
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 754/2018 JGL 30-07-2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE JULIOL DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/31/2018 
 
Taradell, el dia 30 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 23 de juliol de 2018, número de sessió JGL/30/2018, 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 23 de juliol de 2018, número de sessió JGL/ 
30 /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 AMPA PINEDIQUES PER ÚS DE L’ESPAI EL PUNTAL. Exp. 
2/2018 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per l’AMPA de l’escola les 
Pinediques, en data 19-07-18, amb registre d’entrada núm. E-3380/2018, en la qual 
sol·licita que se li autoritzi l’ús de l’espai El Puntal cada dia de dilluns a divendres 
lectius de 12:30 a 13:30 h, des del 12 de setembre fins el 31 de maig, per poder-hi 
realitzar les activitats extraescolars dels alumnes d’infantil, ja que és un espai més 
adequat que no pas les aules de l’escola. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, indicant a la sol·licitant que per a l’efectivitat d’aquest 
acord s’haurà de posar en contacte amb els serveis municipals amb antelació 
suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’AMPA de les Pinediques. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE GERMANS COMERMA SALA DE PRÒRROGA PER 
PRESENTAR DOCUMENTACIÓ. Exp. 1671/2017. 
 
Vista la instància presentada per Germans Comerma Sala SL al registre municipal en 
data 19-07-18, en la qual sol·liciten una pròrroga de fins el 30 d’agost de 2018, per tal 
de presentar documentació complementària relativa a les modificacions de les 
activitats de bar-restaurant i bar musical que exerceix a l’edifici Hotel Rosa de Taradell. 
 
Que ja han transcorregut més de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, 
considerant-se  suficient atorgar un termini de fins el 15 d’agost de 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar un termini de fins el 15 d’agost de 2018 per presentar al registre 
municipal la documentació complementària per a la regularització de les modificacions 
de les activitats de bar-restaurant i bar musical que exerceix a l’edifici Hotel Rosa de 
Taradell. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Germans Comerma Sala SL. 
 
 
2.3. QUEIXA PER GOSSOS DESLLIGATS I TANQUES AL MAS CASABLANCA. 
Exp. 769/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. Ma T.P.S. en data 30-
07-18, registre d’entrada 3553, en la qual exposa que des de fa un temps al Mas 
Casablanca: 
 
-Hi ha dos gossos grans que no estan lligats i que borden i amenacen tant a les 
persones com a d’altres gossos. 
 
 



 

 

-S’han posat un cartells prohibint els pas de gossos. 
 
-S’han posat unes tanques al camí. 
 
Manifesta que el camí que passa per costat del Mas Casablanca és un camí públic i 
sol·licita que l’ajuntament faci lligar els gossos, que es retirin els cartells de prohibit 
passar gossos i les tanques al camí. 
 
Amb anterioritat a l’escrit de la Sra. P. ja consten al registre municipal altres 
antecedents de queixes en relació al comportament dels gossos referits. Per altra part 
també s’ha rebut alguna queixa d’altres veïns perquè s’ha col·locat als camps dels 
Mas Casablanca un pastor elèctric sense que s’hi hagin col·locat els cartells 
d’advertència de fils electrificats, havent resultat afectat algun infant. 
 
Que s’ha efectuat diverses actuacions en relació als fets denunciats, havent-se 
comprovat l’existència dels gossos deslligats, de les tanques (tot i que estan obertes), 
del rètol de prohibició de gossos i del filat electrificat sense senyalització. 
 
Que el camí de referència és d’ús públic doncs és un camí Ral i així consta a la 
documentació que forma part de l’arxiu municipal. 
 
Que les persones empadronades al Mas Casablanca i que consten com a titulars dels 
gossos són el Sr. J.C.S. i la Sra. R.R.B. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar al Sr. J.C.S.i la Sra. R.R.B. que: 
 

a. Tinguin lligats o tancats a les dependències del seu habitatge els gossos dels 
quals són titulars, impedint el seu accés al Camí Ral si no van lligats. 

b. Instal·lin cartells informatius al filat electrificat (pastor elèctric). 
c. Que s’abstinguin de realitzar actes i instal·lar elements que impedeixin o 

dificultin l’accés pel Camí Ral que passa al costat de l’habitatge Mas 
Casablanca.  

 
Segon.-Ordenar als vigilants locals que informin en relació al compliment de les ordres 
relacionades a l’anterior apartat Primer. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.S.i la Sra. R.R.B. i a la 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 
(€) 

728/2018 N.C.S. 
Ctra. 
Viladrau, 42 

Reforma cuina, 
bany i paviment 
parquet menor 141,07 

757/2018 

Comunitat 
Propietaris Av. 
Montseny, 16 

Av. 
Montseny, 
16 

Reparar 
frontals balcons menor 38,00 

759/2018 

DPJ Projects 
and Investiments 
2005 SL 

Restaurant 
Terra Endins 

Canviar terra i 
porta menor 103,95 

 
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 AUTORITZACIÓ DE TINENÇA DE 5 ÈQUIDS – Exp. 743/18 
 
Atesa la instància de la Sra. A.T.S., amb NIF 77115307X, de data 16 de juliol de 2018, 
presentant una sol·licitud documentada d’autorització de canvi no substancial, deixant 
l’explotació ovina i demanant la tinença de 5 èquids, a la finca de Can Clos, d’aquest 
terme municipal, expedient núm. 743/2018. 
 
Vist que amb data 17 de juliol el veterinari senyor Lluís Vila Quera va emetre informe 
favorable per a la tinença de 5 èquids destinats a manteniment de sotabosc amb els 
requisits que s’esmenten a continuació: 
- Cal que els fems s’escampin a la pròpia finca o vagin a orgànic. 
- Cal que disposin de lloc d’aixopluc. 
- Cal que disposin d’aigua i menjar ad libitum. 
- Cal que tinguin la documentació pertinent. 
- Han de complir amb la llei de benestar animal. 
- El propietari és el responsable de la tanca perimetral vallada i d’evitar que surtin a 

l’exterior i que puguin ocasionar danys o perjudicis. 
- Cal que disposi d’una pòlissa d’assegurances a tercers. 
 
 



 

 

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). 
  
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar el canvi no substancial d’orientació productiva deixant l’explotació 
ovina i demanant la tinença de 5 èquids a la finca de Can Clos, d’aquest terme 
municipal, per part d’Ariadna Torras Serra, amb el compliment de les condicions abans 
esmentades.  
 
SEGON.-  Liquidar el següent import per part del titular, tal com disposa l’article 6, 
punt 3 de l’ordenança fiscal núm. 32 (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): 
Canvi no substancial – canvi orientació productiva..................................... 75,00 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 

 
Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals. 
 
 
 

núm. exp. sol.licitant finca tributària 
superfície 

ocupada ( m2.) dies 
import 

(€) 

559/2018 C.R.C. Pl. Les Eres, 9 6 m2. 1 6,00 

606/2018 G.J.F. c/ de la Vila, 15 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

645/2018 A.N.G. c/ de la Vila, 108 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

717/2018 
Finestra Confort 
S.L. Pl. del Sol, 4 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

746/2018 R.M.E. c/ de la Vila, 55 3 m2. 1 6,00 

747/2018 C.R.G. La Plaça, 18 6 m2. 1 6,00 

753/2018 X.C.R. 
c/ Sant Sebastià, 
28 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

760/2018 C.R.M. c/ Esquís 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per 
a cadascuna en els informes dels serveis municipals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als sol·licitants. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 
A ENTITATS DE TARADELL. Exp. 495/2018 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2018, va 
aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2018 i en concret en l’àmbit 
de cultura, educació i esports destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin 
com a objectiu: 
 

• Fomentar l’esport al municipi 

• Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 

• Promoure i difondre l’educació al municipi 

• Promoure l’associacionisme i participació ciutadana 
 
Que es varen sotmetre a informació les bases esmentades sense que s’hi formulés 
cap al·legació o reclamació. 
 
Que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes i 
web municipal la convocatòria esmentada, havent-se presentat per part de les entitats 
interessades les corresponents sol·licituds. 
 
Que en data 27 de juliol de 2017 es va reunir la Comissió Avaluadora establerta a la 
Base 11, la qual previ estudi de la documentació presentada per les entitats 
sol·licitants, va formular la  proposta d’acord següent: 
 
-Admetre les sol·licituds presentades i atorgar a les entitats que es diran les 
subvencions següents: 
 

ENTITAT SUBVENCIÓ 
1r Pagament 

70% 
2n Pagament 

30% 

Amics de Santa LLúcia de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Ass. Teatral Canya que no és 
conya 

1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Centre Excursionista de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 



 

 

Coral Arpa  1.000,00 € 700,00 € 300,00 € 

Som Dones 1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Tint Taradell Teatre 799,24 € 559,47 € 239,77 € 

AMPA Col·legi Les Pinediques 1.002,27 € 701,59 € 300,68 € 

AMPA Escola el Gurri 903,28 € 632,30 € 270,98 € 

AMPA INS Taradell 878,54 € 614,98 € 263,56 € 

AMPA La Xarranca 1.039,39 € 727,57 € 311,82 € 

AMPA St Genís Sta Agnès 1.076,52 € 753,56 € 322,96 € 

Club del Parc d'Esports 2.967,03 € 2.076,92 € 890,11 € 

Club Patí Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

Unió Deportiva Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

TOTAL 21.438,57 € 15.007,00 € 6.431,57 € 

 
Que per la valoració de les sol·licituds presentades, s’ha tingut en compte els criteris 
objectius segons el punt núm. 8 de les bases. 
 
Que les sol·licituds que no arriben  a un mínim de 35 punts, no poden assolir la 
condició de beneficiaria. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient del vigent pressupost municipal. 
 
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
Que l’òrgan competent per prendre el present acord és la Junta de Govern Local per 
Delegació expressa del Ple Municipal adoptat en sessió del dia 10 de maig de 2018. 
 
Per unanimitat s’ACORDA: 
 
Primer.-Aprovar la proposta d’acord formulada per la Comissió Avaluadora i atorgar a 
les entitats que es diran les subvencions següents: 
 



 

 

ENTITAT SUBVENCIÓ 
1r Pagament 

70% 
2n Pagament 

30% 

Amics de Santa LLúcia de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Ass. Teatral Canya que no és 
conya 

1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Centre Excursionista de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Coral Arpa  1.000,00 € 700,00 € 300,00 € 

Som Dones 1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Tint Taradell Teatre 799,24 € 559,47 € 239,77 € 

AMPA Col·legi Les Pinediques 1.002,27 € 701,59 € 300,68 € 

AMPA Escola el Gurri 903,28 € 632,30 € 270,98 € 

AMPA INS Taradell 878,54 € 614,98 € 263,56 € 

AMPA La Xarranca 1.039,39 € 727,57 € 311,82 € 

AMPA St Genís Sta Agnès 1.076,52 € 753,56 € 322,96 € 

Club del Parc d'Esports 2.967,03 € 2.076,92 € 890,11 € 

Club Patí Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

Unió Deportiva Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

TOTAL 21.438,57 € 15.007,00 € 6.431,57 € 

 
Segon.-Notificar aquest acord a totes les parts interessades de l’expedient. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE “SUBMINISTRAMENT DE LES LLUMINÀRIES LED DEL CAMP 
D’ESPORTS MUNICIPAL LA ROUREDA DE TARADELL”. Exp. 767/18. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte de subministrament de lluminàries led per 
al Camp d’Esports Municipal La Roureda de Taradell. 
 



 

 

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 el 
corresponent Plec de Prescripcions Tècniques pels que es regirà la licitació. 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pels que s’ha de regir el 
present contracte, redactats pels serveis municipals. 
 
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 licitació per a l’adjudicació del contracte 
“Subministrament de les Lluminàries Led del Camp d’Esports Municipal La Roureda 
de Taradell” , que incorpora 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. 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA “MILLORA DE L’ACCÉS A LA 
URBANITZACIÓ LA ROCA, L’AVINGUDA SANTA EUGÈNIA, EL CARRER 
VILALLEONS I L’INICI DEL CARRER SANT MARÇAL”. Exp. 703/2018 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte d’obres per a la millora de l’accés a la 
urbanització La Roca de Taradell, Av. Sta. Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant 
Marçal. 
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 el projecte tècnic “Millora de l’accés a la urbanització La Roca, l’avinguda Santa 
Eugènia, el carrer Vilalleons i l’inici del carrer Sant Marçal”, aprovat inicialment per 
acord del Ple municipal en sessió de data 7 de juny de 2018, actualment en fase 
d’exposició pública. 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels que s’ha de 
regir el present contracte. 
 
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 licitació per a l’adjudicació del contracte “ Millora de 
l’accés a la Urbanització La Roca, Av. Sta. Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant 
Marçal”, que compren el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el 
Projecte Tècnic. 
 
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.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Condicionar la validesa i efectivitat d’aquest acord i suspendre la publicació 
del corresponent edicte de convocatòria de licitació, fins la data en que s’entengui 
aprovat amb caràcter definitiu el projecte tècnic “Millora de l’accés a la urbanització La 
Roca, l’avinguda Santa Eugènia, el carrer Vilalleons i l’inici del carrer Sant Marçal” 
(Exp. 581/2018). 
 
 
9. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC A 
FAVOR DE L’EMPRESA EKOPOLIS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 
CONTENIDOR DE RECOLLIDA D’OLI. Exp. 766/18. 
 
Vista la instància presentada per la mancomunitat La Plana en data 26-07-18, registre 
d’entrada E 3493, en la qual exposa que ha signat un conveni amb la companyia 
Ekopolis SL, pe tal que aquesta reculli, transporti i entregui a un gestor autoritzat l’oli 
vegetal que es reculli en contenidors distribuïts pels municipis que conformen la 
Mancomunitat.  
 
Que aquests contenidors s’han d’instal·lar a la via pública o en terrenys de titularitat 
municipal, amb accés general per a tos els veïns. 
 



 

 

 
Que amb la reunió amb el regidor de medi ambient es va acordar que es col·locaria 
un contenidor en el Pg. de Sant Genís, ocupant una superfície de 0,75 m2. 
 
Que aquesta situació comporta un ús privatiu del domini públic, subjecte a llicència 
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització si s’escau, de 
conformitat al que es disposa a l’article 57 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Atorgar a la companyia Ekopolis una llicència d’ocupació temporal al Pg. de 
Sant Genís de Taradell (en el lloc on indiquin els serveis tècnics municipals) per a la 
instal·lació d’un contenidor de recollida d’oli, amb una superfície de 0,75 m2. 
 
Segon.-La llicència s’atorga a precari, per temps indefinit i revocable per raons 
d’interès públic. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat La Plana. 
 
 
10. ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER A L’ESCOLA DE MÚSICA PEL CURS 2016-2017. Exp. 
349/2018. 
 
Vist que per acord de la junta de Govern d’aquest ajuntament en sessió de data 26-
03-2018, es va acordar sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament, l’atorgament d’una subvenció per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola de Música l’Arpa de Taradell durant el curs 2016-2017. 
 
Que el Departament d’Ensenyament, per mitjà d’escrit presentat al registre municipal 
en data 24-07-2018, registre d’entrada E 3466/18, ha comunicat que s’ha concedit una 
subvenció a aquest ajuntament pel concepte abans esmentat, d’import 9.288,76 €. 
 
Que és necessari acceptar expressament la subvenció atorgada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar expressament la subvenció atorgada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament 
de l’Escola de Música l’Arpa de Taradell durant el curs 2016-2017, d’import 9.288,76 
€. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
 
 
 



 

 

 
11. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0020/2018, per 290.697,09 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 
 
  


		verdaguervll@taradell.cat
	2018-08-16T13:25:01+0200
	T-CAT P LLuís Verdaguer Vivet |77303124D


		rovirasjs@taradell.cat
	2018-09-03T10:37:19+0200
	CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní - DNI 77286642H




