions 
presentades pel Sr. A.S.B. en representació d’O.C.B., J.P.T., J.R.P. i J.R.N. per escrit de 
data 31 de maig de 2019, també pels motius que consten a la part expositiva d’aquesta 
resolució. 
  
SEGON - Atorgar a GERMANS COMERMA SALA SL, NIF núm. B-60629300 la llicència 
d’activitat recreativa (annex II) per a l’exercici de l’activitat de restaurant-bar i pub irlandès 
(bar musical) amb terrassa i zona de jocs infantils emplaçada al passeig Domènec Sert, 
40-42 i al passeig Sant Genís, 37-39 d’aquest municipi, expedient núm. 795/18.  



 

 

 
TERCER- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les condicions 
que consten en l’informe de prevenció d’incendis del 20 de novembre, l’informe del tècnic 
municipal de data 14 de desembre de 2018, l’informe integrat del Consell Comarcal 
d’Osona de data 24 de gener de 2019 abans esmentades. 
En relació a la sol·licitud GERMANS COMERMA SALA SL que se’ls atorgui un termini 
per tal d’executar les actuacions de canvi de terra i col·locació de dos armaris d’acer 
inoxidable a la cuina, aquest s’hauran d’haver executat en termini d’un any i de 6 mesos, 
respectivament. 
 
QUART- No es podrà iniciar l’activitat fins que s’hagi realitzat el control inicial un cop 
atorgada la llicència, amb la presentació del certificat tècnic i finalitzades les 
instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l’establiment, i es pot realitzar, a elecció 
de l’interessat, pels serveis d’inspecció de l’Administració o per les entitats 
col·laboradores de l’Administració. En el cas de l’acta de comprovació de l’informe de 
prevenció d’incendis, aquesta s’ha de realitzar per una entitat col·laboradora de 
l’Administració abans de la posada en marxa de l’establiment i complint la Llei 3/2010. 
L’activitat restarà subjecte als controls periòdics que assenyali la normativa d’aplicació 
en cada moment. 
 
CINQUÈ - 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: 
Llicència ambiental d’una activitat recreativa amb una superfície superior a 500 m2 
(annex II)............................................................................................................. 379 euros 
 
SISÈ - Notificar la present resolució al peticionari, a la resta d’interessats i al Consell 
Comarcal.” 
 

Vist que en data 11 de juny de 2019, Germans Comerma Sala SL presenta el certificat 
tècnic amb documentació adjunta com el contracte de manteniment d’equips contra 
incendis, el justificant de gestió de l’oli vegetal, els certificats de manipulació 
d’aliments, el pla d’higiene ambiental i el projecte d’aïllament del pub i el menjador. 
 

Vist que en data 27 de juny de 2019 el Sr. A.S.B. en representació d’O.C.B., J.P.T., 
J.R.P. i J.R.N., presenten escrit de recurs de reposició contra l’esmentat acord en el qual 
al·leguen: 

- Primera: oposició a l’atorgament de la llicència en relació al criteri de valoració. 
d’atorgament de llicències segons el punt 1.3 de l’informe de Sostenibilitat 
Ambiental del POUM. 

- Segona: oposició a la resolució definitiva perquè no s’han avaluat les molèsties 
sonores que causen als veïns 

- Tercera: deixar la llicència en suspens fins a fer una prova d’immissió sonora al 
bar-terrassa. 

- Quarta: correcció de la resolució en l’horari de tancament, tal i com indica l’article 
125 de l’Ordenança Municipal de bon govern, civisme i convivència. 

 



 

 

Aquestes al·legacions han de ser desestimades, excepte la quarta, pels motius 
següents: 

- En la relació a la primera, es considera que s’ha ja s’ha considerat al resoldre la 
llicència per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2019. 

- Respecte a la segona al·legació, no es pot estimar perquè encara no s’han posat 
en funcionament les terrasses interessades, que són el motiu d’oposició per part 
de la part recurrent. En tot cas, s’hauran de realitzar els controls que correspongui, 
posteriors al funcionament de les mateixes. 

- En relació a la tercera, evidentment, no s’ha fet cap mesura d’immissió sonora 
perquè les terrasses encara no estan funcionament, sens perjudici dels controls 
posteriors que es pugin realitzar i de les actuacions que se’n derivin. 

- Pel què fa a la quarta, s’estima perquè l’article 125 de l’Ordenança Municipal de 
bon govern, civisme i convivència estableix “Si es tracta de recintes oberts i/o 
terrasses, tant es situades a la via pública o terrenys públics com en terrenys 
privats, l’horari màxim del funcionament és: d3e dilluns a dijous laborables a les 
23:00j; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00h”. 

 
En data 1 de juliol de 2019, Germans Comerma Sala SL presenta l’acta favorable de 
l’ECA Bureau Veritas en relació al compliment de les mesures sobre incendis. 
 
En data 1 de juliol de 2019, Germans Comerma Sala SL presenta instància en la qual 
sol·liciten els següents punts: 

- Que s’atorgui un termini de 12 mesos per procedir a la insonorització del pub i del 
menjador gran, per tal d’executar les obres d’aïllament que consten en el projecte 
d’insonorització presentat a l’Ajuntament en data 11 de juny de 2019 - s’atorga el 
termini de 12 mesos, atesa la dificultat de l’execució de les obres proposades i la 
magnitud de les mateixes. 

- Que s’atorgui un termini de 4 mesos per col·locar un limitador del so al pub, 
calibrat amb el valor màxim de nivell sonor que marqui l’estudi acústic que es 
portarà terme per una ECA - el pub no pot estar en funcionament mentre no 
s’instal·li el limitador de so i, per tant, no és procedent el termini de 4 mesos 

- L’exempció d’ús del limitador en les dates assenyalades: Sant Joan, cap d’Any, 
Carnestoltes - no correspon demanar l’exempció de l‘ús del limitador de so del 
pub, sinó que la normativa només permet, en el seu cas, una ampliació de l’horari. 

 
En data 1 de juliol, l’enginyer municipal emet informe favorable en relació a l’exercici de 
l’activitat, amb les condicions següents: 

- No portar a terme cap activitat al pub irlandès, fins que no s’hagi instal·lat el 
limitador i comprovat la seva instal·lació i regulació per part de l’Ajuntament. 

- Mantenir el nivell sonor de l’equip de música de la terrassa, de manera que es 
compleixi la normativa relativa a l’emissió de sorolls vigent. 

- Respectar l’horari de funcionament de la terrassa indicat en la llicència. 
- El compliment de les condicions imposades en la llicència. 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER- Admetre parcialment el recurs de reposició interposat pel Sr. .S.B. en 
representació d’O.C.B., J.P.T., J.R.P. i J.R.N. contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 11 de juny de 2019, en el sentit que l’horari de les terrasses ha de ser “Si es 
tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant es situades a la via pública o terrenys públics 
com en terrenys privats, l’horari màxim del funcionament és: de dilluns a dijous 
laborables a les 23:00; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00h”. 
 
SEGON- Desestimar la resta de les al·legacions formulades pel Sr. A.S.B. en 
representació d’O.C.B., J.P.T., J.R.P. i J.R.N.  pels motius que consten a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
TERCER – Autoritzar l’obertura de l’activitat amb les condicions assenyalades en 
l’informe de l’enginyer de data 1 de juliol i les que es desprenen de la instància del dia 1 
de juliol, que són: 

- S’atorga el termini de 12 mesos per procedir a la insonorització del pub i del 
menjador gran, per tal d’executar les obres d’aïllament que consten en el projecte 
d’insonorització presentat a l’Ajuntament en data 11 de juny de 2019 

- El pub no pot estar en funcionament mentre no s’instal·li el limitador de so i, per 
tant, no és procedent el termini de 4 mesos. 

- No correspon demanar l’exempció de l‘ús del limitador de so del pub, sinó que la 
normativa només permet, en el seu cas, una ampliació de l’horari. 

- No portar a terme cap activitat al pub irlandès, fins que no s’hagi instal·lat el 
limitador i comprovat la seva instal·lació i regulació per part de l’Ajuntament. 

- Mantenir el nivell sonor de l’equip de música de la terrassa, de manera que es 
compleixi la normativa relativa a l’emissió de sorolls vigent. 

- Respectar l’horari de funcionament de la terrassa indicat en la llicència. 
- El compliment de les condicions imposades en la llicència. 

 
 
4.4 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III, SERRALLERIA – Exp. 459/2019 
 
Atesa la instància de VERIPLA SYSTEMS SL, amb NIF B66120759 de data 4 d’abril de 
2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de 
disposar d’una activitat de serralleria a la finca del Passeig de l’Arenal, 16 d’aquest terme 
municipal, expedient núm. 459/19. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 27 de juny de 2019, 
tant pel què fa al control de la documentació presentada com al compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions. 
 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 



 

 

Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
VERIPLA SYSTEMS SL de la seva intenció de disposar d’una activitat de serralleria  
al  Passeig de l’Arenal, 16 d’aquest terme municipal, amb l’informe favorable de 
l‘enginyer municipal de data 27 de juny de 2019. 
 
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............................................................ 324,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.5 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT DE COMERÇ AL DETALL DE 
BICICLETES I SIMILARS – Exp. 700/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.T.C., amb NIF núm. 47845914A en data 7 de 
juny de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 
intenció d’exercir l’activitat de comerç al detall de bicicletes i similars, situada al carrer 
Barcelona, 31 d’aquest terme municipal, expedient núm. 700/2019. 
 
Atès que amb data 21 de juny de 2019, després d’una visita el dia 14 de juny de 2019,  
l’enginyer tècnic municipal va emetre informe favorable, pel què fa a emplaçament, 
distribució i instal·lacions i a la part visible i comprovables de les instal·lacions. 
 
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada pel Sr. 
R.T.C. per començar a exercir legítimament l’activitat de comerç al detall de bicicletes 
i similars, situada al carrer Barcelona, 31 d’aquest terme municipal, expedient núm. 
700/2019. 
 
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 d’activitat innòcua ................................................................. 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
5.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 
5.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL SR. J.C.P.   

Atesa la sol·licitud núm.  2970/2019 de data  17 de juny de 2019 del  Sr. J.C.P.,  
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 
condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 
Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 15 
de maig de 2019 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. J.C.P.  

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 
targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar al Sr..J.C.P. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 15 de maig de 2019.  

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       

 

5.2 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A  LA SRA. C.A.C.   

Atesa la sol·licitud núm.  2793/2019 de data  12 de juny de 2019 de la  Sra. C.A.C.,  
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 
condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 
Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  



 

 

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 23 
d’abril de 2019 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. CARME ARUMI 
CASADEMUNT..  

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 
targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la  Sra..C.A.C. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 23 d’abril de 2019.  

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.  

 

5.3. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. M.C.P.L.   

Atesa la sol·licitud núm.  25/06//2019 de data  25 de juny de 2019 de la  Sra. M.C.P.L.,  
demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 
condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 
Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 23 
d’abril de 2019 que reconeix el grau de discapacitat de la  Sra. M.C.P.L.   

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 
targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. M.C.P.L. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 23 d’abril de 2019.  

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       

 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0015 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 422.791,34 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 



 

 

sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0015 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0015 per un import líquid de 
422.791,34 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
7. APROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 3 A 10, APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 
4  DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA MILLORA DELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS. Exp. 832/18.  
 
Vista la relació de preus contradictoris formulada pel tècnic director i l’adjudicatària de 
l’obra “Millora dels polígons industrials El Vivet i Castellets” en la qual s’estableix: 
 
Que la relació ha estat signada en prova de conformitat per la direcció tècnica i per 
l’adjudicatària en data  28/06/2019. 
 
- El preu unitari de 451,26€/ut per subministrament i col·locació de marc i tapa de 
fundació. 
 
- El preu unitari de 38,60€/ut per subministrament de placa  amb làmina reflectora 
circular, triangular o rectangular, per a senyals de transit. 
 
-El preu unitari de 24,60€/ut per suport rectangular de tub d’acer galvanizat per a 
senyal de transit, inclou col·locació. 
 
- El preu unitari de 152,00€/ut per subministrament i col·locació de bionda de carretera 
mixat ferro-fusta. 
 
- El preu unitari de 2,05€/m d’increment de preu per canvi de manguera de 3G2.5 a 
5G”.5 per a la instal·lació de les lluminàries amb fonts DALI. 
 
- El preu unitari de 7,10€/m de manguera per canvi de posició columna amb presa 
terra. 
 



 

 

- El preu unitari  de 770,00€/ut per substitució de columnes instal·lades al Passeig 
Arenal, els treballs inclouen el subministrament de bacul, cable, desconnexió de 
bàculs existents, desmuntatge lluminàries a bàculs existents, desmuntatge e bàcul 
existent, muntatge de bàcul nou, muntatge de lluminàries, estesa i connexió de cable 
intern, retirada a acopi al lloc destinat per l’ajuntament dels bàculs desmuntats. 
 
- El preu unitari de 2,05€/m de manguera 3x1,5 per Dali, inclou el subministrament i la 
instal·lació. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 04/02/2019 es va 
acordar adjudicar el contracte d’obra municipal ordinària “Millora dels Polígons 
Industrials El Vivet i Castellets. Exp. 832/2018” a la mercantil PASQUINA, SA, per 
import de 398.423,34, IVA inclòs, havent-se formalitzat el contracte en data 8/02/2019. 

 
Vist l’informe lliurat per l’arquitecte tècnic, Sr. M.S.O., en data 28/06/2019, en el que 
informa i justifica que un cop iniciades les obres, ha estat necessari un augment dels 
treballs adjudicats, concretament: 

 
- Ampliació dels treballs de la xarxa de clavegueram per l’aparició de nous 

flonjalls en els vials del P.I. El Vivet per la deficiència de la xarxa de 
clavegueram. 

- Ampliació dels treballs de reasfaltat, com a conseqüència de l’empitjorament 
del mateix des de l’elaboració del projecte. 

- Ampliació dels treballs amb l’aparició dels preus contradictoris. 
- Ampliació de treballs com a conseqüència del trasllat de 3 faroles. 
- Ampliació de treballs de reposició de vorades i voreres al Passeig Arenal, 

com a conseqüència del mal estat de les mateixes i que han aparegut de 
forma imprevista al efectuar la rasa per a la ubicació de la xarxa de 
telecomunicacions, enllumenat públic i formació de rigola blanca. 

 
Aquests treballs, segons queda justificat en l’esmentat informe, ascendeixen a la suma 
de 59.189,77€, IVA inclòs, el que suposa un augment del 14,856% del preu inicial. 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari-Interventor en data 28/06/2019 en el que 
informa favorablement sobre la modificació. 

 
Vista la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Millora del polígons industrials El Vivet i 
Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 30  de juny de 2019 i signada 
per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-159.555,98 €.- (iva inclòs) i corresponent a 
l’obra executada durant el mes de juny de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la relació de preus contradictoris Núm. 3 a 10 de l’obra “Millora dels 
Polígons Industrials  El Vivet i Castellets”. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del contracte “Millora dels Polígons Industrials El Vivet 
i Castellets. Exp. 832/2018”. 



 

 

 
Tercer.-Aprovar la  certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Millora del polígons industrials 
El Vivet i Castellets”, emesa pel tècnic director Sr. M.S.O. en data 30  de juny de 2019 
i signada per l’adjudicatària Pasquina SA, d’import .-159.555,98 €.- (iva inclòs) i 
corresponent a l’obra executada durant el mes de juny de 2019. 
 

Quart- Notificar aquest acord a la companyia PASQUINA, SA i al Director de l’obra 
Sr. M.S.O. 
 
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.  
 
Ma Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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