
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 733/2018 JGL 23/07/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE JULIOL DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/30/2018 
 
Taradell, el dia 23 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 16 de juliol de 2018, número de sessió JGL/29/2018, 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 16 de juliol de 2018, número de sessió JGL/ 
29 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. JOVENT REPUBLICÀ DE TARADELL-GIMCANA GITANA. Exp. 87/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Jovent Republicà de Taradell, en data 12-07-18, amb 
registre d’entrada núm. 3293/2018, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració de 
la Gimcana Gitana durant la Festa Major de 2018 el dia 22 d’agost al Pujoló i al camp 
de sorra del poliesportiu, que puguin utilitzar aquests espais, la sortida d’aigua del 
poliesportiu, lona gran de plàstic i altres materials que es pugui facilitar des del Puntal 
Jove. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, advertint al sol·licitant que, per a l’efectivitat d’aquest 
acord, serà necessari que es posi en contacte amb els serveis municipals amb 
antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Jovent Republicà de Taradell. 
 
 
2.2. QUEIXES PEL FUNCIONAMENT DE HOTEL ROSA. Exp. 1233/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.B., en representació de Ò.C.B., J.P.T., J.R.N. 
i J.R.P., en data 23-07-18 (per correu administratiu el 16-07-18), amb registre 
d’entrada núm. 3444/2018, en el qual s’exposa: 
 
-Que han presentat diverses queixes des de fa més d’un any a aquest ajuntament, en 
relació a l’incompliment de la normativa d’aplicació de l’activitat que s’exerceix a 
l’edifici anomenat Hotel Rosa de Taradell, el que provoca molèsties als signants 
derivades de sorolls , excés de velocitat de vehicles, aldarulls públics etc., 
 
-Que malgrat els acord presos per tal de solventar aquestes situacions per part de 
l’ajuntament, la situació continua essent insostenible sense que s’hagi reduït el grau 
de les molèsties, agreujant-se amb l’obertura de la terrassa d’estiu. 
 
Sol·licita que se’ls informi dels permisos o llicències de què disposa a data d’avui 
l’explotació del negoci Hotel Rosa situat al Passeig Sant Genís 37-39 de Taradell, de 
les actuacions dirigides  a evitar els perjudicis, aldarulls i greus molèsties causats als 
sol·licitants, i que se’ls informi i acordin totes aquelles actuacions necessàries en el 
cas que les anteriors actuacions descrites i acorades mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local hagin resultat infructuoses, incloent, si fos necessari, el tancament de 
l’activitat de terrassa d’estiu situada la Pg. Sant Genís 37-39. 
 
Que tal i com s’expressa en la sol·licitud, aquest ajuntament ha realitzat diverses 
actuacions en relació als escrits presentats pels sol·licitant per molèsties, segons ells 
causades per l’activitat de l’Hotel Rosa. No obstant això, hi ha queixes que no són 
atribuïbles directament a aquesta activitat, com són l’excés de velocitat dels vehicles, 
els aldarulls a l’aparcament de la Carpa. En relació a aquests fets s’ha augmentat la 
vigilància per part dels Vigilants Locals, havent-se reduït les incidències de forma 
significativa. 
 



 

 

Per altra part, també s’ha augmentat la vigilància quan als horaris de tancament i nivell 
de soroll de l’activitat de Restaurant i de l’activitat de  Bar musical i terrassa d’estiu, 
sense que s’hagi pogut acreditar l’incompliment de la normativa d’aplicació. 
 
Quan a la informació en relació als permisos d’activitat dels quals disposa l’Hotel Rosa, 
i segons consta a l’arxiu municipal, són els següents: 
 
Exp. 20/94. Resolució de 30-06-1997, de llicència d’activitat de bar-restaurant al Pg. 
Domènech Sert 40. 
 
Exp. 4/2013. Canvi no substancial de l’activitat de l’expedient 20/94 en relació al bar-
restaurant. 
 
Exp. 25/2014, llicència d’activitat del local Pub irlandès al Pg. de Sant Genís 39, resolta 
en data 9-12-2014 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i tenir als sol·licitants com a part interessada en els 
expedients 1203, 1205 i 1233 de 2017. 
 
Segon.-Informar als sol·licitants dels permisos dels quals disposa l’edifici assenyalat 
amb els números Pg. Domènech Sert 40 i Pg. de Sant Genís 39, que són els 
relacionats a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Tercer.-Ordenar als Vigilants locals que es procedeixi a fer un seguiment diari de 
l’horari de tancament de les activitats situades a l’edifici de l’Hotel Rosa, i efectuar 
mesures periòdiques del nivells de soroll que es produeix a les instal·lacions d’aquest 
a partir de les 23 h. 
 
Quart.-Notificar aquest acord al Sr. A.S.B. 
 
 
2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 655/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.P.N., de data 16/07/2018, amb número de 
registre d’entrada 3331/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 655/2018, d’import 
156,26€. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 16/07/2018, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 



 

 

Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.4. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 359/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R.O.M., de data 10/07/2018, amb número de 
registre d’entrada 3252/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 359/2018, així com per la 
gestió de resids, d’import 131,65 € i 150€, respectivament. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 11/07/2018, amb 
caràcter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-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 

643/2018 

Gurbtec 
Telecom 
S.L. 

Camí 
paral.lel via 
tren 

Rasa per a 
soterrament 
de 
conductes 
de fibra 
òptica menor 1.157,75 233,89     

745/2018 R.M.E. 
c/ de la Vila, 
55 

Reparació 
esquerda 
façana menor 38,00       

748/2018 S.A.C. Esquis, 28 
Rehabilitació 
teulada menor 442,75       

749/2018 M.T.R. 

c/ 
Catalunya, 
12 

Reformes en 
habitatge 
unifamiliar menor 2318,81 468,45 33,00 609,40 

 
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 SUBVENCIÓ PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ 
D’ANIMALS DE COMPANYIA. Exp. 732/18. 
 
Vista la Resolució TES/1550/2018, de 29 de juny, de convocatòria de subvencions per 
fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, per a l’any 2018, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, publicada en el DOGC de 9-07-18. 
 
Que les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat en el període comprès 
entre el dia 1 de gener i 31 de desembre de 2017. 
 
Que en el referit període aquest ajuntament ha fet diverses actuacions de l’àmbit de 
la convocatòria de referència, per un import de .-7.104,05 €.  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, la concessió a aquest 
ajuntament d’una subvenció de .-7.104,05 €.-, en l’àmbit de la convocatòria efectuada 
per mitjà de la Resolució TES/1550/2018, de 29 de juny. 
 
Segon.-Facultar l’alcalde per tal que signi els documents necessaris per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
 
5. APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  

PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

5.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’ APARCAMENT  A LA  SRA. MA. M.S.M.  

Atesa la sol·licitud núm.  3381/2018 de data  19 de juliol de 2018 de  la Sra. MA. 

M.S.M.,  demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  

amb la condició  de discapacitat, proposades  pel  Departament  de Benestar  Social i 

Família  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament de Benestar Social  de data 11 d’abril 2013, que 

reconeix el grau de discapacitat de la Sra. Ma. M.S.M. 

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. Ma. M.S.M.  una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del Departament  de Benestar Social  de data 11 d’abril 

de 2013.  

Segon.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.     

 

5.2.- APROVACIÓ DE LA TARGETA   PROVISIONAL   D’APARCAMENT  AL   SR. 

J.S.S.  

Atesa la sol·licitud núm.  3382//2018 de data  19 de juliol de  2018 del  Sr. J.S.S. 

demanant  que se li atorgui  la targeta provisional 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 la 

Generalitat de Catalunya. de data 20 de juny de 2018, que reconeix el grau de 

discapacitat del  Sr. J.S.S. Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació 

necessària per tal d’atorgar la targeta provisional d’aparcament  individual  per a 

persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  al Sr. J.S.S. una targeta provisional d’aparcament per a persones 

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

Famílies  de data 20 de juny de 2018  

Segon.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.       

 

5.3 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL  SR. M.R.H.   

Atesa la sol·licitud núm. 3439/2018 de data  23 de juliol de 2018 del Sr. M.R.H.,  

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 la 

Generalitat de Catalunya. de data 13 de març de 2018, que reconeix el grau de 

discapacitat del  Sr. M.R.H.    



 

 

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  al Sr. M.R.H. una targeta d’aparcament per a persones amb 

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

de data 13 de març de 2018.  

Segon.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.     

 

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

6.1 NINXOLS  NUMS. 120 I 134 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ i 32 DE LA VIA SANT 

GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud de la Sra. À.C.C. en la que manifesta que el seu espòs el Sr. 

J.C.G. (qpd) va  causar decés el dia 7 de març de 2018,  que era titular de les 

concessions dels nínxols núms. 120 i 134 de la Via Sant Sebastià i 32 de la Via Sant 

Genís . Que aporta fotocòpia del testament del seu difunt espòs en el qual la institueix 

hereva universal de tos els seus bens, per tant demana que li siguin expedits nous 

títols de les concessions indicades a nom d’À.C.C.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de les concessions dels  nínxols 120 i 134 de la 

Via Sant Sebastià i 32 de la Via Sant Genís, a nom de la sol·licitant.   

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 

6.2 NINXOL  NUM.  227 DE LA VIA SANT GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud de la Sra. I.C.T. en la que manifesta que juntament amb la seva 

mare la Sra. M.T.S. (qpd) que va causar decés el dia 28 de novembre de 2017, eren 

titulars al 50%  de la concessió del nínxol núm. 227 de la Via Sant Genís. Que els seus 

germans han efectuat  la renúncia al 50%  a la titularitat  que els hi pertocava per estar 

a nom de la seva mare, a favor d’ella.  Per tant demana que sigui expedit un nou títol 

de nínxol a nom d’I.C.T.  

Per unanimitat s’acorda: 

 



 

 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 227 de la Via Sant  

Genís, a nom de la sol·licitant.   

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.  

 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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