
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 820/2019 JGL 22/07/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE JULIOL DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/28/2019 
 
Taradell, el dia 22 dejuliol 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 15 de juliol de 2019, número de sessió JGL/27/2019, 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 15 de juliol de 2019, número de sessió JGL/ 
27 /2019. Exp. 805/19. 
 
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 DE DADES GENERALS DE LA POBLACIÓ. Exp. 803/2019. 
 



 

 

 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. N.G.S., en data 15-7-19, 
amb de registre d’entrada número  E 3440/2019, en la qual sol·licita que se li facilitin 
unes dades genèriques de la població i activitats econòmiques de la mateixa, que 
precisa per al seu treball de Recerca. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, indicant a la sol·licitant que s’haurà de posar en 
contacte amb els serveis administratius municipals per a l’efectivitat d’aquest acord, 
amb la condició que haurà d’entregar una còpia del treball de referència a aquest 
ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. N.G.S. 
 
 
2.2. QUEIXA PER ROBATORIS I VEHICLES MAL ESTACIONATS AL C. DE 
L’ESTACIÓ.  Exp. 136/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.M.P., en data 18-7-19, 
amb de registre d’entrada número  3509/2019, en la qual exposa que han intentat 
robar en la seva propietat del c. de l’Estació 7, que de de fa temps hi ha un remolc 
aparcat al final del carrer, estan prohibit l’aparcament de remolcs i caravanes en el c. 
de l’Estació, i que s’ha arrencat un arbre de la vorera del carrer, i sol·licita que es 
preguin les mesures que calgui perquè aquests fets no es produeixin. 
 
Que per part dels serveis municipals ja s’ha procedit a iniciar el procediment per treure 
el remolc de referència. 
 
Que en relació als robatoris no es de competència municipal sinó dels Mossos 
d’Esquadra però que, no obstant, s’informarà a aquests de la queixa. 
 
Que els serveis tècnics han inspeccionat el carrer i no s’ha observat que s’hagi 
arrencat cap arbre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud en la forma que resulta de la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.M.P. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE LA FUDACIÓ VILADEMANY PELS ACTES DE LA FESTA 
MAJOR DE 2019. Exp. 66/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Fundació Vilademany, en data 
19-7-19, amb de registre d’entrada número  3531/2019, en la qual, en motiu de la 



 

 

cantada de la Coral el dia 20 d’agost i la Serenata el 22 d’agost, a les instal·lacions de 
la Fundació, sol·licita que se li facilitin 2 gàbies de cadires i 8 taules plegables. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, advertint a la sol·licitant 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 la Fundació Vilademany. 
 
 
2.4. SOL·LICITUD UD TARADELL PER AL TORNEIG DE FUTBOL 5. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la UD Taradell , en data 22-7-
19, amb de registre d’entrada número  3549./2019, en la qual, en motiu de la 
celebració de la Final del Torneig de Futbol el dia 27-7-19, sol·licita la presència de 
l’alcaldessa i el regidor d’esports per fer entrega dels trofeus per entregar els trofeus, 
i que es posin a la seva disposició 1 gàbia de cadires i 3 tarimes. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la UD Taradell. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE L’IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES. Exp. 
923/18 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. X.C.A., en representació 
pròpia i d’altre signants de la sol·licitud, en data 22-7-19, amb de registre d’entrada 
número  3544/2019, en la qual sol·liciten que s’estudiï la possibilitat d’aplicar una 
reducció de l’Impost sobre Béns Immobles en els edificis que siguin domicilis de 
famílies nombroses. 
 
Que aquest és un tema que sens dubte es plantejarà aquest ajuntament en l’àmbit de 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020, i que restarà 
condicionada per dificultats pressupostària i recursos molt limitats i insuficients de les 
Corporacions Locals, amb la condició normativa que aquestes bonificacions s’haurien 
d’establir, en tot cas, tenim en compte la disponibilitat econòmica dels possibles 
beneficiàries i en funció dels seus ingressos. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud en el sentit que s’estudiarà la proposta en l’àmbit de 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals municipals de l’exercici 2020. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord al Sr. X.C.A. 
 
 
3. URBANISME 
 
3.1. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES D’ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A L’ALOU GOITALLOPS 10. Exp. 
679/19 
 
Vist que la companyia Endesa Distribución Eléctrica SLU va presentar al registre 
municipal en data 4-6-19, una sol·licitud de llicència d’obres per tal d’instal·lar una 
nova línia, aèria i suportada en pals de formigó en una zona de parc urbà. 
 
Que la finca on es vol instal·lar aquesta nova línia elèctrica és de propietat municipal i 
no consta que s’hagi autoritzat a Endesa la instal·lació d’aquesta línia en la finca 
propietat d’aquest ajuntament. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 22-7-19, emès amb caràcter desfavorable 
per no disposar-se de l’autorització de l’ajuntament per ocupar un terreny municipal, i 
perquè, en tot cas, només podria haver estat possible si es projectés una línia 
soterrada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de llicència d’obres de Endesa Distribución Eléctrica 
SLU, per a una nova línia a l’Alou-Goitallops 10, pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
 
 
3.2. 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 

345/2019 M.M.F. 
Finca Can 
Vilardell 

Construcció dos 
coberts prefabricats major 449,06 90,72 33,00 

836/2019 J.J.C. 
c/ Hostalet, 
7 

Reparació i nova 
formació tanca mur menor 89,00     

  

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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 CANVI DE TITULARITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA – Exp. 674/2019 
 
Atesa la instància de C.R.R., amb NIF 33945922S, de data 30 de maig de 2019, 
demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat d’explotació porcina d’engreix 
(Exp. 20/15-A) a la Granja Serra, d’aquest terme municipal, expedient núm. 674/2019. 
 
Vista la renúncia de la senyora M.F.M., actual titular, a favor de la sol·licitant C.R.R. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 19 de juliol, després 
d’una visita de control de les instal·lacions, es considera que es pot concedir el canvi de 
titularitat amb les següents condicions: 

- Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència inicial de 
l’activitat. 

- No portar a terme cap ampliació ni modificació substancial de les instal·lacions 
autoritzades. 

- Presentar, actualitzats, a nom del nou titular els contractes de recollida de 
cadàvers i de gestió de residus zoosanitaris, subscrits amb empreses 
autoritzades. 

 
Vist l’article 64 de 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). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat 
d’explotació porcina d’engreix (Exp. 20/15-A) a la Granja Serra a favor  de Cristina Riera 
Roura amb les condicions esmentades a l’informe de l’enginyer de data 19 de juliol de 
2019. 
 
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: 
Canvi de titularitat....................................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.2 LLICÈNCIA PER A L’ACTIVITAT FESTIVAL MUSICAL “LOST RANXX” A MAS 
CAN CLOS – Exp. 815/19 
 
Atesa la instància del Sr. D.X.B.P. amb NIF núm. 46361634M de data 10 de juliol de 
2019, presentant documentació per sol·licitar llicència per a realitzar l’activitat festiva 
musical “Lost Ranxx” al mas Can Clos d’aquest terme municipal, el dia 30 d’agost de 
2019 entre les 16h i les 23h i el dia 31 d’agost de les 11h a les 2h del dia 1 de setembre 
de 2019, expedient núm. 815/19.  
 
Atès que amb data 19 de juliol de 2019 el tècnic municipal emet informe favorable, 
considerant que la documentació presentada conté totes les dades necessàries per 
valorar el compliment de les mesures de seguretat i protecció del medi ambient que 
són d’aplicació, i posant les següents condicions: 

- Preservar els límits d’immissió acústica exterior establerts per la reglamentació 
vigent. 

- Presentar una declaració responsable de disposar d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos que es puguin derivar de la 
celebració de la festa. 

- Complir les condicions que estableix la legislació vigent en matèria de seguretat 
i salut en el treball. 

- En general complir la legislació d’Espectacles i Activitats Recreatives vigent. 
Llei 11/2009, del 6 de juliol i Decret 112/2010 de 31 d’agost. 

- Aplicar els criteris de seguretat establers en al pla d’autoprotecció presentat. 
 
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). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada pel Sr. 
D.X.B.P. per exercir l’activitat festiva musical “Lost Ranxx” al mas Can Clos d’aquest 
terme municipal, el dia 30 d’agost de 2019 entre les 16h i les 23h i el dia 31 d’agost 
de les 11h a les 2h del dia 1 de setembre de 2019, expedient núm. 815/19, amb el 
compliment de les condicions de l’informe del tècnic municipal del 19 de juliol de 2019.  
 
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: 
Llicència per activitat recreativa de caràcter extraordinari......................... 125,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
5. LLICENCIES MUNICIPALS PER TINENÇA D’ANIMAL POTENCIALMENT 

PERILLÓS 

5.1 EXPEDIENT  DE  J.J.L.E. PEL GOS AFRI DE A AMERICAN STAFFORDSHIRE 

TERRIER 

Atesa  la instancia presentada pel Sr. J.J.L.E., amb número de registre d’entrada 

2751/2019 de data 7 de juny de 2019, sol·licitant llicència municipal de tinença i 

conducció d’animals potencialment  perillosos, del gos AFRI i de raça American 

Staffordshire Terrier. 

Vista la documentació presentada que s’ajusta a l’establerta a la normativa d’aplicació 

i l’informe del  veterinari que textualment disposa: En el moment de la visita el gos està 

dintre el pis ubicat al Mas Marenga, el propietari ho te per arrendament, segons ell el 

gos està sempre dins del pis te menjar i aigua i en el moment de la visita el seu 

comportament és normal. Queda  sota la seva responsabilitat portar-lo lligat amb doble 

cadena i amb morrió quan surtin al carrer. Cal que el propietari respecti les normes de 

higiene i conducta en el jardí per tal de no molestar als veïns.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals potencialment  perillosos 

del gos AFRI,  de raça American Staffordshire Terrier, al Sr. J.J.L.E.  

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 

 

6. ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 

EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB 

DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA. Exp. 820/19. 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 

de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 

les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja 

i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de 

conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 



 

 

tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 

amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 

 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 

aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 

de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat 

anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com 

la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el 

quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 

 

4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 

d’agost de 2018. 

 

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc 

de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019 amb les condicions 

econòmiques següents: 

 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    54,370 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    47,470 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,852 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 2                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,685 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,485 € 

 

6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

 



 

 

FONAMENTS DE DRET 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 

la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 

contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 

d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels 

contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 

Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 

del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 

de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

 

Per unanimitat s’acorda: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell a la primera pròrroga del 

contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de 

dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 



 

 

centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 
7. EXPEDIENT SANCIONADOR A GERMANS COMERMA SALA SL PER HORARI 
DE JULIOL DE L’HOTEL ROSA. Exp. 846/2019 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local sessió celebrada l’11 de juny de 2019 
es va acordar “Atorgar a GERMANS COMERMA SALA SL, NIF núm. B-60629300 la 
llicència d’activitat recreativa (annex II) per a l’exercici de l’activitat de restaurant-bar i 
pub irlandès (bar musical) amb terrassa i zona de jocs infantils emplaçada al passeig 
Domènec Sert, 40-42 i al passeig Sant Genís, 37-39 d’aquest municipi, expedient núm. 
795/18”, i amb les condicions que consten en l’informe de prevenció d’incendis del 20 
de novembre, l’informe del tècnic municipal de data 14 de desembre de 2018 i l’informe 
integrat del Consell Comarcal d’Osona de data 24 de gener de 2019. 
 
Que segons disposen els articles 71.3 h),125 i 128 de l’Ordenança Municipal de Bon 
govern, civisme i convivència (OMBGCC): 
 
“Article 125.-Terrasses i Recintes Oberts 
Si es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades a la via pública o 
terrenys públics com en terrenys privats, l’horari de màxim del funcionament és: de 
dilluns a dijous laborables a les 23:00 h; de divendres a diumenges i vigílies de 
festius, les 24:00 h.”  
 
“Article 128.- Ampliació d’horaris 
Els horaris màxims de tancament es podran perllongar mitja hora els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius, excepte els de terrasses i recintes oberts” 
 
“Article 71.3 h).- Ocupacions destinades a terrasses  
h) L’horari màxim del funcionament de les terrasses a la via pública es: de dilluns a 
dijous laborables a les 23:00 h; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 
24:00 h.” 
 
Que el coordinador del servei de vigilants locals ha emès en data 22 de juliol de 2019 
un informe del qual en resulta que la terrassa de l’establiment del Pg. Sant Genís 37-
39, ha tancat els dies que es relacionen a les hores següents:  
 

DIA HORA TANCAMENT 

Diumenge       14-07-2019 03:30 Hores 

Dilluns             15-07-2019 00:30 Hores 

Dimarts           16-07-2019 00:00 Hores 

Dimecres        17-07-2019 00:00 Hores 

Dissabte         20-07-2019 03:30 Hores 

Diumenge       21-07-2019 03:00 Hores 
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Que aquests fets poden comportar un incompliment de l’establert en l’OMBGCC i la 
imposició d’una sanció administrativa. 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador a la companyia GERMANS COMERMA SALA 
SL per incompliment dels articles 71.3 h), 125 i 128 de l’OMBGCC. 

 
Segon.- Designar instructor i secretari d’aquest expedient al regidor Sr LL.R.R. i 
secretari al de la corporació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la companyia GERMANS COMERMA SALA SL. 
 
 
8.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 
 
8.1 CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 80 DE LA 
VIA SANT SEBASTIÀ 
 
Atesa  la  sol·licitud del Sr. F.V.V., el qual manifesta que el seu pare Sr. J.V.U. (qpd) 
va causar decés el dia 22 de setembre de 2000, i la seva mare Sra. M.A.V.M. (qpd) 
va causar decés el dia 10 de febrer de 2019. 
 
Que el Sr. J.V.U. (qpd) era el titular de la concessió dels nínxol núm. 80 de la Via Sant 
Sebastià.  
 
Que els dos fills del matrimoni són F. i Ll.V.V. i són els únics hereus d’aquesta 
titularitat. 
 
Que el Sr. Ll.V.V. renuncia als drets que li corresponen a favor del seu germà Fèlix. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm. 80 de la Via 
Sant Sebastià a nom del Sr. F.V.V.    
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.   
 
 
8.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 
 
8.1 CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 80 DE LA 
VIA SANT SEBASTIÀ 
 
Atesa  la  sol·licitud del Sr. F.V.V., el qual manifesta que el seu pare Sr. J.V.U. (qpd) 
va causar decés el dia 22 de setembre de 2000, i la seva mare Sra. M.A.V.M. (qpd) 
va causar decés el dia 10 de febrer de 2019. 
 



 

 

Que el Sr. J.V.U. (qpd) era el titular de la concessió dels nínxol núm. 80 de la Via Sant 
Sebastià.  
 
Que els dos fills del matrimoni són F. i Ll.V.V. i són els únics hereus d’aquesta 
titularitat. 
 
Que el Sr. Ll.V.V. renuncia als drets que li corresponen a favor del seu germà F. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm. 80 de la Via 
Sant Sebastià a nom del Sr. F.V.V.    
 
Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.   
 
 
8.2 CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 14 DEL BLOC TARDOR 
 
Atesa  la  sol·licitud del Sr. P.P.F., el qual manifesta que la seva esposa  Sra. M.D.P.V. 
(qpd) va causar decés el dia 12 de juliol de 2019 .Que  es voluntat de la família 
d’enterrar-la al Cementiri de Taradell i per aquest motiu sol·licita la concessió del 
nínxol núm. 14 del  Bloc Tardor a favor del seu fill  Sr. A.P.P. 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la concessió del nínxol núm. 14 del Bloc Tardor al Sr. A.P.P. 
 
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.  
 
 
Ma Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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