
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 707/2018 JGL 16/07/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE JULIOL DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/29/2018 
 
Taradell, el dia 16 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 9 de juliol de 2018, número de sessió JGL/28/2018, 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 9 de juliol de 2018, número de sessió JGL/ 
28 /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 ALA CELEBRACIÓ D’ACTES DE LA MARATÓ 6X7 DE LA 
FUNDACIÓ VEDRUNA. Exp. 87/2018. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Fundació Educativa Vedruna Catalunya al registre 
municipal en data 16-7-18, amb registre d’entrada núm. 3335/2018, en la qual 
s’exposa que el proper 5 d’octubre volen celebrar la Marató 6x7 Vedruna Catalunya, 
estan previst en una actuació a Taradell que comportarà l’assistència d’uns 500 
alumnes, de 6è i 1r d’ESO de les 36 escoles Vedruna de Catalunya a Taradell a les 
10:30 h. aproximadament, per desplaçar-se caminant cap a Vic i, per tal que els 
alumnes puguin disposar de lavabos i serveis, i sol·liciten que s’autoritzi que es designi 
Taradell com apunt de partida, poder desembarcar els alumnes i posar a la seva 
disposició els espais interessats i la col·laboració dels vigilants locals per coordinar el 
pas pel nucli urbà. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, assenyalant el pavelló municipal com a dependència a 
utilitzar pels sol·licitants, amb l’advertiment que amb anterioritat a la data interessada, 
s’hauran de posar en contacte amb els serveis municipals per coordinar les actuacions 
(Sra. Anna Rovira) 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Fundació Educativa Vedruna Catalunya. 
 
 
2.2.-AUTORITZACIÓ A L’ASSOCIACIÓ TOCA-SONS PER UTILITZAR UN LOCAL 
DEL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT. Exp. 720/2018 
 
Vist que per part de l’Associació Toca-sons de Taradell s’ha interessat que se l’autoritzi 
per utilitzar un local de l’edifici municipal Centre Cultural Costa i Font, ctra. de Balenyà 
101 de Taradell, per utilitzar-lo com a dipòsit dels trabucs i altres elements que utilitzen 
a la festa. 
 
Que es tracte d’un local situat en edifici destinat a l’ús públic, el que comporta que la 
utilització interessada és una sol·licitud d’ús comú especial del domini públic local que 
s’ha d’instrumentalitzar, en el seu cas, com a llicència d’ús. 
 
Que la sol·licitant és una entitat sense ànim de lucre, que executa actuacions d’interès 
local, gratuïtes i obertes a tots els veïns. 
 
Vist que en el referit edifici hi ha un espai de 27,72 m2 que actualment no s’utilitza, 
que disposa de dues portes metàl·liques d’accés i que es tanquen, parets de 15 cm. 
de gruix de maó ceràmic, il·luminació i alarma i amb la resta de característiques que 
consten a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 20 de juny de 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar a l’Associació Toca-sons llicència d’ús comú especial, a precari i 
revocable per acord d’aquest Ajuntament, per a la utilització del local situat a la planta 
baixa del Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell, de 27,72 m2, per destinar-lo a 
dipòsit de trabucs i d’altres materials que s’utilitzen a la festa d’en Toca-Sons de 
Taradell. 



 

 

 
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Toca-sons de Taradell. 
 
 
2.3. QUEIXA PER SOROLLS BAR LA RAUREDA. Exp. 587/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R. Ma R.G. al registre municipal en data 13-
07-18, registre d’entrada núm. E 3307/2018, en la qual exposa que no es compleix 
l’horari de tancament del bar la Raureda, que a vegades es tanca més tard de la una, 
i sol·licita que es facin complir els horaris establerts. 
 
Que la sol·licitant ha presentat diverses queixes per aquest mateix tema al Síndic de 
Greuges, el qual està tramitant l’expedient amb referència Q-05134/2018, i en el qual 
s’ha demanant informació a aquest ajuntament en relació als fets exposats per la 
sol·licitant. 
 
Aquest ajuntament ja va contestar en data 2 de juliol de 2018 el requeriment del Síndic, 
on consten les actuacions realitzades. 
 
Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Manifestar a la Sra. R. Ma R.G. que en relació als fets denunciats ja s’està 
tramitant l’expedient indicat en la Sindicatura de Greuges, on s’ha informat de les 
actuacions realitzades per aquest ajuntament i on ha d’adreçar-se per tenir 
coneixement de les mateixes. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. R. Ma R.G. 
 
 
2.4. QUEIXES PER COLÒNIA DE GATS SRA. M.S. I SR. J.C.. Exp. 237/18. 
 
Vistes les instàncies presentades per la Sra. M.S.F. i el Sr. J.C.S. en data 13-7-18, 
registres d’entrada números 3313 i 3314, respectivament, en les quals exposen que 
hi ha una colònia de gats a la zona del c. Barceloneta i call entre El Reig i Can Pau, 
que provoquen molèsties als veïns i que aquests posen diners seus per cuidar-los. 
 
Que l’ajuntament està efectuant diverses actuacions per tal de controlar les colònies 
de gats, que s’ampliaran a la zona de referència. 
 
No obstant l’anterior, s’ha de recordar als sol·licitants que està prohibit donar menjar 
de forma discrecional als animals abandonats, doncs això provoca un increment del 
problema i no ajuda en absolut a resoldre’l. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Comunicar als sol·licitants que s’efectuaran les actuacions necessàries per al 
control de la colònia de gats de referència. 
 



 

 

Segon.-Recordar als sol·licitants que està prohibit alimentar de forma discrecional als 
animals abandonats. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. M.S.F. i al Sr. J.C.S. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD PER POSAR PARADA ELS DIES DE LA FESTA MAJOR. Exp. 
666/18 
 
Vista la instància presentada per la Sra. A.A.M., en data 21-06-18, amb número de 
registre d’entrada  2923/2018, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a u posar una 
atracció de nòria infantil dies de la Festa Major de 2018. 
 
Que no es disposa d’espai per posar més parades. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. A.A.M. per no disposar d’espai. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.A.M. 
 
 
2.6. ESCOLA PINEDIQUES: TREURE FAGINES DEL SOSTRE DEL GIMNÀS I 
ARRANJAMENT DEL MATEIX. Exp. 718/18. 
 
Vista la instància presentada per l’Escola Pinediques al registre municipal en data 11-
07-18, registre d’entrada núm. 3287, en la qual s’exposa que hi ha unes fagines vivint 
al sostre del gimnàs de l’escola, el que provoca sorolls, danys, presència d’excrement 
etc., i es sol·licita que es treguin les referides fagines, es revisin les plaques del sostre, 
revisió sanitària de l’espai i revisar la instal·lació d’accés a la càmera d’aire perquè no 
hi pugui accedir cap més animal. 
 
Que des de l’ajuntament ja s’ha fent gestions amb el Departament d’Ensenyament i 
s’ha iniciat unes actuacions per tal de donar compliment a la sol·licitud. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de l’Escola Pinediques, fent constar que per part 
d’aquest ajuntament ja s’han iniciat les actuacions demandades a la mateixa. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’Escola les Pinediques. 
 
 
2.7. SOL·LICITUD ANC-TARADELL, SOM DONES I LES TRABUCAIRES 
SOL·LICITANT POSAR EL NOM DE MURIEL CASALS A UN CARRER. Exp. 
167/2018. 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M.G.R. al registre municipal en data 13-7-18, 
registre d’entrada 3318, com a representant de l’ANC Taradell, Som Dones i les 
Trabucaires, en la qual exposa que en la reunió del dilluns 21 de maig es va acordar 
posar el nom de Muriel Casals al carrer que s’obrirà a la Plaça de les Eres per 
connectar amb la Ronda i que el proper 11 de setembre, a l’acte unitari, es farà pública 
la inauguració del nou carrer a la Muriel Casals i la possibilitat que es pugui fer un 
reconeixement amb una escultura o similar prop del carrer esmentat, i demana que a 
la reunió amb la gent que formen part de l’Acte Unitari del setembre es parli sobre 
l’homenatge a la Muriel. 
 
Que a la reunió del dia 21 de maig es va dir que es posaria el nom de Muriel Casals 
al primer carrer que s’obrís, el que fos. El nou carrer de la Plaça es va dir a títol 
d’exemple. Per altra part manifestar que l’Ajuntament no participa en l’Acte Unitari, 
sinó que aquest reflexa un acord entre partits, entitats i formacions polítiques. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Tenir per efectuades les manifestacions que consten a l’escrit, tot advertint 
que a la reunió del 21 de maig es va acordar posar el nom de Muriel Casals al primer 
carrer que s’obrís, sense designar-ne cap de concret, i que aquest ajuntament com 
institució, no forma part de l’Acte Unitari al qual es refereix l’escrit. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.G.R. en representació de les entitats 
esmentades.  
 
 
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 
(€) 

713/2018 S.P.M. c/ Cabrera, 3 

Revestiment mur 
exterior, 
arrebossat menor 38,00 

715/2018 R.C.P. 
Pg. Domènec 
Sert, 38-1er. Reformar cuina menor 50,55 

716/2018 

Veïns Bloc c/ 
Torras i Bages, 5-7-
9 

c/ Torras i 
Bages, 5-7-9 

Rehabilitar 
terrassa i 
reparació ràfec menor 140,41 

725/2018 G.C.C. 
c/ de la Vila, 
79 

Reformar cuina i 
lavabos menor 59,79 

727/2018 J.M.F.M. 

Ctra. 
Balenyà, 
114-4-2 

Rehabilitació 
bany menor 57,66 



 

 

729/2018 
Fundació Projecte i 
Vida Mas la Serra 

Rehabilitar sostre 
porxada menor 275,65 

 
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 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.H.S., en representació de TARINMO S.A. data 
09/07/2018, amb número de registre d’entrada 3231/2018 en la qual sol·licita llicència 
de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 712/2018 complementari 
de l’exp. 330/2003. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 11/07/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació al habitatge situat al c/ Gaies núm. 1 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 

4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III – Exp. 1577/2017 
 
Atesa la instància de C.P.F. amb NIF núm. 47856571R de data 2 d’octubre de 2018, 
presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de 
disposar d’una activitat de taller de reparació de vehicles, independent, branques 
mecànica, electricitat, carrosseria i pneumàtics a la finca situada al Passeig de 
l’Arenal, 37 d’aquest terme municipal, expedient núm. 1577/2017. 
 
Vist que amb data 6 d’octubre l’enginyer tècnic municipal va emetre informe favorable- 
condicionat en relació al funcionament de l’activitat. Pel què fa al control de la 
documentació, observa les següents deficiències: 



 

 

- El certificat final fa referència a la realització d’una obra que realment no s’ha 
executat. Cal certificar que les instal·lacions de l’activitat s’ajusten en tots els 
seus punts a la normativa vigent. 

- El certificat d’instal·lació de l’aleró tallafoc fa referència a un domicili de 
Calldetenes. Cal que hi consti que aquest aleró s’ha instal·lat al domicili de 
l’activitat.  

- Manca a la segona pàgina del certificat elèctric on hi consta si la instal·lació té 
o no té deficiències. 

- Manca presentar el permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram públic.  

En aquest mateix informe, posa les següents condicions de funcionament: 
- 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 o 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 els operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 
 

Atès que es va comunicar les deficiències detectades en l’informe del 6 d’octubre a 
l’interessat, mitjançant la notificació del decret d’alcaldia 156/2017. En data 23 
d’octubre de 2017, l’interessat va rebre aquest requeriment pel qual se li concedia un 
termini de 10 dies per a presentar la documentació abans especificada.  
 
Em data 13 de juliol de 2018, l’interessat va presentar la citada documentació, i 
l’enginyer municipal va emetre informe favorable en relació a l’activitat. 
 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
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 per C.P.F. 
de la seva intenció de disposar d’una activitat de taller de reparació de vehicles, 
independent, branques mecànica, electricitat, carrosseria i pneumàtics al Passeig de 
l’Arenal, 37 d’aquest terme municipal, amb el compliment de les condicions de 
funcionament esmentades a l’informe de l’enginyer municipal de data 6 d’octubre de 
2017, abans transcrites. 
 



 

 

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 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 2N TRIMESTRE DE 2018 DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI 31-03-2018 DE SOREA. Exp. 394/2018 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 05-02-18 es va acordar aprovar 
l’estat de comptes del servei de subministrament d’aigua i estat d’inversions  
corresponent al 4rt primers trimestre de 2017. 
 
Atesa la instància presentada per l’empresa SOREA S.A., en data 13-07-18, amb 
número de registre d’entrada 3315/18, comunicant a la corporació la liquidació del 2n 
trimestre de 2018 i l’estat de comptes a finals del mateix, en la forma següent: 
  

Resultat de la Prestació Servei d’Aigua: 17.147,50 €  
 
Recàrrec: -2.640,00 € (negatiu) 
Altres: -233,31,11 € (negatiu) 

   Resultat a favor ajuntament: 14.336,48 € 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua del 2n trimestre de 2018, en la forma que consta en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Sol·licitar a Sorea que es faci efectiva la transferència del saldo (.-14.336,48 
€.-) a favor de l’ajuntament a la major brevetat, per mitjà d’ingrés al compte corrent ES 
1821000409110200042443. 
 
 Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal. 
 
 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE “SUPORT ALA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS” I CONVOCATÒRIA DE LA 
LICITACIÓ. Exp. 509/18. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte de serveis de suport a la gestió de recursos 
humans. 



 

 

Atès que, de conformitat amb el que es disposa en l’esmentat article 28, queda 
acreditat en l’expedient la insuficiència de mitjans materials propis per fer front a les 
necessitats que han motivat la licitació d’aquest contracte. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, en el que es detallen els aspectes 
tècnics del mateix, així com la viabilitat d’aquesta actuació, recollint-se en els 
corresponents Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques pels que es regirà la licitació. 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Considerant el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la LCSP. 
 
Per unanimitat, s’acorda 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei “Contracte de suport a la gestió 
de recursos humans”, que compren el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
(PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 
 
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació pel procediment obert i que 
es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al Perfil del Contractant 
 
Tercer.- Aprovar la despesa. 
 
Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir la licitació. 
 
Quart.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
 

7- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  

PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

7.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. C.L.S.  

Atesa la sol·licitud núm.  1181/2018 de data  9 de març de 2018 de  la Sra. C.L.S.,  

demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  amb la 

condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  Socials  i 

Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data 13 

de novembre de 2017 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. C.L.S.  

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 

targeta d’aparcament  individUal  per a persones  amb discapacitat. 



 

 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  a la Sra. C.L.S. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data 13 de novembre  

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.       

 

8.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 

8.1 NINXOL  NUM 7 DEL BLOC PRIMAVERA 

Atesa  la  sol·licitud dels germans Sra/Srs. C., R.i  A. C.M. en la que manifesten que 

la seva mare la Sra. C.M.C.  (qpd) que va morir el dia 19 de juny de 2014, era titular 

de la concessió del nínxol núm. 7 del Bloc Primavera. Que anteriorment el seu pare el 

Sr. J.C.D.  (qpd) també havia causat decés el dia 5 de gener de 2005. Per tant els tres 

germans són els  hereus de la concessió, i demanen que se’ls expedeixi un nou títol 

de nínxol a nom dels tres.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol  núm. 7 del Bloc 

Primavera , a nom dels sol.licitans.   

Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades. 

 

9. EXPEDIENT  DE RENOVACIÓ DE LA  LLICÈNCIA  MUNICIPAL  PER  TINENÇA  

D’ANIMAL  POTENCIALMENT  PERILLÓS, PER AL SR. J.P.S. DEL GOS ZEUS  DE 

RAÇA DOBERMAN 

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

2887/2018 de data 20 de juny de 2018 sol·licitant llicència municipal de tinença i 

conducció d’animals potencialment  perillosos, del gos ZEUS i de raça DOBERMAN . 

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

i l’informe del  veterinari que textualment disposa:” Es destaca que l’animal està en 

bones condicions i sota control dels seus propietaris. Un cop feta la visita es 

recorda al propietari que ha de tenir la tanca perimetral en perfectes condicions 

per tal que el gos no pugui accedir a l’exterior. Cal complir les mesures de 

seguretat pertinents quan surti a passejar. “ 

Per unanimitat s’acorda: 



 

 

Primer.- Aprovar la renovació de la  llicència municipal per tinença d’animals 

potencialment  perillosos al Sr. J.P.S. pel gos ZEUS,  de raça DOBERMAN. 

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

 
10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0019/2018, per 219.599,61 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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