
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 805/2019 JGL 15/07/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JULIOL DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/27/2019 
 
Taradell, el dia 15 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 8 de juliol de 2019, número de sessió JGL/26/2019, 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 8 de juliol de 2019, número de sessió JGL/ 
26 /2019. Exp. 774/19. 
 
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 MATERIAL DE L’ESBART DANSAIRE SANT GENÍS. Exp. 66/19 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per l’Esbart Dansaire Sant Genís , 
en data 8-7-19, amb de registre d’entrada número  E 3349/2019, en la qual sol·licita 
que se’ls deixi utilitzar els jardins de Can Costa, 25 cadires i un punt de llum, per 
realitzar una activitat el pròxim 23 d’agost dins els actes de la Festa Major de 2019. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats de Taradell que realitzen actes sense 
finalitat de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i autoritzar a l’Esbart Dansaire Sant Genís l’ús dels 
jardins de Can Costa el 23 d’agost, així com instal·lar-hi un punt de llum i 25 cadires, 
amb l’advertiment que per a l’efectivitat d’aquest acord serà necessari que es posin 
en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Esbart Dansaire Sant Genís. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ TOCA-SONS PER AVANÇAR EL 
PAGAMENT D’UNA PART DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA EN EL CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT. Exp. 767/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’entitat Festa d’en Toca-Sons, 
en data 11-7-19, amb de registre d’entrada número  3405/2019, en la qual sol·licita 
que abans del 25 d’agost de 2019 se li pagui un avançament del 75% de l’import 
establert en el conveni de col·laboració signat entre aquesta i l’ajuntament en data 11 
de juliol de 2019. 
 
Que en la Clàusula Cinquena E) del conveni de referència, es relaciona la 
documentació que ha de presentar l’entitat a l’ajuntament en el termini d’un mes des 
de la data de signatura del mateix. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Festa d’en Toca-Sons i acordar el pagament del 
75% de la subvenció prevista en el conveni signat en data 11 de juliol de 2019, 
condicionada a la prèvia presentació de la documentació relacionada a la Clàusula 
Cinquena E) del mateix. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Toca Sons i a la intervenció municipal. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE LA SRA. J.M.D. PER INTERVENIR A LA PISCINA DEL C. 
SANT SEBASTIÀ 41. Exp. 816/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. J.M.D., en data 15-7-19, 
amb de registre d’entrada número  3428/2019, en la qual exposa que la piscina del c. 
Sant Sebastià 41 es troba fora d’ús des de fa anys i s’hi troba aigua acumulada i 



 

 

estancada, comportant un problema de salut pública, i sol·licita una neteja continuada 
de la piscina i que es preguin mesures definitives per evitar que s’acumuli aigua de 
pluja per una qüestió de salud pública. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019 es va aprovar el 
projecte “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entremitgeres al c. Sant Sebastià núm. 41 
de Taradell”, que preveu una sèrie d’actuacions en relació a la piscina de referència i 
que s’executarà properament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. J.M.D. i aprovar l’actuació a la piscina del c. 
Sant Sebastià 41 en el marc de l’execució del projecte “Enderroc d’un edifici 
plurifamiliar entremitgeres al c. Sant Sebastià núm. 41 de Taradell”. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. J.M.D.. 
 
 
2.4 QUEIXA PER ACABAT DE LA VORERA DEL C. CATALUNYA. Exp. 65/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.B.M., en data 19-6-19, 
amb de registre d’entrada número  2994/2019, en la qual exposa que la cantonada 
interior de la vorada esquerra del c. Catalunya amb la intersecció amb la carretera de 
Balenyà, fa una punta que ha provocat que es punxessin vàries rodes de diferents 
vehicles comportant un perill, i sol·licita que s’actuï sobre aquesta vorada per evitar 
que es produeixin més danys i riscos. 
 
Que per part dels serveis tècnics s’ha comprovat el risc que es refereix a la sol·licitud 
i que s’hi ha d’actuar, fent punt rodó en questa vorada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. B. i ordenar a la brigada municipal, que es 
portin a terme les actuacions necessàries per evitar que es tornin a produir punxades 
de les rodes dels vehicles a la part interior de la vorada esquerra del c. Catalunya amb 
la intersecció amb la carretera de Balenyà. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. E.B.M. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL. 
Exp. 782/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Sr.G.B.M. en representació de Mas Bellpuig SCP, en 
data 03-07-19, amb número de registre d’entrada  3246/2019, en la qual sol·licita que 
se l’autoritzi a posar una parada de fruita i verdura ecològica i venda de pa i derivats 
els dies de mercat setmanal 
 



 

 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la sol·licitud del Sr. G.B.M., en representació de Mas Bellpuig SCP. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 48,40 euros corresponent a taxa del 2n. 
semestre de 2019. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a Mas Bellpuig SCP. 
 
 
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 

(€) 

779/2019 R.F.P. 

C/ Quintana, 5-

bx. 

Reforma 

cuina i bany menor 89,10 

780/2019 MA. R.C.G. 

Rda. dels 

Vilademany, 

37 

Treure mur 

de garatge menor 89,10 

 
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. 1681/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.E.C., en representació d’A.R.G. de data 
29/03/2019, amb número de registre d’entrada 1499/2019 en la qual sol·licita llicència 
de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 1681/2017. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 10/07/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ de l’Estació, 3. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
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. 734/2019 
 
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 734/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció 
feta en data 28 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 2 de juliol 
de 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 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 28 de juny de 2019, informe que s’adjunta a aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Parc d’Esports. 
 
 
4.2 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III, CLÍNICA VETERINÀRIA – Exp. 701/2019 
 
Atesa la instància d’ALTAIA VETERINARIS SL, amb NIF B64109341 de data 11 de juny 
de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció 
de disposar d’una activitat de clínica veterinària a la finca de l’Av. Mn Cinto Verdaguer, 
44 d’aquest terme municipal, expedient núm. 701/2019. 



 

 

 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 12 de juliol de 2019, 
pel què fa a la documentació presentada, manca presentar: 

- Contracte de recollida de cadàvers 
- Document de l’empresa CONSENUR o declaració responsable del titular de 

l’activitat, acreditant que el contracte de residus sanitaris segueix essent vigent. 
I, el citat informe, pel què fa al compliment de les condicions tècniques de les 
instal·lacions, és favorable, amb les següents condicions de funcionament de 
l’activitat: 

- Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment dels 
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència 
manifesta que compleix. 

- En cas de portar a terme qualsevol ampliació do modificació de les 
instal·lacions autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l’activitat, o 
altres canvis, caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest 
Ajuntament. 

- Els residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser lliurats a 
gestor autoritzat o a la deixalleria municipal. 

- S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 
 

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 
ALTAIA VETERINARIS SL de la seva intenció de disposar d’una activitat de clínica 
veterinària  a l’Av. Mn Cinto Verdaguer, 44 d’aquest terme municipal, amb el 
compliment de les condicions de l’informe de l‘enginyer municipal de data 12 de juliol 
de 2019, i prèviament a la presentació de la documentació requerida en el mateix 
informe. 
 
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. 
 



 

 

4.3 CONTROL INICIAL ANNEX III I CANVI DE NOM, GARATGE DE VEHICLES – 
Exp. 746/2019 
 
Atesa la instància De la COMUNITAT PROPIETARIS PARQUING CARRER MARTÍ 
POL, 42, amb NIF H65560179 de data 25 de juny de 2019, presentant el certificat final i 
sol·licitant la visita de comprovació del garatge de vehicles ubicat al c. Martí Pol, 42 
d’aquest terme municipal, expedient núm. 746/2019.  
 
El citat expedient és un expedient complementari a l’expedient 14/2007, que va obtenir 
el permís municipal ambiental, amb la Llei 3/98, en la Junta de Govern Local del 12 de 
juny de 2007 i del qual mancava la sol·licitud de control inicial. El permís es va concedir 
a nom de Jaume Sañé SL, i la ubicació del garatge era al c. Francesc Camprodon, 16. 
Durant aquest temps, l’Ajuntament ha canviat el nom del carrer, passant a ser la mateixa 
finca ubicada al c. Martí Pol, 46. 
 
Vist el canvi de titular a favor de COMUNITAT PROPIETARIS PARQUING CARRER 
MARTÍ POL, 42. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 12 de juliol de 2019, 
posterior a una visita portada a terme el 4 de juliol de 2019, pel què fa l’emplaçament, 
distribució i instal·lacions, a les parts visibles, i comprovables de les instal·lacions. L’única 
condició del citat informe és presentar, en un termini no superior a 30 dies, un certificat, 
signat per instal·lador autoritzat, en el qual s’acrediti que la instal·lació del sistema de 
detecció i alarma d’incendis del garatge compleix la normativa vigent. 
 
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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de 
garatge de vehicles al c. Martí i Pol, 42 a favor de COMUNITAT PROPIETARIS 
PARQUING CARRER MARTÍ POL 42. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
COMUNITAT PROPIETARIS PARQUING CARRER MARTÍ POL 42 de la seva intenció 
de disposar d’una activitat de garatge de vehicles al c. Martí Pol, 42 d’aquest terme 
municipal, amb el compliment de la condició de l’informe de l‘enginyer municipal de 
data 12 de juliol de 2019. 
 
TERCER.-  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: 
Canvi de titularitat....................................................................................... 75,00 euros 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0016 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 579.182,24 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. 2019-0016 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. 2019-0016 per un import líquid de 
579.182,24 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. 
 
 
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) 

5964 e-
799/19 

Impremta Davi-
Vic, SCP 

Contractació del disseny gràfic de 
la col·lecció de llibres “El dipòsit”, 
maquetació i impressió del 1r 
volum. 

3.726,80 

6632 e-
834/19 

ARC, Despatx 
d’Advocats i 
Consultors, SLP 

Serveis professionals per a la 
reordenació dels recursos humans 
de l’Ajuntament de Taradell 

1.815,00 

 
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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