
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1422/2017 JGL 28/08/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 D’AGOST DE 2017 
 
Número de sessió: JGL/31/2017 
 
Taradell, el dia 28 d’agost 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 la Secretària-Interventora acctal. de la Corporació, Sra. Maria Rosa Tió 
Pratdesaba. 
  
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 31 de juliol de 2017, número de sessió JGL/30/2017, 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 31 de juliol de 2017, número de sessió JGL/ 
30 /2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
 
 



 

 

2.1. AJUDA ECONÒMICA CLUB VOLEI TARADELL. Exp. 1453/20107 
 
Vista la instància presentada pel Club Volei Taradell, en data 28/08/2017, amb número 
de registre d’entrada  3433/2017, en la qual sol·licita ajut econòmic per la compra de 
pilotes  i assegurances per l’inici de la segona temporada del club. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar un ajut econòmic de 400,00€ al Club Volei Taradell. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.2. RETORN BÚSTIA 75 DE LA ROCA. Exp. 1444/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.D.G., en data 17/08/2017, amb número de 
registre d’entrada  3368/2017, en la qual sol·licita la devolució de l’import pagat per 
l’adquisició de la bústia núm. 75 de la Urbanització La Roca perquè ja no s’utilitzen i 
retorna les claus a l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la devolució de l’import pagat per l’adquisició de l’esmentada 
bústia. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.3. SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA D’AIGUA. Exp. 1342/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.T.B.B., en data 174/08/2017, amb número 
de registre d’entrada 3327/2017, en la qual sol·licita que es mantingui la bonificació 
en la taxa del servei municipal d’aigua com a família nombrosa, adjuntant la 
documentació adient. 
 
Vist l’informe dels serveis municipals de data 11 de juliol de 2017. 
 
Vist que no es compleixen els requisits que estableix la ordenança municipal per 
obtenció de l’esmentada la bonificació: tenir tres fills menors d’edat empadronats al 
seu domicili. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Denegar la petició pels motius que consten en la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 



 

 

2.4. QUEIXA BANDA SONORA C/ DE LA VILA, NÚM. 100. Exp. 1454/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.T.C.R., en data 10/08/2017, amb número 
de registre d’entrada  3317/2017, en la qual sol·licita que es rebaixi una mica la banda 
sonora instal·lada a l’alçada del núm. 100 del C/de la Vila ja que té una alçada 
excessiva i espatlla molt vehicles. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la sol·licitant que es modificarà la banda sonora esmentada amb 
una pendent adequada. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
3. APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 
 
3.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. M.D.O.G. 
   
Atesa la sol·licitud núm.  3431/2017 de data  28 d’agost de 2017 de  la Sra. M.D.O.G.  
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 7 de juny de 2016, 
que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. M.D.O.G.. 
 
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. M.D.O.G., una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del Departament  de Benestar Social  de data 7 de juny 
de 2016. 
  
Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu 
d’ús de la targeta.       
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST 
AJUNTAMENT, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA 
DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS. Exp. 1441/2017 
 
 



 

 

Vist que per acord del Ple municipal de 19 de juliol de 2012, es va acordar aprovar el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell, El Consell Comarcal d’Osona 
i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, que es va signar en data 8 
d’octubre de 2012. 
 
Que en el pacte Setè de l’esmentat conveni s’hi recull que la vigència del mateix seria 
fins a 31 de desembre de 2016, i que es podria prorrogar d’any en any, fins a un màxim 
de quatre, sempre que les parts manifestin de forma expressa la seva voluntat de 
prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos abans de la finalització de cada 
període. 
 
Que l’execució del conveni ha estat positiva per a aquest Ajuntament, permetent donar 
compliment a la normativa d’aplicació i servei als veïns de la localitat. 
 
Que es considera convenient sol·licitar la pròrroga del conveni de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Taradell, El Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la defensa dels animals 
d’Osona, fins el 31 de desembre de 2018. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.  
 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0019/2017, per 368.653,74 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     Ma. Rosa Tió Pratdesaba 
Alcalde de Taradell      Secretària-interventora actl. 
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