
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 774/2019 JGL 08/07/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE JULIOL DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/26/2019 
 
Taradell, el dia 8 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 
 
L’Alcaldessa Sra. Cabanas 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 1 de juliol de 2019, número de sessió JGL/25/2019, 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 1 de juliol de 2019, número de sessió JGL/ 
25 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. DESIGNACIÓ DELS RESPONSALES MUNICIPALS DE LES APLICACIONS DE 
L’AOC. Exp. 773/19. 



 

 

 
Vist que, en motiu del canvi de membres de l’equip de govern és necessari designar 
els nous responsables de les funcions derivades dels aplicatius del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
Ateses les funcions  a desenvolupar i la disponibilitat del personal i electes d’aquesta 
Corporació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Designar a les persones que es relacionen, com a responsables de de les 
funcions de l’AOC, següents: 
 

• Responsables del servei de Certificació Digital i certificadors: M.M.C.S. i J.R.S.. 

• Sol·licitants de certificats: M.R.S. i J.R.S. 

• Sol·licitants de certificats de dispositius: M.R.S. i J.R.S.. 

• Editors de sol·licituds a l’EACAT: J.R.S. i M.R.S. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’AOC per mitjà del sistema establert pel mateix. 
 
 
2.2 DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ PER A LA 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS DE 
TARADELL 2019. Exp. 753/2019. 
 
Vist que la base 11 de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions amb 
concurrència competitiva a entitats de Taradell, preveu que la proposta de resolució 
la formuli una comissió avaluadora que està formada per l’alcaldessa, els regidors/es 
de cultura, esports i educació, un representant de cada grup municipal de l’oposició i 
la tècnica de cultura. 
 
Que es coneixen les persones que ocupen cadascun dels càrrecs relacionats, i que 
l’únic grup de l’oposició, Junts per Taradell, ha designat al Sr. S.E.C. i, com a substituta 
la Sra. A.G.E. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Designar membre de la Comissió Avaluadora que ha de formular la proposta de 
resolució a l’expedient de convocatòria per a l’atorgament de subvencions a entitats 
de Taradell en règim de concurrència competitiva, a les persones següents: 
 

• M.M.C.S., alcaldessa i presidenta de la Comissió. 

• M.M.R., regidora de cultura. 

• Ll.R.R., regidor d’esports. 

• Ll.P.T., regidor d’educació. 

• S.E.C., regidor del grup Junts per Taradell (substituta A.G.E.). 

• F.C.R., com a tècnica de cultura. 

• J.R.S., secretari. 



 

 

 
 
2.3 ATORGAMENT D’UNA BESTRETA A PERSONAL MUNICIPAL. Exp. 493/16. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.LL.R., en data 3-7-19, amb 
de registre d’entrada número  3255/2019, en la qual, com a funcionari interí, sol·licita 
que se li atorgui una bestreta d’import equivalent a les retribucions d’un mes i que se 
li avanci la nòmina del mes de juliol de 2019. 
 
Vist que l’article 23 de l’acord de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Taradell, preveu la possibilitat d’atorgament de bestretes per un import 
màxim de dues mensualitats, no podent-se atorgar cap altre avançament fins que no 
hagin transcorregut dotze mesos des que es varen liquidar els compromisos adquirits 
anteriorment.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, establint que l’import de la bestreta s’haurà de 
reintegrar en el termini de 9 mesos a partir del mes de juliol de 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sra. M.LL.R. i a la intervenció municipal. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET DE SANT JULIÀ. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació de Bàsquet de Sant Julià, en data 8-7-
19 , amb número de registre d’entrada  3319/2019, en la qual, en motiu de la celebració 
del 35 torneig de bàsquet BBVA-Gran Premi Diputació de Barcelona ell dies 6, 7 i 8 
de setembre  de 2019, 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 ATORGAMENT D’AJUDES AL CLUB PARC D’ESPORTS. Exp. 66/19 
 
El Club Parcs d’Esport ha presentat dues sol·licituds al registre municipal el dia 8-3-
19, registres d’entrada números 1173 i 1174, en els quals, en motiu de l’organització 
del torneig d’escacs i del torneig mixt de pàdel de Sant Jordi, sol·licita que se li atorgui 
una ajuda de 300,00 € i 2 trofeus i 300,00 €, respectivament. 
 



 

 

Que les sol·licituds no varen ésser contestades a l’espera de la possible signatura d’un 
conveni entre la referida entitat i aquest ajuntament que finalment no es va produir. 
Procedeix, per tant, resoldre les referides sol·licituds. 
 
Atès que aquest ajuntament col·labora amb els actes que organitzen les entitats de 
Taradell de caràcter esportiu i sense finalitat de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre les sol·licituds i atorgar al Club Parcs d’Esports una ajuda de 300,00 
€ i 2 trofeus per l’organització del torneig d’escacs, i una ajuda de 300,00 € per 
l’organització del torneig de pàdel mixt de Sant Jordi, respectivament. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Club Parc d’Esports i a la intervenció municipal. 
 
 
2.6. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 724/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. C.F.P., de data 18/06/2019, amb número de 
registre d’entrada 2977/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 75 de l’Avda. Castellets. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles a l’Avda. Castellets, 75 de Taradell amb les condicions que consten en 
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE 
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 771/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. E.C.D., de data 27/06/2019, amb número de 
registre d’entrada 3114/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés a 
vehicles a la finca situada al c/ Rossinyols, 1 - porta 2a. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019. 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/ Rossinyols, 1 – porta 2a.de Taradell amb les condicions que consten en 
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE 
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.8. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 781/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.R.T., de data 02/07/2019, amb número de 
registre d’entrada 3225/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 48 de la Ctra. de Viladrau. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant col·locar la placa d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles a la Ctra. de Viladrau, 48 de Taradell d’acord amb l’informe favorable de 
l’Arquitecte tècnic municipal de data 04/07/2019  
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
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 

1067/2018 B.V.C. 
c/ Ramon 
Llull, 1 

Reforma 
interior 
habitatge major 795,36 160,68 33,00 



 

 

653/2019 
Nedgia Catalunya, 
S.A. 

c/ de la Font, 
19 

Obertura de 
rasa menor 38,00     

720/2019 D.A.C. La Plaça, 13 

Canvi d'ús 
de local a 
habitatge major 659,00 133,00 33,00 

732/2019 M.H.M. 

Ctra. Mont-
rodon, 7-1-1 i 
7-1-2 

Canvi d'ús 
de dos locals 
a habitatge major 1319,41 266,55 33,00 

772/2019 

Com. Prop. 
c/Cent.Orq.Lluïsos, 
7-11 

c/ Cent. 
Orq.Lluïsos, 
7-11 

Col.locar 
claraboies 
en cel obert menor 147,78     

742/2019 À.R.A. c/ Seva, 29 
Reformar 
cuina menor 89,10     

743/2019 J.B.B. c/ Batllia, 16  
Reformar un 
bany menor 89,10     

776/2019 MIRVIC 152 S.L. 
c/ Guifré El 
Pilós, 3 

Acabat obres 
per a const. 
Habitatge 
unifamiliar  major 4.679,00 945,00 33,00 

 
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. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 656/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. S.S.C. de data 17/06/2019, amb número de 
registre d’entrada 2912/2019 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 656/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 04/07/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ dels Pins, 7. 
 
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. 
 
 
3.3. DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES DE 
ENDESA.  Exp. 558/18. 
 
Vista la instància presentada per la companyia Endesa Distribución Eléctrica SLU al 
registre municipal en data 9-5-19, registre d’entrada núm. 2195, en la qual sol·licita 
que se li atorgui una pròrroga de la llicència atorgada en l’expedient 558/18. 
 
Que per acord de la Junta de Govern de data 11-6-18, es va atorgar la llicència d’obres 
interessada, essent el termini per iniciar-les fins el 11-12-18. En data 27-12-18, la 
Junta de Govern Local atorga la pròrroga per iniciar les obres (Exp. 1029/2018), que 
finalitzava el dia 11-3-19, no havent-se iniciat les referides obres a data d’avui. 
 
Per tant, i de conformitat a l’establert a l’article 189 del Decret Legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, no es pot concedir una 
segona pròrroga ni per iniciar ni per finalitzar les obres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud d’una segona pròrroga de la llicència atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local 11-6-18, corresponent a l’expedient 558/18 en 
relació amb el 1029/18. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
 
 
3.4. DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE NEDGIA CATALUNYA SA 
RENUNCIANT A UNA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp. 441/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per Nedgia Catalunya SA en data 
13-6-19, registre d’entrada E 2820/19, en la qual manifesta que renuncia a la llicència 
d’obres atorgada en l’expedient 441/19, perquè les obres que s’hi preveuen estan 
també incloses en la sol·licitud de llicència urbanística de l’expedient 1037/18. 
 
Que l’arquitecte tècnic de l’ajuntament, emet informe en data 4-7-19, del qual en 
resulta que cadascun dels expedient referits correspon a una obra diferent, no 
procedint la renúncia de la llicència de l’expedient 441/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de Nedgia Catalunya SA de renúncia de la llicència 
d’obres atorgada a l’expedient 441/2019, pels motius referits a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Nedgia Catalunya SA. 
 



 

 

4. APROVACIÓ SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
“URBANITZACIÓ DEL SECTOR FONT D’EN DÉU I C. DE TONA”. EXP. 739/2018. 
 
Vist que per la Junta de Govern Local en sessió de data 18/03/2019, es va acordar 
adjudicar a CURNAL INVEST, SL, el contracte de les obres d’execució del projecte 
“Urbanització del Sector Font d’en Déu i c. de Tona”. Exp. 739/2018, havent-se 
formalitzat el mateix en data 25/03/2019, essent el termini d’execució de les obres de 
115 dies naturals i havent-se iniciat les mateixes el passat dia 20/05/2019. 
 
Vist la instància presentada per l’adjudicatària en data 27/06/2019 en la que interessa  
la suspensió de l’execució de les obres fins que es disposi dels estudis de les 
companyies Endesa  i Telefònica, així com del permís de la Direcció General de 
Carreteres. 
 
Vist l’informe lliurat per l’arquitecte J.M.C. i l’arquitecte tècnic M.S., en data 8/07/2019,  
en el que s’informa que, efectivament, a dia d’avui no s’han rebut els esmentats 
informes de les companyies Endesa i Telefònica, així com tampoc el permís de la 
Direcció General de Carreteres, pel que fa als treballs a executar a la vora de la 
carretera de Balenyà, tot i estar sol·licitats, aconsellant-se per part d’aquests serveis 
tècnics que davant la inseguretat que suposa la continuïtat de les obres en les 
condicions especificades en aquest informe, informa favorablement sobre la 
suspensió temporal de les obres fins que l’Ajuntament obtingui els corresponents 
informes que avalin les propostes del projecte adjudicat. 
 
Vist que de conformitat a l’article 208 LCSP en relació a l’article 103 RGLCAP, és 
possible la suspensió de l’execució del contracte, havent-se d’estendre  un acta en la 
que es consigni  l’acord de suspensió, indicant la part de les obres afectades per la 
mateixa, havent d’incorporar-se, també,  un annex en el que es reflexi la medició de 
l’obra executada i els materials apilats a peu d’obra utilitzables en la part de l’obra 
objecte de la suspensió. 
 
Vist que de conformitat a l’article 148.2 del RGLCAP la suspensió de l’execució de les 
obres implica la interrupció del termini d’execució de les mateixes. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la suspensió sol·licitada per l’adjudicatària Curnal Invest, SL, fins 
que es disposi dels informes vinculants de les companyies Endesa i Telefònica, així 
com el permís de la Direcció General de Carreteres i com a màxim fins a un període 
de 4 mesos. 
 
Segon.- La suspensió del termini per a l’execució de les obres a comptar des de la 
data de presentació de la sol·licitud de l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Que s’estengui un acta en la que es consigni l’acord de suspensió amb el 
contingut de l’article 103 del RLCAP. 
 



 

 

Quart.- Notificar aquest acord a la companyia Curnal Invest, SL, i a l’arquitecte tècnic 
M.S. 
 
 
5.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 
 

núm. exp. sol.licitant finca tributària 

superfície 
ocupada 

(M2.) dies 
import 

(€) 

541/2019 L.M.P. 
c/ Sant Sebastià, 
58 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

692/2019 E.B.M. c/ de la Vila, 141 2,00 m2 1 6,00 

706/2019 O.C.A. 
c/ de la Vila, 74-
bx-1a 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

709/2019 A.B.C. c/ Barceloneta, 3 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

722/2019 L.V.R. c/ de la Vila, 57 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

723/2019 R.M.V. c/ Dr. Flèming, 23 mudança 1 6,00 

733/2019 F.V.V. 
c/ de la Vila, 130-
132 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

735/2019 J.L.M.A. 
c/ Sant Sebastià, 
71 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

 
Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per 
a cadascuna en els informes dels serveis municipals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als sol·licitants. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
6. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o 
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no 
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  
 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

5793 e-755/19 9 Habitat Intel·ligent, S.L. Obres d’Instal·lació i 
adequació dels sistemes 
de control energètic de 
l’EAS 

9.256,91€ 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
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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