
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 650/2018 JGL 25/06/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE JUNY DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/26/2018 
 
Taradell, el dia 25 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 18 de juny de 2018, número de sessió JGL/25/2018, 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 18 de juny de 2018, número de sessió JGL/ 
25 /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 PER POSAR UNA JARDINERA DAVANT LA PORTA DEL 
CARRER COLOMER 1. Exp. 386/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M.P.R., en data 23-6-19, amb número de 
registre d’entrada  2945/2018, en la qual sol·licita poder posar una jardinera davant de 
la porta del c. Colomer 1 de Taradell, per tal de facilitar el pas dels alumnes de l’escola 
d’idiomes que s’hi troba atès que en moltes ocasions els cotxes hi aparquen davant i 
en altres ocasions comporten un perill per les maniobres que efectuen. 
 
Que el criteri de l’ajuntament és el de no permetre la instal·lació de jardineres a la via 
pública. No obstant i atès que els fets referits poden comportar algun risc per als 
vianants, s’estudiarà la col·locació de pilones a la zona, i per altra part, s’avisarà els 
vigilants locals per tal que es vigili especialment la zona mentre no s’hi efectua cap 
intervenció, per tal que es doni compliment a la normativa d’aplicació. 
 
Així mateix cal informar a la sol·licitant que quan es produeixin les situacions 
relacionades es truqui als vigilants locals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. M.P.R. pels motius referits a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Ordenar als vigilants locals la vigilància especial de la zona del c. Colomer per 
tal d’evitar els fets denunciats. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a la Sra. M.P.R. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD IL·LUMINACIÓ PAS DE VIANANTS AV. MN. CINTO 
VERDAGUER. Exp.386/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.P.R., en data 23-6-19, amb número de 
registre d’entrada  2946/2018, en la qual exposa que els passos de vianants de l’Av. 
Mn. Cinto Verdaguer estan pocs il·luminats i, tenint en compte que els cotxes hi 
passen molt ràpids, sol·licita  que es busqui una fórmula per il·luminar-los i que una 
bona opció seria fer-ho amb leds des del terra que s’activin per sensors. 
 
Que les millores en la il·luminació dels passos de vianants poden ajudar a incrementar-
ne la seguretat. 
 
Que actualment els serveis tècnics de l’ajuntament estan estudiant les possibilitats de 
millorar la il·luminació de diferents passos de vianants, entre els quals els de l’Av. Mn. 
Cinto Verdaguer. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la sol·licitant que, per part dels serveis municipals, s’està 
estudiant quin és el millor sistema d’il·luminació dels passos de vianants per tal de 
millorar-ne la seguretat. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.P.R. 
 
 
2.3. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR DE CIRCULACIÓ. Exp. 
621/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.B., en data 13-6-18, amb número de 
registre d’entrada  2745/2018, en la qual formula al·legacions a la denúncia de 
circulació 10085, per haver aparcat el cotxe a una zona de càrrega i descàrrega el dia 
16-6-18, quan ella no va ésser-hi present ni tampoc hi va aparcar el vehicle. 
 
Vist l’informe del Vigilant Local  denunciant núm. 1019 de data 19-6-18, en el qual 
ratifica les al·legacions de la Sra. B. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions de la Sra. B. i ordenar l’arxiu de l’expedient 
sancionador que deriva de la denúncia 10085. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.B. 
 
 
 
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 
(€) Fiança 

655/2018 J.P.N. 
c/ Dr. 
Flèming, 69 

Desembussar 
canonada de 
sortida de la 
casa menor 38,00 156,26 

 
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 LES ÀMFORES – Exp. 454/17 
 
Atesa la instància del senyor M.P.P. de data 19 d’abril de 2018, 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 454/18. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció 
feta en data 27 d’abril de 2018 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 l’analítica de la citada piscina emesa en data 18 de maig de 
2018, que compleix les especificacions exigides. 
 
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 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 11 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. 
 
 
4.2 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA CÀMPING LA VALL – Exp. 604/17 
 
Atesa la instància del senyor R.V.C. de data 5 de juny de 2018, 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 604/17. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció 
feta en data 14 de juny de 2018 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 8 de juny 
de 2018, que compleix les especificacions exigides. 
 



 

 

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 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 14 de juny de 2018, informe que s’adjunta a aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Càmping La Vall SL. 
 
 
4.3 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT D’ACOMPANYAMENT SÒCIO-EDUCATIU 
A LA CTRA. BALENYÀ, 7 – Exp. 638/18. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.M.M., amb NIF núm. 43562172B en data 15 de 
juny de 2018, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 
intenció d’exercir l’activitat d’acompanyament sòcio-educatiu, situada a la Ctra. de 
Balenyà, 7 d’aquest terme municipal, expedient núm. 638/18. 
 
Atès que amb data 14 de juny de 2018 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe  
favorable, pel què fa la documentació presentada (model normalitzat i correctament 
emplenat). 
 
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 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 pel Sr. 
M.M.M. per començar a exercir legítimament l’activitat d’acompanyament sòcio-
educatiu, situada a la Ctra. de Balenyà, 7 d’aquest terme municipal, expedient núm. 
638/18. 
 
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. SOL·LICITUD DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
MOBILITAT REDUÏDA. Exp. 612/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Ma D.S.C., en data 11-6-18, amb número de 
registre d’entrada  2708/2018, en la qual sol·licita que se li entregui una targeta 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb caràcter provisional, doncs 
ha estat operada per implantar una pròtesi de genoll i, durant uns mesos, s’haurà de 
desplaçar amb cadira de rodes, fent molts desplaçaments a diferents localitats derivats 
del mateix procés quirúrgic, i fins que no li sigui implantada la pròtesi definitiva. 
 
Que els serveis socials de l’ajuntament han emès en data 25-6-18  informe corroborant 
les al·legacions i situació manifestada per la sol·licitant, i informant favorablement la 
concessió de la targeta  amb caràcter provisional fins que se li practiqui una nova 
intervenció l’octubre de 2018 aproximadament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. Ma D.S.C. una targeta d’aparcament per a persona amb 
mobilitat reduïda amb caràcter provisional, fins que es recuperi de la intervenció 
quirúrgica de pròtesi de genoll que se li ha de practicar el mes d’octubre de 2018, 
havent de notificar a aquest ajuntament el seu estat i situació, en el seu cas, abans 
del 31 de desembre de 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma D.S.C. 
 
 
6.- SOL.LICITUD PER LA CONCESSIÓ D’UN NÍNXOL 
 

6.1 CONCESSIÓ DEL NINXOL  NUM. 119 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ Exp. 
648/2018 
 
Atesa  la  sol·licitud del Sr. R.O.F. la que manifesta el seu pare el Sr. R.O.C. (qpd) va  
causar decés el dia 12 de juny de 2018 i que es voluntat de la seva família poder 
efectuar l’enterrament en el Cementiri de Taradell.  Per aquest motiu demana se li 
concedeixi la titularitat del nínxol núm. 119 de la Via Sant Sebastià.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
 
 



 

 

Primer.- Aprovar la concessió de la titularitat del nínxol núm. 119 de la Via Sant 
Sebastià al sol.licitant.   
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  
 
 
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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