
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 859/2019 JGL 02/09/19 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2019 

 
Número de sessió: JGL/30/2019 
 
Taradell, el dia 2 de setembre de 2019 a les 18:00 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·lustríssima. Sra M. 
Mercè Cabanas Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels 
Regidors següents: el Sr. Lluís Rodríguez Rufart,  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. 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Joan Canó Pol. 
 
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents: 
 
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM) 
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM) 
 
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 29 de juliol de 2019, número de sessió JGL/29/2019, 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 29 de juliol de 2019, número de sessió JGL/ 
29 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. QUEIXA PER RATES A LA MADRIGUERA. Exp. 531/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. C.J.P., en data 29-7-19, 
amb de registre d’entrada número  3625//2019, en la qual exposa que s’ha detectat 
un increment de rates a la zona de la Madriguera, en concret als carrers Lleida i 
Tarragona, i sol·licita que s’intervingui. 
 
En data 1 d’agost de 2019 el veterinari designat per aquest ajuntament emet informe 
del qual que s’ha constat l’existència de rates a la zona de referència i que, per tal de 
reduir-ne el nombres és necessari que els patis de les cases dels carrers esmentats 
es netegin i, posteriorment, intervenir els serveis de desratització municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Requerir als veïns dels habitatges dels carrers Lleida i Tarragona per tal que, 
abans del 15 d’octubre de 2019, netegin els patis dels seus habitatges, evitant la 
presència d’elements que afavoreixin que les rates s’hi puguin estar i els que els hi 
puguin servir com aliment. 
 
Segon.-A partir de la data assenyalada, ordenar la intervenció de l’empresa de 
desratització de l’ajuntament. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a la Sra. C.J.P. i als veïns dels carrers Lleida i 
Tarragona. 
 
 
2.2. QUEIXA PER SOROLLS AL C. DEL CAMPANAR. Exp. 38/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.C.P., en data 5-8-19, 
amb de registre d’entrada número  3776/2019, en la qual es queixa que hi ha molt 
soroll al carrer del Campanar, sobretot perquè molt jovent hi va per connectar-se al 
Wifi d’algun veí, inclús al de casa seva. 
 
En relació a les connexions a la xarxa wifi de cada veí no és un tema de competència 
municipal i l’ajuntament no pot intervenir-hi. 
 
En relació als sorolls es donaran ordres als vigilants municipals per tal d’incrementar 
el control de la zona. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud quan a incrementar el control de la zona per part dels 
vigilants locals per tal d’evitar el sorolls, i desestimar-la quan a la xarxa wifi pels motius 
que consten a l part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.C.P. 
 
 
2.3. QUEIXES PER SOROLLS PER LA FESTA LOST RANXX 2019 AL MAS CAN 
CLOS. Exp. 815/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.J.M.O., en data 2-9-
19, amb de registre d’entrada número  4056/2019, en la qual exposa que durant la 
celebració del Lost Ranxx 2019 hi va haver música molt alta durant moltes hores, gent 
bevent i fumant, causant molèsties i risc d’incendis de la zona, i sol·licita que no es 
torni a autoritzar la celebració d’aquest festival. 
 
Que la voluntat de l’ajuntament és que no es tornin a celebrar en el terme municipal 
festivals o festes d’aquests tipus. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Tenir per manifestades les queixes de la sol·licitant, i manifestar-li que la 
voluntat de l’ajuntament és que no es tornin a celebrar en el terme municipal festivals 
o festes d’aquests tipus. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma J.M.O. 
 
 
2.4. QUEIXES PER SOROLLS PER LA FESTA LOST RANXX 2019 AL MAS CAN 
CLOS. Exp. 815/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.S.A., en data 2-919, 
amb de registre d’entrada número  4061/2019, en la qual exposa que durant la 
celebració del Lost Ranxx 2019 a la finca Can Clos es varen produir moltes molèsties  
la finca La Pineda: soroll, música molt alta, pols, violació de domicili, etc., i sol·licita 
que l’ajuntament prengui mesures i informi del procediment, doncs en aquest cas no 
hi ha hagut informació pública. 
 
Que el procediment a aplicar per a la tramitació d’aquest tipus de sol·licitud és 
l’establert a la Llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives i el Decret 112/2010. 
 
Que la voluntat de l’ajuntament és que no es tornin a celebrar en el terme municipal 
festivals o festes d’aquests tipus. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.- Tenir per manifestades les queixes de la sol·licitant, i manifestar-li que la 
voluntat de l’ajuntament és que no es tornin a celebrar en el terme municipal festivals 
o festes d’aquests tipus, així com el procediment que s’ha aplicat per a la tramitació 
de la sol·licitud. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.S.A. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE L’EAS. Exp. 100/2019. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.M.O., en data 5-8-19, 
amb de registre d’entrada número  3788/2019, en la qual sol·licita una ajuda 
econòmica per poder utilitzar les instal·lacions de l’EAS, per problemes de salut i per 
no disposar de recursos econòmics. 
 
Que a l’Ordenança fiscal municipal  de la taxa per la prestació de serveis a l’Espai 
d’Aigua i Salut-EAS, ja es preveuen unes tarifes que permeten que el cost del servei 
es redueixi. 
 
Per altra part, si l’ajuda econòmica es sol·licita per qüestions de benestar o protecció 
social, serà necessari que la sol·licitant demani que es tramiti el corresponent 
expedient, havent de dirigir-se a tal fi al servei d’assistència social de l’ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.M.O. 
 
 
2.6. QUEIXA PER DESPERFECTES CAUSATS A UNA TANCA DE L’AV. 
GOITALLOPS. Exp. 909/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. Ma C.F.G., en data 2-9-
19, amb de registre d’entrada número  4065/2019, en la qual exposa que el seu 
domicili està situat a l’Avinguda Goitallops 24 de Taradell, i separada de la finca veïna 
assenyalada amb el núm .26, per una tanca metàl·lica. Que en aquesta última finca hi 
ha una caseta d’un gos que no compleix la distància a la seva finca i que, el gos que 
s’hi troba ha causat danys a la seva finca, i sol·licita la intervenció de l’ajuntament. 
 
Que l’ajuntament no és competent per intervenir quan als danys de la tanca, essent 
una qüestió de caràcter judicial. 
 
Per altra part i, en relació a la caseta del gos, s’han de fer les gestions oportunes per 
part del tècnics municipals. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud quan als danys de la tanca de separació pels motius 
referits a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Ordenar als serveis tècnics municipals que emetin informe en relació ala 
caseta del gos de referència. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. Ma C.F.G. 
 
 
2.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1519/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.C. en representació de FM2, SL de data 
03/07/2019, amb número de registre d’entrada 3241/2019, en la qual sol·licita la 
devolució de la fiança que es va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en 
l’exp. 1519/2017, per import de 1.895,26 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 17/07/2019, 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. 
 
 
2.8. DEVOLUCIÓ FIANÇA GESTIÓ DE RESIDUS. Exp. 1519/2017  
 
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.C. en representació de FM2, SL de data 
03/07/2019, amb número de registre d’entrada 3240/2019, en la qual sol·licita la 
devolució de la fiança per a la gestió de residus que es va constituir en motiu de la 
llicència d’obres atorgada en l’exp. 1519/2017, per import de 495,00 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 17/07/2019, 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. 
 
 



 

 

2.9. RECLAMACIÓ DE DANYS PER TENCAMENT DE RETROVISORS DURANT 
LA CELEBRACIÓ DEL BIRRA-CRUCIS.  Exp. 38/19. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. E.C.P. al registre municipal en data 23-8-19, 
registre d’entrada núm. 3934/19, en la qual exposa que durant la celebració del Birra-
Crucis el dia 22 d’agost de 2019 se li va trencar el retrovisor del vehicle de la seva 
propietat. Adjunta fotografies. Sol·licita que se li pagui el cost de la reparació 
corresponent. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. A.P.B. al registre municipal en data 2-9-19, 
registre d’entrada núm. 4077/19, en la qual exposa que durant la celebració del Birra-
Crucis el dia 22 d’agost de 2019 se li va trencar el retrovisor del vehicle de la seva 
propietat. Adjunta fotografies. Sol·licita que se li pagui el cost de la reparació 
corresponent. 
 
Que els vigilants locals han confirmat la veracitat dels fets de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud dels Sr. E.C.P. i pagar-li el cost de la reparació del 
retrovisor de referència prèvia la presentació de la factura i rebut de la reparació del 
mateix. 
 
Segon.- Admetre la sol·licitud de la Sra. A.P.B. i pagar-li el cost de la reparació del 
retrovisor de referència prèvia la presentació de la factura i rebut de la reparació del 
mateix. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. E.C.P. i a la Sra. A.P.B. 
 
 
2.10. RECLAMACIO DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. Ma 
C.C.C.  Exp. 878/19. 
 
Vist l’escrit presentat al registre municipal per la Sra. C.C.C. en data 5-8-19, registre 
d’entrada núm. 3777, en el qual exposa que el dia 27 de juliol de 2019, al carrer de 
l’Església, aproximadament a les 13:45 h., al passar per la vorera va posar el peu en 
una tapa gran amb dues nansetes i va caure, trencant-se el peu i amb una possible 
intervenció quirúrgica, i sol·licita que se la indemnitzi pels danys patits. 
 
El procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial a l’administració està 
regulat als articles 32 i següents de la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector público, 
65, 67, 81 i concordants de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i en el Real Decreto 429/93, pel qual s’aprova el reglament 
dels procediments sancionadors de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. 
 
L’article 6 del Real Decreto 429/1993, estableix, que en les sol·licituds de 
reclamacions a instàncies dels interessats, s’han d’especificar les lesions produïdes, 



 

 

la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servi públic, 
l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en 
què la lesió es va produir, i anirà acompanyada de les al·legacions, documents i 
informacions que s’estimin oportunes i de la proposició de prova, concretant els 
mitjans que s’han d’utilitzar. 
 
Que la sol·licitud presentada no compleix aquests requisits doncs no hi consta la 
presumpta relació de causalitat, ni l’avaluació econòmica, ni les lesions i durades de 
les mateixes i seqüeles. 
 
Per tot això i de conformitat al que disposa l’article 68 de la Ley 39/2015, procedeix 
requerir a la interessada per tal que, en el termini de 10 dies, rectifiqui les mancances 
de la sol·licitud referides, amb l’advertiment que si no ho fa, se la tindrà per desistida 
de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà d’ésser dictada en el termes previstos 
a l’article 21 de la referida norma. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Requerir a la Sra. Ma. C.C.C. per tal que, en el termini de 10 dies a comptar 
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, rectifiqui la sol·licitud manifestant relació 
de causalitat entre els danys produïts i el funcionament dels serveis municipals, les 
lesions, durada, seqüeles i avaluació econòmica de les mateixes, amb l’advertiment 
que si no ho fa se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud, prèvia resolució que 
haurà d’ésser dictada en el termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. Ma. C.C.C. 
 
 
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 

813/2018 J.P.C. 
Camí de la 
Codina, 5 

Rehabilitació mur 
de contenció menor 107,81     

401/2019 
Endesa Distribu. 
Elèctrica SLU 

Av. Montseny, 
21 

Estesa línia 
subterrània MT menor 451,95     

690/2019 Habitarsa, S.L. 

c/ Rossinyols,31 
i Ctra. Balenyà, 
183 

Obres acabament 
de nou habitatges 
entre mitgeres. major 22.314,81 4.508,04 33,00 

808/2019 
Endesa Distrib. 
Elèctrica SLU c/ Catalunya, 12 

Connexió a estesa 
de línia 
subterrània 
existent de nova 
CDU menor 38,00     

809/2019 M.R.G. 
Pg. Alcalde Joan 
Reig, 2-2-1 Envà pluvial aïllat menor 89,10     



 

 

 
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 ANNEX II – Exp. 482/18 – ACTIVITAT RAMADERA D’À.P.C. 
 

En data 20 d’abril de 2019, el senyor À.P.C., amb DNI núm. 77080218L, presentà, davant 
d’aquest Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a 
l’obtenció de la llicència ambiental (annex II) per a l’exercici de l’activitat ramadera 
(ampliació de l’activitat existent) emplaçada a la finca Mas Pujol, 15 d’aquest municipi, 
expedient núm. 482/2018.  
 
S’ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determina la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats. 
 
D’acord amb el procediment establert en la norma esmentada, en data 27 d’abril de 2018 
es requerí el pronunciament previ de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal 
d’Osona perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència 
i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació presentada. De forma simultània es 
sol·licità pronunciament del Tècnic Municipal per raó de la matèria sobre la suficiència i 
idoneïtat del projecte i demés documentació presentada, que va emetre informe en data 
11 de maig de 2018, amb les següents condicions: 
 

- S’hauran de realitzar periòdicament operacions de neteja, desinfecció i 
desratització de les instal·lacions. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal que no es produeixi cap tipus 
d’emissió de cendra, pols, fum, vapors, gasos o qualsevol altra forma de 
contaminació de l’aire, que pugui ser causa de perill per la salut o per la riquesa 

867/2019 J.G.C. c/ Dr. Genís, 29 

Substitució tanca 
vegetal per tanca 
d'obra. menor 47,71     

875/2019 J-M.B.F. Finca La Codina 
Remoure terres 
per omplir forat. menor 38,00     

899/2019 
Const. Arumí 
Parramon SLU 

Roselló, 1 / 
Madriguera 

Construcció dos 
habitatges 
aparellats major 7.504,93 1.516,15 33,00 



 

 

animal o vegetal o altres classes de propietat, o que siguin causa  d’excessiva 
brutícia  

- S’hauran d’aplicar les mesures necessàries per evitar l’emissió de gasos i altres 
matèries oloroses, en quantitats que resultin fàcilment perceptibles, sense 
instruments, a la línia de propietat de la finca. 

- En el procés d’aplicació de purins a les terres de conreu, caldrà tenir en compte 
les normes que estableix el codi de bones pràctiques agrícoles 

- L’explotació haurà d’estar inscrita en el registre d’explotacions ramaderes del 
DARP i tenir legalitzada la instal·lació elèctrica dels locals.  

- El titular haurà de disposar de: 
✓ Full de dades d’explotació ramadera. 
✓ Assegurança per la gestió de cadàvers. 
✓ Contracte de recollida de residus ramaders. 
✓ Pla de dejeccions ramaderes validat 

 
En data 11 de maig, el veterinari també va emetre informe favorable amb les següents 
condicions: 
 

- Cal tenir sempre validat i vigent el pla de dejeccions ramaderes. 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Cal complir la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i benestar 

animal. 
- Cal disposar d’un la de neteja, desinfecció i desratització de l’explotació. 
- Cal que el gual sanitari estigui en perfectes condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada. I també el llibre 

d’explotació, que caldrà actualitzar. 
 
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i audiència als veïns immediats, 
per un termini de 30 i 10 dies, respectivament. Durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als veïns immediats no s’han formulat al·legacions respecte al projecte. 
S’envia al Consell Comarcal el certificat d’informació pública en data 6 de juliol de 2018. 
 
En data 19 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal emet informe de suficiència i idoneïtat 
en el qual es detecten unes mancances pel què fa a la documentació. Aquest informe 
que es rep a l’Ajuntament i es trasllada a l’interessat en data 26 d’octubre de 2018, 
deixant un termini de 3 mesos per presentar la documentació.  
 
En data 29 de gener de 2019 l’interessat presenta documentació complementària que 
es trasllada al Consell Comarcal d’Osona en data 6 de febrer de 2019.  
 
En data 29 de juny de 2019, es rep informe integrat favorable del Consell Comarcal emès 
en data 27 de juny de 2019, amb les següents condicions: 
 

- Les indicades a la documentació tècnica inclosa a l’expedient (projecte redactat 
l’abril de 2018 i annex redactat el gener de 2019, per R.P.V., enginyer tècnic 
agrícola, col·legit 2.683). 



 

 

- Les prescripcions establertes en l’informe tècnic del Pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes número PC001 (GDN 0009903 versió 93), pel que f a 
condicions generals i condicions específiques per a l’explotació 801DD”. 

  
En data 12 de juliol es fa formular la proposta de resolució que es va notificar a l’interessat 
i al Consell Comarcal, concedint els 10 dies hàbils per a poder fer al·legacions. No s’ha 
rebut cap al·legació. 
 
Del contingut dels informes es desprèn que és procedent concedir a À.P.C., l’exercici de 
l’activitat ramadera (ampliació de l’activitat existent) emplaçada a la finca Mas Pujol 
d’aquest municipi per a la qual es demanà la llicència ambiental (annex II), que va donar 
lloc al present expedient, per la qual cosa informen favorablement l’atorgament de la 
llicència sol·licitada. 
   
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). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar a À.P.C. DNI núm. 77080218L la llicència ambiental (annex II) per a 
l’exercici de l’activitat ramadera (ampliació de l’activitat existent) emplaçada a la finca 
Mas Pujol, 15 d’aquest municipi, expedient núm. 482/2018, amb el compliment de les 
condicions que consten en l’informe dels tècnics municipals, ambdós de data 11 de 
maig de 2019 i en l’informe integrat del Consell Comarcal d’Osona de data 27 de juny 
de 2019. 
 
SEGON- Cal realitzar el control inicial un cop atorgada la llicència, amb la presentació 
del certificat tècnic i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de 
l’establiment. 
L’activitat restarà subjecte als controls periòdics que assenyali la normativa d’aplicació 
en cada moment. 
 
TERCER-  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 ambiental d’una activitat inclosa a l’annex II de la llei 20/2009 amb una 
superfície de més de 500 m2 (annex II).................................................... 379,00 euros 
 
QUART - Notificar la present resolució al peticionari i al Consell Comarcal. 
 

 
 

4.2 COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL RAMADERIA CAN MASCARELL 
SL ANNEX III– Exp. 885/19 
            



 

 

Atesa la instància de la senyora N.R.B. en representació de RAMADERIA CAN 
MASCARELL S.L. amb CIF B63633390 de data 1 d’agost de 2019, presentant una 
comunicació prèvia de canvi no substancial, fent avinent una modificació del cens de 
la llicència passant de 1.722 porcs d’engreix, 400 garrins de transició, 69 vedells 
d’engreix i 17 cries bovines i deixant-lo en 1.787 porcs d’engreix, 68 vedells d’engreix 
i 17 cries bovines, al Mas Can Mascarell d’aquest terme municipal, expedient núm. 
885/19 amb marca oficial 801DT. 
 
Atès que amb data 23 d’agost de 2019 el veterinari municipal va emetre informe 
favorable amb les següents condicions: 

- Actualitzar adaptar el pla de dejeccions ramaderes PC047 núm. GN9939. 
- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 

puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 
- Cal respectar com a distància mínima, a la distribució de ferms sobre el terreny, 

la de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres, 
respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3, 
apartat b), i als nuclis urbans.  

- Cal que compleixi la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i 
benestar animal. 

- Cal, també, que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de 
l’explotació. 

- Cal que el gual sanitari estigui en perfecte condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada, i també el llibre 

d’explotació. 
-  

Atès que amb data 23 d’agost de 2019 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable del canvi no substancial (canvi en el cens), amb les condicions de mantenir 
el compliment de totes les condicions imposades en la llicència d’activitats vigent i de 
complir amb les condicions imposades en l’informe del veterinari. 
 
Atesa 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 al canvi no substancial de l’activitat ubicada al Mas Can 
Mascarell i al titular RAMADERIA CAN MASCARELL SL, de modificació del cens, 
deixant-lo a 1.787 porcs d’engreix, 68 vedells d’engreix i 17 cries bovines, amb les 
condicions dels informes del veterinari i de l’enginyer municipal, ambdós de data 23 
d’agost de 2019, abans esmentades. 
 



 

 

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 no substancial................................................................................ 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.3 COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL RAMADERIA EL GENERÓ SL 
ANNEX III– Exp. 886/19 
            
Atesa la instància del senyor J.C.V. en representació de RAMADERIA EL GENERÓ 
S.L. amb CIF B63389886B de data 12 d’agost de 2019, presentant una comunicació 
prèvia de canvi no substancial, fent avinent una modificació del cens de la llicència 
passant de 1.500 porcs d’engreix i 60 vedells d’engreix i deixant-lo en 1.500 porcs 
d’engreix i 110 vedells d’engreix, al Mas El Generó d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 886/19 amb marca oficial 801BG. 
 
Atès que amb data 23 d’agost de 2019 el veterinari municipal va emetre informe 
favorable amb les següents condicions: 

- Actualitzar el pla de dejeccions ramaderes MI 0005757 versió: 14, informe de 
20 de juny de 2019. 

- Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals 
puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers. 

- Cal respectar com a distància mínima, a la distribució de ferms sobre el terreny, 
la de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres, 
respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3, 
apartat b), i als nuclis urbans.  

- Cal que compleixi la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i 
benestar animal. 

- Cal, també, que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de 
l’explotació. 

- Cal que el gual sanitari estigui en perfecte condicions. 
- Cal que el femer estigui ben impermeabilitzat. 
- Cal que tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada, i també el llibre 

d’explotació. 
Atès que amb data 23 d’agost de 2019 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable del canvi no substancial (canvi en el cens), amb les condicions de mantenir 
el compliment de totes les condicions imposades en la llicència d’activitats vigent i de 
complir amb les condicions imposades en l’informe del veterinari. 
 
Atesa 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 al canvi no substancial de l’activitat ubicada al Mas El 
Generó i al titular RAMADERIA EL GENERÓ SL, de modificació del cens, deixant-lo 
a 1.500 porcs d’engreix i 110 vedells d’engreix, amb les condicions dels informes del 
veterinari i de l’enginyer municipal, ambdós de data 23 d’agost de 2019, abans 
esmentades. 
 
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 no substancial................................................................................ 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA 
L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE MAIG DE 2019, 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE “L’AVANÇ DEL PLA PARCIAL EL VIVET-DIVISIÓ 
EN SUBSECTORS”. Exp. 425/2017.  
 
Vist l’ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Segona, Recurs Ordinari (Ley 1998) 410/2019, en el qual es 
requereix a aquest ajuntament per tal que acordi, en el termini de 20 dies des de la 
rebuda d’aquell, la remissió de l’expedient administratiu corresponent, tenint-se per fet 
l’emplaçament d’aquest ajuntament en el procediment de referència, i s’emplaci als 
qui apareguin com interessats, per tal que puguin comparèixer en el termini de nou 
dies, incorporant a l’expedient les notificacions d’aquests emplaçaments.   
 
Que l’ajuntament ha de defensar la seva actuació, essent necessari a tal fi designar 
procurador del tribunals i advocat per tal que el representin i defensin, respectivament, 
en el recurs esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar la remissió de l’expedient administratiu 425/2017 al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, Recurs 
Ordinari (Ley 1998) 410/2019. 
 
Segon.-Notificar aquesta Resolució a les persones que apareguin com a interessades 
a l’expedient administratiu, emplaçant-los per tal que puguin personar-se com a part 
demandada en el termini de 9 dies. 
 



 

 

Tercer.-Designar, perquè representi a aquest ajuntament en el procediment 
contenciós administratiu indicat al Procurador dels Tribunals Sr. C.B.M., i perquè el 
defensi als lletrats Sra. G.S.L. i J.H.C. 
 
 
6. INTERPOSICÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA 
L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE MAIG DE 2019, 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PLA PARCIAL EL VIVET-SUBSECTOR 1”. Exp. 
426/2017.  
 
Vist l’ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Segona, Recurs Ordinari (Ley 1998) 411/2019, en el qual es 
requereix a aquest ajuntament per tal que acordi, en el termini de 20 dies des de la 
rebuda d’aquell, la remissió de l’expedient administratiu corresponent, tenint-se per fet 
l’emplaçament d’aquest ajuntament en el procediment de referència, i s’emplaci als 
qui apareguin com interessats, per tal que puguin comparèixer en el termini de nou 
dies, incorporant a l’expedient les notificacions d’aquests emplaçaments.   
 
Que l’ajuntament ha de defensar la seva actuació, essent necessari a tal fi designar 
procurador del tribunals i advocat per tal que el representin i defensin, respectivament, 
en el recurs esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar la remissió de l’expedient administratiu 426/2017 al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, Recurs 
Ordinari (Ley 1998) 411/2019. 
 
Segon.-Notificar aquesta Resolució a les persones que apareguin com a interessades 
a l’expedient administratiu, emplaçant-los per tal que puguin personar-se com a part 
demandada en el termini de 9 dies. 
 
Tercer.-Designar, perquè representi a aquest ajuntament en el procediment 
contenciós administratiu indicat al Procurador dels Tribunals Sr. C.B.M., i perquè el 
defensi als lletrats Sra. G.S.L. i J.H.C.  
 
 
7. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2010 DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. Exp. 1061/18 
 
Vist que les noves normatives d’administració electrònica, funcions d’intervenció i 
dades personals, comporten la necessitat de disposar de personal de suport que ajudi 
a posar en funcionament i fer efectives les actuacions convenients a tal fi, si més no 
amb caràcter temporal i realitzant funcions d’auxiliar administratiu. 
 



 

 

Que per acord de la Junta de govern de la Diputació de Barcelona de data 29-11-18, 
es va aprovar el programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del 
Pla de Xarxa de Govern Locals 2016-2019, en el qual s’atorga una subvenció a aquest 
ajuntament de la línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat. 
 
Aquesta línia de suport va adreçada a garantir una dotació econòmica suficient als 
municipis en el desplegament de plans d’ocupació locals de la demarcació de 
Barcelona, que comportin la contractació o nomenament de nous treballadors i 
treballadores que prèviament es trobaven en situació legal de desocupació i que, 
preferentment, estiguessin inscrits a un Servei Local d’Ocupació d’aquesta 
demarcació, amb plena observança de la normativa estatal. 
 
Que el servei d’ocupació municipal està integrat en el servei de desenvolupament local 
de la Mancomunitat la Plana de la qual forma part. 
 
Que s’ha de procedir a la tramitació del procediment administratiu per la selecció de 
la persona que ha d’ocupar el referit lloc de treball laboral d’auxiliar administratiu pel 
termini de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de desembre de 2020, i que conté les Bases 
redactades pels serveis municipals que han de regir la convocatòria i que consten a 
l’expedient. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per atendre la despesa per proveir 
la plaça d’auxiliar administratiu de l’àrea de cultura. 
 
Atès el que disposa el RDLeg 1/1995 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors; els articles 11, 55 a 61 de la Ley 7/2007 EBEP; 3 del Real 
Decreto Ley 20/2011; 16 a 24 i 88 a 98 del Decret 214/1990 del RPELC; 14, 15, 42, 
58 a 65, 124 a 126 del Decret Legislatiu 1/1997 pel qual s’aprova el Text Refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria de funció pública, i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’expedient i les bases de la convocatòria per la licitació i adjudicació 
d’un contracte d’auxiliar administratiu de l’àrea de noves tecnologies, de caràcter 
laboral temporal i pel termini  des de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de desembre de 2020, 
amb una jornada de 37,5 h. setmanals, en l’àmbit del “Programa complementari de de 
millora de l’ocupabilitat, de finançament dels plans locals d’ocupació de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon.-Convocar el procés selectiu per la provisió de la referida plaça. 
 
Tercer.-Publicar el Decret i les Bases de la convocatòria a la pàgina Web de 
l’Ajuntament i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
 
8. RESOLUCIÓ DE L’ESCRIT PRESENTAT PER LA SRA. JOSEFINA MAJÓ DÍAZ 
EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 23 D’ABRIL DE 2019, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 



 

 

PROJECTE D’ENDERROC D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTREMITGERES AL 
CARRER SANT SEBASTIÀ 41. Exp. 214/2019. 
 
En data 23-5-19 (amb registre d’entrada al registre municipal el 27-5-19 núm. 2487), 
la Sra. J.M.D. presenta escrit per mitjà del qual formula Recurs de Reposició contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2019, en el qual s’acorda 
desestimar les al·legacions formulades per la mateixa contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 4 de febrer de 2019, d’aprovació inicial del projecte “Enderroc d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, i aprovar 
definitivament el referit projecte.  
 
En el mateix recurs de reposició es sol·licitava la suspensió de l’execució de l’acte 
impugnat, que s’entendrà suspesa si, un cop transcorregut un mes des que la 
sol·licitud de suspensió hagués estat presentada no s’hagués resolt i notificat per 
l’òrgan competent, de conformitat a l’establert a l‘article 117.3 de la L. 39/2015. 
 
El Recurs de Reposició va ésser desestimat per acord de la Junta de Govern Local de 
1 de juliol de 2019, notificat a la recurrent en data 16 d’agost de 2019. No obstant i tot 
i que es varen contestar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició, no es 
va efectuar un pronunciament exprés en relació a la sol·licitud de suspensió de 
l’execució de l’acte impugnat. 
 
En data 5 d’agost de 2019 la Sra. M. presenta un escrit al registre municipal, registre 
d’entrada núm. 3786, en el qual sol·licita que es suspengui tota actuació administrativa 
que possibiliti l’enderroc de l’edificació del núm. 41 del c. Sant Sebastià, al estar 
suspesa l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’enderroc de 
referència, cessant tota activitat fins que l’òrgan judicial es pronunciï sobre l’adopció 
de la mesura cautelar. 
 
En relació a la sol·licitud a la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord  de  la 
Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2019, formulada en el Recurs de 
Reposició interposat per la recurrent contra el mateix i de la sol·licitud formulada en el 
mateix sentit en l’escrit presentat el 5 d’agost de 2019 al registre municipal, referir que 
s’han de desestimar pels motius següents: 
 

• La recurrent no relaciona ni acredita quins perjudicis li pot comportar l’execució 
de l’enderroc de l’edificació de referència a la mateixa, tal i com requereix 
l’article 117.2 de la L. 39/2015. 

 

• El recurs de reposició va ésser resolt per acord de la Junta de Govern Local de 
1 de juliol de 2019, havent d’entendres suspesa l’executivitat de l’acte impugnat 
per haver transcorregut més d’un mes des la interposició del mateix.  

 

• No consta a aquest ajuntament que s’hagi interposat cap recurs contenciós 
administratiu contra l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019, 
pel qual s’aprova definitivament el projecte “Enderroc d’un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, ni que s’hagi sol·licitat davant 
cap òrgan judicial la suspensió de l’executivitat del mateix. 



 

 

 

• A partir que es resolt el resolt el recurs de reposició (acord de la Junta de 
Govern Local de 1-7-19) o, en el seu cas, des de l’adopció d’aquest acord, la 
suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat resta sense efecte, doncs no 
consta cap mesura cautelar ni que la interessada hagi interposat cap recurs 
contenciós administratiu sol·licitant la suspensió de l’acord d’aprovació del 
projecte d’enderroc esmentat, tal i com es disposa a l’article  117.4 
 

Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. J.M.D. suspensió de l’executivitat de 
l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019, pel qual es va aprovar amb 
caràcter definitiu el projecte “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. Sant 
Sebastià 41 de Taradell”, pels motius que consten a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Declarar que la suspensió de l’executivitat de l’acord esmentat que, en el seu 
cas podia entendres produïda al no haver-se resolt la mateixa de forma expressa per 
acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 201, en el qual es va desestimar 
el Recurs de Reposició formulat contra aquell, resta sense efecte a partir del dia d’avui. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. J.M.D. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 168/2019 PEL QUE 
S’ADJUDICA EL CONTRACTE MENOR “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS PAVELLÓ JULIOL 2019. EXP. e-831/2019”. 
  
Vist que pel Decret de l’Alcaldessa núm. 168/2019 es va acordar: 
 
“Primer.- Adjudicar a la mercantil Talleres Palautordera, S.A. el contracte menor de 
subministrament d’equipaments esportius per al pavelló municipal per import de 
12.927,68€, segons consta en el pressupost aportat per la mateixa i per una durada 
de 60 dies. 
 
Segon.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern Local. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la mercantil adjudicataria.” 
 
Vist que de conformitat al que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, la competència com a òrgan de contractació 
correspon a l’alcaldessa, si bé aquestes competències estan delegades a la Junta de 
Govern Local, per Delegació de l’Alcaldessa pel Decret núm. 140/2019 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ratificar íntegrament el Decret 168/2019 de 2 d’agost de 2019 per el que 
s’adjudica el contracte menor “Subministrament d’equipaments esportius pavelló juliol 



 

 

2019. Exp. e-831/2019” a la mercantil Talleres Palautordera, S.A. i per una durada de 
60 dies. 
 
 
10.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE CONCESSIÓ DE NÍNXOL 

10.1. NÍNXOL NÚM. 29 DE LA VIA SANTA JULITA 

Atesa  la  sol·licitud del  Sr. J.G.B. en la que manifesta que la seva mare la Sra. C.B.B. 

(qpd) que va causar decés el dia 8 de novembre de 2018, era titular conjuntament 

amb ell de la concessió del nínxol núm. 29 de la Via Santa Julita. Que ell i la seva 

germana Dolors son els únics hereus de la Sra. C.B. Que tal com es pot comprovar 

en la petició del canvi de titularitat la seva germana renúncia als esmentats drets a 

favor d’ell, per aquest motiu demana que se li expedeixi un nou títol de nínxol al seu 

nom.    

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat sol·licitat i expedir un nou títol de nínxol 

a nom del Sr. J.G.B.  

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

 
11.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 

11.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT   A   LA  SRA. N.R.F. Exp. 
901/2019 

Atesa la sol·licitud núm.  4013/2019 de data  28 d’Agost de 2019 de  la Sra. N.R.F.,  
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 3 
d’abril de 2013 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. N.R.F.  

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. N.R.F. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data  3 d’abril de 2013 

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.   



 

 

    

11.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL  SR. J.C.C. Exp. 
900/2019 

Atesa la sol·licitud núm.  4014/2019 de data  28 d’Agost de 2019 deL Sr.J.C.C.,  
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 30 
d’abril de 2019 que reconeix el grau de discapacitat del  Sr. J.C.C.  

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. J.C.C. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 30 d’abril de 2019.  

Segón.- Notificar la present resolució a l’interessat i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       

 

11.3. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL SR.  A.M.P. Exp. 
897/2019 

Atesa la sol·licitud núm.  4015/2019 de data  28 d’Agost de 2019 del Sr. A.M.P., 
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 19 
de juliol de 2019  que reconeix el grau de discapacitat del  Sr. A.M.P.  

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. A.M.P. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data  19 de juliol de 2019.  

Segón.- Notificar la present resolució a l’interessat i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       

 



 

 

 
12. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 138.468,35 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0018 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0018 per un import líquid de 
138.468,35 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 
19:00 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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