
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1655/2017 JGL 30/10/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 
 
Número de sessió: JGL/40/2017 
 
Taradell, el dia 30 d’octubre de 2017 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 23 d’octubre de 2017, número de sessió JGL/39/2017, 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 23 d’octubre de 2017, número de sessió 
JGL/ 39 /2017. 
 
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 ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA PER POSAR LLAÇOS 
GROCS. Exp. 1485/17. 
 



 

 

Vista la instància presentada per La Sra. M.G.R., en nom i representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana-Taradell , en data 23-10-17, núm. de registre d’entrada 
E 4353/17, en la qual sol·licita que, en motiu de l’empresonament del president de 
l’entitat Jordi Sánchez, s’autoritzi posar llaços grocs visibles pel poble i també a la 
balconada de l’ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Admetre la sol·licitud de l’ANC i autoritzar la posada de llaços grocs en llocs 
visibles del poble i a la balconada de l’ajuntament, havent de seguir-se les indicacions 
dels tècnics municipals quan a les ubicacions i la forma de posar-los. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’ANC Taradell. 
 
 
2.2 SOL·LICITUD PER UTILITZAR LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA ROCA. Exp. 
1670/17 
 
Vista la instància presentada per la Sra. L.C.C., en data 26-10-17, amb número de 
registre d’entrada  4382/2017, en la qual sol·licita que s’autoritzi a utilitzar la pista 
poliesportiva de La Roca a un grup de pares i nens el pròxim 4-11-17 a les 12 h., jugar 
i dinar-hi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la utilització de la pista poliesportiva de la Roca el dia i hora 
interessats, amb el benentès que la pista també podrà ser utilitzada per terceres 
persones que no pertanyin al grup sol·licitant. 
 
Segon.-Notificar el present acord a L.C.C. 
 
 
2.3 QUEIXA PER TRENCADISSA DE VIDRES DELS COTXES A LA ZONA DE LA 
CTRA. DE BALENYÀ-CASTELLETS. Exp. 1547/17. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. D.S.R., en data 26-10-17, amb número de 
registre d’entrada  4383 /2017, en la qual sol·licita que s’incrementi la vigilància  a la 
zona de la Ctra. de Balenyà al barri de Castellets, doncs des de fa setmanes s’està 
produint el trencament dels vidres de molts cotxes. 
 
Que aquest ajuntament és coneixedor dels fets denunciats i que s’ha incrementat la 
vigilància a la zona.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar que aquest ajuntament és coneixedor dels fets referits a la zona 
de la Ctra. de Balenyà-Castellets, havent´-se incrementat la vigilància a la mateixa, i 



 

 

indicar a la sol·licitant que per part dels veïns s’informi de tots aquests actes per 
intentar resoldre el problema el més aviat possible. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. D.S.R. 
 
 
2.4 QUEIXA PER ACTES VANDÀLICS A LA ZONA DEL VOLTANT DE 
L’ESGLÉSIA. Exp. 1683/17. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. C.P.B., en data 30-10-17, amb número de 
registre d’entrada  4425/2017, en la qual sol·licita, en motiu de l’increment d’actes 
vandàlics a la zona de l’Església i en especial a la façana de la finca de la seva 
propietat, assenyalada amb els números 14 i 16 del c. de l’Església de Taradell, que 
s’incrementi la vigilància a la zona i que es netegin les pintades que es varen fer a la 
façana de la casa de la seva propietat referida. 
 
Que la responsabilitat de les pintades a les façanes particulars és de l’autor de les 
mateixes, podent el perjudicat, en el seu cas, reclamar davant la jurisdicció 
corresponent. 
 
Que des de fa un temps s’ha incrementat la vigilància a la zona de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud en relació a que l’ajuntament netegi les pintades de 
la façana de la finca propietat de la signant, i manifestar-li que ja s’han donat ordres 
als agents auxiliars de policia local per incrementar la vigilància al sector 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. C.P.B. 
 
 
2.5. AUTORITZAR INSTAL.LACIÓ XURRERIA 
 
Vista la instància presentada pel Ll.R.S., de data 18/10/2017, amb número de registre 
d’entrada 4287/2017, en la qual sol·licita que se li autoritzi la instal·lació d’una xurreria 
per la festa de Reis, Tonis i Festa Major d’Hivern 2017. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la instal·lació de la parada de xurreria els dies referits.   
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de l’Ordenança Fiscal núm. 13 per import de 
308,88 €. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
 



 

 

 
3. 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 

Aval 
residus 

1057/2017 J.C.E. 

Ctra. 
Balenyà, 
9 b 

Segregació 
de finca menor 100,00       

1519/2017 FM2 S.L. 

c/ 
Bellmunt, 
13 

Construcció 
d'habitatge 
plurifamiliar major 9381,52 1895,26 33,00 495,00 

1644/2017 M.S.C. 
c/ Vapor, 
3 

Construcció 
magatzem 
en planta 
baixa major 906,88 183,21 33,00 150,00 

1682/2017 J.O.P. 
Pl. del 
Sol, 12 

Construcció 
piscina 
descoberta major 187,11     414,26 

 
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. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA D’AIRES DEL MONTSENY SL PER PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓ. Exp. 630/2016. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal en data 23-10-2017, registre 
d’entrada núm. 4354, pel Sr. J.M.V.a en nom i representació de la companyia Aires 
del Montseny SL, en el qual exposa que s’ha sol·licitat per segona vegada al Jutjat 
Mercantil 8 de Barcelona, que l’administradora concursal autoritzi la personació de la 
companyia en l’expedient administratiu 630/2016, i demana que es tingui per presentat 
l’escrit dintre de termini, a l’espera que l’administració concursal atorgui l’autorització 
esmentada. Adjunta diversos documents a la instància. 
 
Que per acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2016 es va acordar, 
entre d’altres extrems, tenir per desistits als Sr. J.M.V., Ma R.V.M. i a la companyia 
Aires del Montseny SL, de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial formulada a 
aquest Ajuntament per mitjà de l’escrit presentat al registre municipal en data 12 de 



 

 

juliol de 2016 (presentat a l’oficina de correus en data 08-07-2016), registre d’entrada 
2390, Exp. 630/2016, i ordenar l’arxiu d’aquest expedient, al no haver-se presentat la 
documentació requerida per Decret de l’alcalde 105/2016. 
 
Per altra part el Sr. J.M.V., la Sra. M.R.V.M. i la companyia Aires del Montseny SL, 
han interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern 
Local esmentat de 19 de setembre de 2016 i contra la desestimació per silenci del 
recurs de reposició formulat contra el mateix, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, Recurs Ordinari núm. 186/2017-E. 
 
De l’anterior en resulta que l’expedient administratiu núm. 630/2016 ja s’ha arxivat, i 
precisament per no haver-se presentat en el termini atorgat i prorrogat la 
documentació requerida, que és per a la qual per mitjà de la instància actual i objecte 
d’aquest acord es sol·licita un nou termini per a la seva presentació. 
 
La sol·licitud de la companyia Aires del Montseny SL és extemporània perquè es 
planteja quan l’expedient de referència ja s’ha resolt i se n’ha acordat l’arxiu, i que està 
sub júdice tal i com s’ha referit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la companyia Aires del Montseny SL pels motius 
que consten a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la companyia Aires del Montseny SL. 
 
 
5. PROPOSTA DE CONVENI DE LA COMPANYIA MAJOSERI SL PER GOLF A 
TARADELL AMB REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE L’IBI. Exp. 1685/17. 
 
 Vist l’escrit presentat per la companyia Majoseri SL al registre municipal en data 30-
10-17, registre d’entrada núm. 4426, en la qual es proposa a l’ajuntament l’atorgament 
d’un conveni entre aquella i aquest per tal de fomentar la pràctica del golf als terrenys 
veïns del Mas Vilacís de Munt on hi ha un camp de golf, establint-se importants ajudes 
a diferents col·lectius de veïns Taradell per a la seva pràctica, de tal manera que es 
pogués considerar que a les finques que conformen el camp de gols s’hi desenvolupen 
activitats econòmiques d’especial interès o utilitat municipal, atorgant-se una 
bonificació de l’IBI de les mateixes del 95% de conformitat al que s’estableix a l’article 
74/2 quarter del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals RD 2/2004. 
 
Que la iniciativa proposada pot ser d’interès d’aquest ajuntament si bé s’ha d’estudiar 
per part de la regidoria d’esports per un costat, i per part de la regidoria d’hisenda en 
referència a l’import de la bonificació esmentada. 
 
Que a data d’avui ja s’ha tancat la proposta d’acord d’aprovació i modificació de les 
Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 



 

 

 
Primer.-Procedir a l’estudi de l’oferta formulada per Majoseri SL per a la seva 
aplicació, en el seu cas, a l’exercici 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Majoseri SL. 
 
 
6 .CANVI  DE TITULARITAT  DE  TÍTOL  DE  NINXOL. 
 

6.1 NINXOL  NUM. 189 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ. Exp. 1553/2017. 
 
Atesa  la  sol·licitud de la Sra. C.F.F. en la qual manifesta que el Sr. R.D.LL. (qpd) era 
titular dels drets del nínxol 189 de la Via Sant Sebastià i donat que va causar decés el 
dia 27 d’agost de 1990 i que el seu únic familiar era la seva germana la Sra. Genoveva 
Domènech Llop (qpd) que també va causar decés el dia 23 de març de 2004, cap dels 
dos tenia descendència i s’atribueix la titularitat de la concessió als nebots Srs. Xavier 
i Lourdes Piqué Domènech. 
 
Ambdós han signat una renúncia a la titularitat de l’esmentada concessió a favor de la 
Sra. C.F.F., donat que ells no el necessitaran, doncs no viuen a Taradell i que la Sra. 
C. tenia un vincle afectiu amb els germans difunts.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat del  nínxol núm. 189 de la Via Sant Sebastià, 
passant a ser a nom de C.F.F. 
. 
Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades. 
 
 
7. SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’UNA LIQUIDACIÓ DE L’IBI DE REGULARITZACIÓ 
CADASTRAL DE LA FINCA DEL PG. DE SANT GENÍS PROPIETAT DEL SR, 
XAVIER CAROL PRAT. Exp. 715/17. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F.X.C.P. al registre municipal en data 29 d’octubre 
de 2017, núm. de registre d’entrada 4412, en la qual exposa que va sol·licitar a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT), que es 
corregissin els errors en el càlcul de les diferències de l’IBI dels anys 2012 a 2015, 
corresponents a la seva finca del Pg. de Sant Genís 52 de Taradell, donat que se li 
exigia la devolució del 5% de bonificació que se li havia aplicat en els rebuts dels anys 
2012 a 2015 per tenir-los domiciliats. Que l’OGT li va desestimar el recurs presentat 
per uns motius que no són els que s’al·leguen en l’escrit de recurs, i sol·licita que per 
part de l’ajuntament es facin les actuacions oportunes davant l’OGT per tal que es 
reconeguin els errors en el càlcul de les diferències en els imports de l’IBI deguts a la 
regularització dels valors cadastrals i en els que  s’inclouen les bonificacions del 5% 
per rebuts domiciliats els anys 2012 a 2015, i que s’insti a l’OGT a retornar les 
quantitats cobrades indegudament. 
 



 

 

Que en virtut de la delegació efectuada per aquest ajuntament a l’OGT de la Diputació 
de Barcelona quan al cobrament d’impostos i tributs, li correspon a la mateixa la 
resolució dels recursos que es formulin contra les liquidacions que hagi emès. 
 
No obstant això, i atès que és possible un error de càlcul al no aplicar-se el 5% de 
bonificació que li corresponien al Sr. C. per tenir domiciliats els rebuts de l’IBI a les 
liquidacions resultants de la regularització cadastral de l’any 2015, es creu convenient 
que per part de l’OGT es repassin de nou les liquidacions i s’informi a aquest 
ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Requerir a l’OGT per tal que informi a aquest ajuntament en relació al càlcul 
de les liquidacions resultants de la regularització cadastral de l’any 2015, respecte de 
la finca assenyalada com a Pg. de Sant Genís 52 de Taradell, propietat de Francesc 
X.C.P. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. F.X.C.P. i a l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
8. DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT D’UNA SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. Exp. 1684/2017. 
 
Vist que el Departament d’Ensenyament va atorgar una subvenció de .-1.900,00 €.-a 
aquest ajuntament, en l’àmbit de l’Ordre ENS/188/2015, de concessió de subvencions 
als ajuntaments titulars de llars d’infants, destinades a minorar el cost del servei de 
menjador escolar durant el curs escolar 2015-2016. 
 
Que l’import de la subvenció ja es va ingressar a la caixa municipal. 
 
Que no ha estat necessari disposar de la quantitat esmentada per a la prestació del 
servei de menjador escolar, essent necessari procedir a la devolució de l’esmentat 
import la qual ha estat reclamada pel Departament d’Ensenyament per mitjà d’escrit 
de data 10 d’octubre de 2017. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar la devolució de la quantitat de .-1.900,00 €.-al Departament 
d’Ensenyament, corresponent a la subvenció atorgada per mateix a aquest 
ajuntament, en l’àmbit de l’Ordre ENS/188/2015, de concessió de subvencions als 
ajuntaments titulars de llars d’infants, destinades a minorar el cost del servei de 
menjador escolar durant el curs escolar 2015-2016. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Servei de Gestió dels Serveis a l’Alumnat del 
Departament d’Ensenyament. 
 
 



 

 

9. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2018. Exp. 1656/17. 
 
Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT) té 
delegades funcions de gestió de la recaptació municipal, havent notificat la proposta del 
calendari fiscal per a l’any 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Donar conformitat al calendari fiscal general, proposat per l’OGT, de recaptació 
en període voluntari dels següents tributs municipals corresponents a l’exercici de 2018, 
en els terminis següents: 
 
Concepte 03  
Impost sobre vehicles de tracció mecànica:  del 01/03/2018 al 04/05/2018. 
Concepte 11 
Taxa per recollida d’escombraries:   del 02/05/2018 al 05/07/2018. 
Concepte 12  
Taxa per recollida d’escombraries comercials: del 02/05/2017 al 05/07/2018. 
Concepte 13  
Taxa per recollida d’escombraries industrials: del 02/05/2017 al 05/07/2018. 
Concepte 16  
Taxa servei de cementiri municipal:  del 02/05/2017 al 05/07/2018. 
Concepte 41  
Taxa per entrada de vehicles-guals:  del 02/05/2017 al 05/07/2018. 
Concepte 44  
Taxa per ocupació de via pública:   del 02/05/2017 al 05/07/2018. 
Concepte 72  
Preu públic per execució subsidiària del servei de  
prevenció d’incendis en urbanitzacions:  del 17/09/2017 al 19/11/2018. 
 
Concepte 02  
Impost sobre Béns Immobles Rústecs:   del 03/09/2018 al 05/11/2018. 
Concepte 10   
Impost sobre Activitats Econòmiques:   del 17/09/2018 al 19/11/2018. 
  
Segon.-  Aprovar el fraccionament en tres càrrecs de l’Impost sobre Béns Immobles 
Urbans corresponent a l’exercici de 20167 de la següent manera: 
 
Rebuts no domiciliats:     del 02/05/2018 al 05/07/2018. 
1ª fracció de rebuts domiciliats:                       02/07/2018. 
2ª fracció de rebuts domiciliats:             02/11/2018. 
   
Tercer.- Notificar la  present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, a Barcelona i a Vic. 
 
 
 
 



 

 

10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0023, per 128.329,45 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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