Expedient: 682/2018 JGL 09/07/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JULIOL DE 2018
Número de sessió: JGL/28/2018
Taradell, el dia 9 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 2 de juliol de 2018, número de sessió JGL/27/2018, 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 2 de juliol de 2018, número de sessió JGL/
27 /2018 (Exp. 672/18).
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. QUEIXES PER SOROLLS I HORARIS BAR AVINGUDA. Exp. 697/18.

Vista la instància presentada pel Sr. J.C.B., en data 5-7-18, amb número de registre
d’entrada 3180/2018, en la qual exposa que el Bar Avinguda no respecte els horaris
de tancament i s’hi fa molt de soroll, sobretot a l’exterior del mateix, i sol·licita que es
facin les actuacions necessàries per evitar aquestes molèsties.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar als Vigilants Locals que durant les pròximes setmanes i diàriament
controlin expressament l’horari de tancament del Bar Avinguda, informant a l’alcaldia,
i informar al sol·licitant que cada vegada que es produeixin aquests fets es truqui als
Vigilants Locals.
Segon.-Notificar el present acord al coordinador del servei de Vigilants Locals i al Sr.
J.C.B.
2.2. SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DELS BENEFICIS FISCALS PER LES TAXES DE
RECOLLIDA DE DEIXALLES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. Exp. 687/18.
Vista la instància presentada per la Sra. E.B.M., en data 4-7-18, amb número de
registre d’entrada 3171/2018, en la qual exposa que té una discapacitat del 75% i
disposa del carnet de família nombrosa i que, malgrat això, no li són aplicables cap
dels beneficis fiscals per les taxes de recollida de deixalles i de subministrament
d’aigua, i sol·licita que es modifiquin les corresponents ordenances fiscals, establintse beneficis fiscals per a les famílies amb membres amb discapacitat o amb carnet de
família nombrosa.
Que en la tramitació de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any
2019 és quan es podran modificar els supòsits de beneficis fiscals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar a la Sra. E.B.M. que en les modificacions de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2019, està previst que s’ampliïn els supòsits als quals es puguin
aplicar les bonificacions fiscals.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. E.B.M.
2.3. SOL·LICITUD PER PAGAR L’ABONAMENT DE L’EAS. Exp. 690/18.
Vista la instància presentada per la Sra. R.G.S., en data 5-7-18, amb número de
registre d’entrada 3183/2018, en la qual exposa que per recomanació mèdica ha de
practicar natació, que només té uns ingressos mensuals de 403 € i sol·licita que se li
atorgui una ajuda per poder pagar la quota de l’EAS.
Que el servei de l’EAS preveu diferents quotes amb imports inferiors a les quotes
individuals, que poden ajustar-se a la disponibilitat econòmica de la sol·licitant.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud, indicant ala Sra. Gallifa que s’ha de dirigir a la
direcció de l’EAS per tal d’estudiar i optar pel tipus de servei i quota que s’adapti més
a les seves necessitats.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Roser Gallifa Sañé
3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES
3.1. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA
PRESENTAT PER FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I
NEUTRAL, GUIFI.NET Exp. 647/2018.
Vit l’escrit presentat al registre municipal per la companyia Fundació Privada per a la
Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, Guifi.net en data 18-06-18, registre d’entrada
2843/2018, 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 9 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 a Taradell,
presentat per Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, Guifi.net, 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 9 de juliol de 2018 següents:
D’acord amb el que es disposa a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions correspon
autoritzar el Pla de Desplegament de fibra òptica preveient que es faci amb el mínim
impacte visual, i en aquest sentit es podrà disposar la nova instal·lació per les façanes
dels edificis únicament en aquells casos on no existeixi xarxa soterrada, sempre amb
adaptació a les condicions tècniques establertes per RD. Acordat al Consell de
Ministres.
En relació a la documentació presentada per GUIFI.NET, cal fer esment que no
existeix concreció tècnica suficient per garantir la concreció dels treballs. Per tant es
proposa condicionar l’acord d’autorització als següents extrems:

1.- L’acord d’aprovació del P.D. afecta exclusivament als treballs de les instal·lacions,
no als treballs d’obra civil i que per als quals caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
2.- No serà admès cap creuament de carrer per xarxes aèries.
3.- Els traçats en façana es situaran el més agrupats possible amb les actuals xarxes
de coure i sense duplicar traçats.
4.- La xarxa aèria seguirà línies existents, i en cap cas aquesta aprovació autoritza a
la col·locació de nous pals a la via pública
5.- 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 les distàncies mínimes de seguretat
establertes per a cadascuns dels serveis.
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 Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i
Neutral, Guifi.net.
4. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI “MANTENIMENT I OBERTURA DE
FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS A TARADELL, EXP.
554/2018.
Vist que per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data
4/06/2018 es va acordar aprovar l’expedient de contractació del servei “Manteniment
i obertura de franges de protecció contra incendis forestals a Taradell, Exp. 554/2018,
i la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació
ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat sumari, amb un sol criteri
d’adjudicació, el preu, i no subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques corresponents al no haver-se formulat cap
al·legació ni reclamació contra els mateixos.
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
Oferta 1 :
Oferta 2 :
Oferta 3 :
Oferta 4 :
Oferta 5 :
Oferta 6 :
Oferta 7:
Oferta 8:
Oferta 9:

Contratas ANCAR, S.L.
Passar Via, S.L.
Forescat, S.L.
TALHER, S.A.
Multiserveis OLEA EI, S.L.
Treballs Forestals Presegué, S.L.
Crema Verd, S.L.
Federació ADF Osona
Gestió Forestal Sostenible, S.L.

Oferta 10: Gadic. S.L.
En data 28 de juny de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia
l’obertura del “Sobre Únic” de cada proposició i examen dels documents que
contenien, va acordar declarar admesos tots els licitadors.
No obstant, per acord de la Mesa de Contractació es va acordar requerir a la
companyia Treballs Forestals Presegué, SL, per tal que en el termini de 3 dies hàbils,
justifiqués i desglossés detallada i raonadament el preu o costos ofertats mitjançant la
presentació d’aquella informació i documentació que resultés pertinents a aquells
efectes, per haver considerat la Mesa de contractació que l’oferta presentada per
aquesta companyia, era desproporcionada o anormalment baixa ja que es complien
els paràmetres establerts en la clàusula 1.15 del PCAP.
En data 5 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació va acordar excloure del
procediment de licitació a la companyia Treballs Forestals Presegué, SL, per haver
presentat una oferta desproporcionada o anormalment baixa i no haver justificat
l’oferta.
En la mateixa sessió, es va procedir a la valoració i puntuació de la resta d’ofertes
presentades que van formular la millor proposta de relació qualitat-preu.
Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes va motivar, de conformitat
al que disposa la Clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que
s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local, l’adjudicació del
contracte “Manteniment i obertura de franges de protecció contra incendis forestals a
Taradell”, a les empreses licitadores en l’ordre següent:
Oferta
Forescat, SL
Federació ADF Osona
Contratas Ancar, SL
Crema Verd, SL
Talher, SA
Gestió Forestal Sostenible, SL
Multiserveis OLEA EI, SL
Passar Via, SL
Gadic, SL

12.132,35
12.900,00
13.195,37
13.455,00
13.517,89
13.600,00
14.000,00
14.448,00
15.217,00

Puntuació
100,00
95,35
93,56
91,98
91,60
91,11
88,68
85,97
81,31

Que l’empresa Forescat, SL, classificada en primera posició ha presentat, dins el
termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula 1.18) del PCAP.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primera.- Adjudicar el contracte per a l’execució de la prestació dels serveis
“Manteniment i obertura de franges de protecció contra incendis forestals a Taradell”,

pel preu de 12.132,35€ (iva no inclòs), als licitadors que es relacionen i en l’odre
següent:
Puntuació
Forescat, SL
Federació ADF Osona
Contratas Ancar, SL
Crema Verd, SL
Talher, SA
Gestió Forestal Sostenible, SL
Multiserveis OLEA EI, SL
Passar Via, SL
Gadic, SL

100,00
95,35
93,56
91,98
91,60
91,11
88,68
85,97
81,31

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de que comparegui a formalitzar el contracte
a la seu de l’Ajuntament de Taradell, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció del requeriment per a la formalització.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.

5. APROVACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER TREBALLS PUNTUALS
I EXTRAORDINARIS DE FUNCIONARI. Exp. 141 i 675 de 2018.
Vist que ha estat necessari redactar els projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització
del Pla de Millora Urbana 3-Font d’en Déu, per tal de procedir a l’execució urbanística
del referit sector.
Que a tal fi es va encarregar la redacció del mateix a l’arquitecte municipal, com a
treball extraordinari en l’àmbit de les funcions que exerceix amb aquesta qualitat.
Que per retribuir aquests treballs el concepte més adequat és el del complement de
productivitat per treballs puntuals i extraordinaris.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar un complement de productivitat de .-8.700 €.- a l’arquitecte municipal
Sr. Josep Ma Claparols Pericas, pels treballs puntuals i extraordinaris dels projectes
de Reparcel·lació i d’Urbanització del Pla de Millora Urbana 3-Font d’en Déu.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Josep Ma Claparols Pericas i a la intervenció
municipal.

6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE
MILLORA URBANA 3-CAMÍ DE LA FONT D’EN DÉU. Exp. 141/18.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de maig de 2018,
es va acordar aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació Pla de Millora Urbana
3-Camí de la Font d’en Déu, que s’executa pel sistema de reparcel·lació, modalitat de
cooperació.
Que es va sotmetre a exposició pública el referit projecte havent-s’hi formulat una
al·legació per part de la companyia Tempo Habitatges SL, en la qual fonamentalment
al·lega:
•
•

que en el compte de liquidació provisional del projecte hi consta com a quantitat
a compensar a la mateixa la quantitat de .-7.500,00 €.
que en aplicació del conveni de data 16 de març de 2007 i el seu annex de 24
de desembre de 2008, atorgat per la signant i per l’Ajuntament de Taradell, la
quantitat que correspon compensar a Tempo Habitatges SL amb càrrec al
polígon PMU3-Camí de la Font d’en Déu, per obres del c.de Tona i construcció
mur de contenció és de .-13.674,14 €.

En data 9 de juliol de 2018 l’arquitecte municipal emet informe del qual en resulta que
s’han d’estimar les al·legacions formulades per Tempo Habitatges SL i modificar el
compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació, incloent com a
quantitats a compensar amb càrrec al polígon les quantitats i pels conceptes següents:
En concepte d’obres del c. de Tona----------------------------------11.168,06 €
En concepte del mur de contenció--------------------------------------2.506,08 €
Total a incloure en la liquidació provisional--------------------------13.674,14 € iva inclòs
Atenent que amb els document que es tramita es dóna compliment a allò preceptuat
als articles 89, 90, 91, 110, 119 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, els articles 110 144 a 150
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, i que així mateix el document s’adapta a les determinacions de la
legislació urbanística, i en base a les atribucions que confereix a l’alcalde l’article
53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, no havent-hi disposició legal que
impedeixi que pugui sotmetre la proposta d’acord a la Junta de Govern Local.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació Pla de Millora Urbana 3Camí de la Font d’en Déu, que incorporarà al compte de liquidació provisional que la
quantitat a compensar a la companyia Tempos Habitatges SL és de 13.674,14 € en
substitució dels 7.500,00 € que consten en el document aprovat inicialment.
Segon.-Publicar Edicte al DOGC, al taulell d’edictes i al web municipal de l’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació Pla de Millora Urbana 3-Camí de la Font d’en
Déu.

Tercer.-Notificar aquest acord a tots els interessat a l’expedient i a Tempo Habitatges
SL.
Quart.-Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció del Projecte de Reparcel·lació
del Pla de Millora Urbana 3-Camí de la Font d’en Déu.
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL “PLA DE MILLORA
URBANA 3-CAMÍ DE LA FONT D’EN DÉU” I CARRER DE TONA I CARRER FONT
D’EN DÉU. Exp. 675/18
Vist que per acord del Ple de l’ajuntament de data 2 de novembre de 2017 es va
aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana 3-camí de la Font d’en Déu.
Que dintre l’àmbit del referit Pla s’hi troben en part el carrer de Tona, el carrer de la
Font d’en Déu i la carretera de Balenyà.
Que ha estat necessari redactar un projecte d’urbanització que prevegi la realització
de les obres d’urbanització que manquen en els referits vials, tant en la part inclosa
en el PMU esmentat com la que no en forma part.
A tal fi, per part dels serveis municipals s’ha redactat el projecte “Urbanització del Pla
de Millora Urbana 3- camí de la Font d’en Déu, c. de Tona i carrer Font d’en Déu”,
amb un pressupost d’execució per contracte de 251.531,90 € més 52.821,70 € d’iva.
Atès que amb el document que es tramita es dóna compliment a l’establert a l’art. 72
del Decret Legislatiu 1/2010 TRLUC i art. 96 del Decret 305/2006 RLUC, i que el
document s’adapta a les determinacions del POUM de Taradell i normativa
urbanística.
Que el procediment per a la seva aprovació és l’establert a l’art. 89.6 del TRLUC
seguint els tràmits de l’art. 119.2, havent de sotmetre’s a informació pública durant el
termini d’un mes per mitjà d’edictes que es publicaran en el BOPB, en un diari de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, en el tauler
d’edictes i en la seu electrònica de la web municipal.
Que segons l’art. 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003 TRLMRLC l’òrgan competent
per a l’aprovació del projecte és l’alcalde però no hi ha cap disposició legal que s’oposi
a que aquest pugui sotmetre’l a l’aprovació de la Junta de Govern.
Vist l’informe del secretari-interventor de data 5 de juliol de 2018.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar inicialment el projecte d’urbanització “Urbanització del Pla de Millora
Urbana 3- camí de la Font d’en Déu, c. de Tona i carrer Font d’en Déu”, amb un
pressupost d’execució per contracte de 251.531,90 € més 52.821,70 € d’iva i redactat
per l’arquitecte municipal.

Segon.-Sotmetre el referit projecte d’urbanització a informació pública pel termini d’un
mes, per mitjà de la publicació en el BOP de Barcelona, en el diari El Punt Avui, al
tauler d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica del web municipal, podent
consultar-se l’expedient de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 h. i dilluns
laborables de 16:00 a les 17:00 h., a les dependències de la secretaria de l’Ajuntament
de Taradell, c. de la Vila 45, Taradell, 1a planta, Exp. 675/2018, i sol·licitar informe als
organismes afectats.
Tercer.-Si no es formulen al·legacions o reclamacions s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.

8. RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SRA. T.A.H.
DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Exp. 699/18.
Vist que en data 6 de juliol de 2018, registre d’entrada 3206, l’escrit del Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, al qual s’adjunta diversa documentació, en
el qual es requereix a aquest Ajuntament per tal que en el termini de 20 dies es remeti
còpia de l’expedient administratiu 1752/2017, en virtut del recurs contenciós
administratiu núm. 177/2018-B Procediment Abreujat interposat per la Sra. T.A.H.
contra l’acord de de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2018, que es va
notificar a la demandant per mitjà d’escrit amb registre de sortida de data 13 de març
de 2018, núm. 379, i pel qual es desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament de Taradell pels danys que la mateixa va patir el 26-08-17
al caure-l’hi al damunt del peu una jardinera.
En el mateix escrit s’indica que es seguirà el procediment abreujat i que la vista tindrà
lloc el dia 8 d’octubre de 2019, a les 10:10 h. a la Sala de vistes 234 planta 2a (CJB
Edifici I-Barcelona).
Així mateix es requereix a aquest ajuntament per tal que la resolució per la qual
s’acordi remetre l’expedient, es notifiqui en els 5 dies següents a la seva adopció al
qui apareguin com interessats a l’expedient.
Que en la notificació als interessats esmentada, se’ls ha d‘informar que poden
personar-se i comparèixer en el termini de 9 dies i citant-los a la vista per si és del seu
interès, de conformitat al que es disposa a l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Que és necessari designar procurador i advocat que representin i defensin aquest
ajuntament en el procediment de referència.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Remetre còpia de l’expedient administratiu d’aquest ajuntament
núm.1752/2017, al Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, en relació al

Recurs Contenciós Administratiu 177/2018 B Procediment Abreujat, interposat per la
Sra. T.A.H. contra l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament de data
26 de febrer de 2018.
Segon.-Notificar aquest acord a la companyia Zurich Insurance PLC, que apareix com
interessada en l’expedient administratiu núm. 1752/2017, per tal que pugui personarse i comparèixer com a part demandada en el procediment judicial esmentat en el
termini de 9 dies, i citant-los a la vista que tindrà lloc el dia 8 d’octubre de 2019, a les
10:10 h. a la Sala de vistes 234 planta 2a (CJB Edifici I-Barcelona).

9.- SOL.LICITUDS CANVI DE TITULARITAT DE CONCESSIONS DE NÍNXOLS
9.1 NINXOL NUM. 123 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ
Atesa la sol·licitud de la Sra. Ma. A.T.A. en la que manifesta que el seu pare el Sr.
F.T.S. (qpd) va causar decés el dia 22 de febrer de 2018, que era el titular de la
concessió del nínxol núm. 123 de la Via Sant Sebastià, que la sol·licitant aporta
fotocòpia del testament del seu pare on l’anomena a ella hereva universal dels seus
bens; i per tant demana que se li expedeixi un nou títol de nínxol a nom seu.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat del nínxol núm. 123 de la Via Sant Sebastià,
passant a ser a nom de la interessada.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.

9.2 NINXOL NÚM. 182 de la VIA SANT SEBASTIÀ
Atesa la sol·licitud de les germanes i el germà, senyor/es M., J., M., Ma.A. i V.A.R.
manifestant que el seu pare el Sr. V.A.P. (qpd) va causar decés el dia 26 de febrer
de 1995, que era el titular de les concessions dels nínxols núm. 182 i 183 de la Via
Sant Sebastià, que la mare Sra. J.R.M. (qpd) també va causar decés el dia 3 de maig
de 2016, que els sol·licitants manifesten que el seu pare no va fer testament ni va
manifestar qui volia que ostentes la titularitat de les mateixes, per tant ells demanen
poder compartir la titularitat essent titulars del nínxol núm. 182 les Sres. M. i J. A.R.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm. 182 de la Via
Sant Sebastià, passant a ser a nom de les dues germanes indicades.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.

9.3 NÍNXOL NÚM. 183 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ
Atesa la sol·licitud de les germanes i el germà, senyores M., J., M., Ma. A. i V.A.R.
manifestant que el seu pare el Sr. V.A.P. (qpd) va causar decés el dia 26 de febrer
de 1995, que era el titular de les concessions dels nínxols núm. 182 i 183 de la Via
Sant Sebastià, que la mare Sra. J.R.M. (qpd) també va causar decés el dia 3 de maig
de 2016, que els sol·licitants manifesten que el seu pare no va fer testament ni va
manifestar qui volia que ostentes la titularitat de les mateixes, per tant ells demanen
poder compartir la titularitat essent titulars del nínxol núm. 183 les Sres. M., Ma.A. i
V.A.R.
.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm. 183 de la Via
Sant Sebastià, passant a ser a nom dels tres germans indicats.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
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
Alcalde de Taradell
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