
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 672/2018 JGL 02/07/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE JULIOL DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/27/2018 
 
Taradell, el dia 2 de juliol  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 25 de juny de 2018, número de sessió JGL/26/2018, 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 25 de juny de 2018, número de sessió JGL/ 
26 /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 PENJAR BANDERA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT. Exp. 
135/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M.G.R. en data 27-06-18, amb registre 
d’entrada número  2998/2018, en la qual sol·licita que es torni a penjar al balcó de 
l’ajuntament la bandera estelada que es va treure en motiu de la declaració 
d’independència 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la sol·licitant que es donaran les ordres pertinents. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’ANC Taradell 
 
 
2.2. SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER VIDRE TRENCAT DE VEHICLE. Exp. 
550/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.M.V., en data 2-7-18, amb registre 
d’entrada número  3054./2018, en la qual sol·licita que se li pagui la reparació del vidre 
trencat del seu vehicle, matrícula 8735 GJM, que la brigada municipal li va trencar el 
dia 20-6-18 al desbrossar uns terrenys. 
 
Que acompanya factura i rebut de la reparació per un import de .-269,83 €.- 
 
Que el cap de la brigada ha confirmat que el vidre s’havia trencat per aquesta al 
desbrossar uns terrenys. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i pagar a la M.M.V. la quantitat de .-269,83 €.- pel 
concepte esmentat a la part expositiva. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.M.V. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC CORRESPONENT 
A L’EDIFICI HOTEL ROSA. Exp. 1672/17 
 
Vista la instància presentada pel Sr. G.M.P., en representació de Germans Comerma 
Sala SL , en data 2-7-18, amb registre d’entrada número  3077/2018, en la qual 
sol·licita que se li entregui còpia de tots els projectes d’obra i activitats de l’edifici Hotel 
Rosa. 
 
Que consta a l’arxiu municipal que la companyia Germans Comerma Sala és 
arrendatària de l’edifici Hotel Rosa. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
 
 



 

 

 
Primer.-Admetre la sol·licitud i ordenar als serveis municipals l’entrega de la 
documentació interessada a la sol·licitant. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Germans Comerma Sala SL. 
 
 

2.4. SOL·LICITUDS DEMANANT QUE L’APARCAMENT DE L’ANTIGA CARPA ES 
DENOMINI “PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE”. Exp. 167/2018.  
 
Vist que s’ha presentat al registre municipal diverses instàncies per part de l’ANC-
Taradell, de la CUP de Taradell, de C.C.T., J.C.C.,  M.C.C. i d’.R.M. (hi adjunta 1042 
signatures de suport a la sol·licitud), en les quals es demana, en virtut dels fets 
ocorreguts l’1 d’octubre de 2017 en que es va celebrar el referèndum per la 
independència de Catalunya, que la zona popularment anomenada de l’antiga Carpa 
passi a denominar-se “Plaça de l’1 d’Octubre”. 
 
Que els terrenys de referència consten classificats com a Equipament públic en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell i, per tant, no es tracta de cap vial o 
plaça, no ajustant-se a la normativa la denominació de “Plaça” per a un espai que no 
està classificat de vial. 
 
No obstant això i atesa la voluntat popular de disposar d’un espai que s’anomeni de 
“l’1 d’Octubre”, res no impedeix que es pugui denominar la zona de referència com “1 
d’Octubre”. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Denominar els terrenys destinats a futurs equipaments que actualment  es 
coneixen com “de l’antiga Carpa” com de “l’1 Octubre” de Taradell. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a tots els sol·licitants relacionats. 
 
 
2.5. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 326/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. C.P.C., de data 15/06/2018, amb número de 
registre d’entrada 2784/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 326/2018, d’import 225,00 
€. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 26/06/2018, 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. 
 
 
2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 324/2014 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.C.C., de data 21/06/2018, amb número de 
registre d’entrada 2906/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 324/2014, així com per la 
gestió de resids, d’import 82,66 € i 150€, respectivament. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 26/06/2018, 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. 
 
 
 
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 
(€) 

664/2018 
UNIHABITAT-9 
S.L. 

c/ Joan 
Maragall,25-27 

Prórroga llicència 
obres exp. 06/225 major 50,00 

668/2018 X.C.R. 
c/ Sant Sebastià, 
28-2n. 

Suprimir paret de 
tancament, 
col.locació 
tancaments 
d'alumini a porxada 
i repas de teulada menor 100,68 

670/2018 A.C.C. La Plaça, 24 

Rehabilitació cuina 
i bany, façana i 
aÏllament d'una 
petita part de la 
teulada menor 193,05 



 

 

676/2018 C.P.H. c/ Catalunya, 99 
Col.locar reixa 
metàl.lica mitgera menor 38,00 

 
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i 
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències 
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els 
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER FER UNA ROMPUDA DE 
TERRENYS FORESTALS. Exp. 665/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.V. al registre municipal en data 20-6-18, 
registre d’entrada núm. 2898/18, a la qual no adjunta un plànol cadastral, i en la que 
sol·licita que s’emeti informe per efectuar una rompuda  a la finca amb referència 
cadastral núm. 08278A01300017. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic forestal de data 26-6-18, emès amb caràcter 
desfavorable per proposar-se la rompuda en zona Forestal de valor, clau 22 del POUM 
de Taradell i no complir aquesta normativa. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Informar desfavorablement la sol·licitud per efectuar una rompuda a la finca 
amb referència cadastral núm. 08278A01300017. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.R.V. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA PARC D’ESPORTS – Exp. 627/17 
 
Atesa la instància del Parc d’Esports, demanant l’autorització d’obertura de la piscina 
d’ús públic ubicada al Parc d’Esports d’aquest terme municipal, de la qual n’és titular 
el Parc d’Esports, expedient 627/17. 
 
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 19 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 Parc d’Esports 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 Parc d’Esports. 
 
 

5. APROVAR EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE 2017,  
PRESENTAT PER L’ORGT  Exp. 673/2018. 

 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, durant l’exercici 2017 i corresponent a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a aquest ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de  2017: 

      Rebuts 42.680,43 € 

      Liquidacions 74.580,95 € 

 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2017: 

     Rebuts 202.827,02 € 

     Certificacions   82.748,02 € 

 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable d’intervenció. 
 



 

 

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2017, presentat per 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon: Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 

6. APROVAR EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE 
CIRCULACIÓ  PER SANCIONS IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE 
TARADELL QUE HA ESTAT RENDIDA PER L’ORGT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017 Exp. 673/2018. 

 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2017. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament el 31 de desembre de 2017 per import de 9.225,30 €. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.  
 
Vist l’informe favorable d’intervenció. 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació de 2017, 
presentat per l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon: Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA-PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL-SUPORT A LES OBRES I EQUIPAMENTS 
ECONÒMICS. Exp. 671/2018. 
 
Vist que per mitjà d’escrit presentat al registre municipal el 28-6-18, registre d’entrada 
núm. E-3017/2018, la Diputació de Barcelona ha notificat a aquest ajuntament que se 
li ha atorgat un ajut econòmic de .-152.898,50 €, dels quals .-39.753,61 € corresponen 
a l’exercici 2018 i 113.144,89 € al 2019, en el marc del Programa complementari de 
suport integral al desenvolupament local. 
 



 

 

Que per a l’efectivitat de l’atorgament de l’ajut és necessari que se n’accepti 
expressament la concessió. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament l’ajuda econòmica concedida per la Diputació de 
Barcelona d’import .-152.898,50 €.- en el marc del Programa complementari de suport 
integral al desenvolupament local-Suport a les obres i equipaments. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del formulari 
corresponent. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA 
PRESENTAT PER MASMOVIL BROADBAND SAU. Exp. 1811/17. 
 
Vit l’escrit presentat al registre municipal per la companyia Masmovil Broadband SAU 
en data 11-12-17, registre d’entrada E-5033/2017, en la qual es sol·licita que s’aprovi 
el Pla de Desplegament de fibra òptica a Taradell. 
 
Que s’ha presentat el projecte tècnic corresponent. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 1 de juliol de 2018, amb les 
condicions que hi consten. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el Pla de Desplegament d’una xarxa de fibra òptica FTTH a Taradell, 
presentat per Masmovil Broadband SAU, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei 
9/14 de Telecomunicacions, sense perjudici de tercers, salvant el dret de propietat, 
supeditat a l’obtenció de les autoritzacions preceptives. 
 
Segon.-Condicionar l’eficàcia d’aquest acord al compliment dels requisits i condicions 
que es detallen a l’informe de l’arquitecte municipal de 1 de juliol de 2018 següents 
 

1. L’acord d’aprovació del PD afecta exclusivament als treballs de les 
instal·lacions, no als treballs d’obra civil i que per als quals caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent. 

2. No serà admès cap creuament de carrer per xarxes aèries. De l’observació dels 
plànols es detecta que aquest pas aeri es dóna als carrers Rocaguinarda, del 
Vapor, Francesc Camprodon, Pça. Santa Llúcia i Ramon Pou. Per tant caldrà 
corregir aquesta situació de forma que l’autorització no admetrà en cap cas 
aquests passos de xarxa aèria. 

3. Els traçats en façana es situaran el més agrupats possible amb les actuals 
xarxes de coure i sense duplicar traçats. 

 
 



 

 

4. Quan es treballi en xarxa soterrada de nova implantació, caldrà recavar 
prèviament la informació de les diferents companyies de serveis als efectes de 
la seguretat de les operacions i, amb el condicionant de respectar distàncies 
mínimes de seguretat establertes per a cadascun dels serveis. 

5. Caldrà aportar full de tècnic competent en la direcció de les obres 
d’implementació de la xarxa de fibra òptica FTTH. 

 
Tercer.-Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació, en el web 
municipal i en el DOGC, per a coneixement general, en compliment d’allò que disposa 
l’art. 45 de la Llei 39/15, de procediment comú de les administracions públiques. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a Masmovil Broadband SAU. 
 
 
 
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS 
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0018, per 92.752,35 euros. 
 
 
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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