
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 912/2019 JGL 09/09/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA  9 DE SETEMBRE DE 2019 

 
Número de sessió: JGL/31/2019 
 
Taradell, el dia 9 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,  Joan Canó Pol, 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. 
 
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) 
 
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 2 de setembre de 2019, número de sessió JGL/30/2019, 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 2 de setembre de 2019, número de sessió 
JGL/ 30 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 



 

 

 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. FESTA DEL CARRER JOAN MARAGALL. Exp. 66/2019 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.C.R., en data 3-9-19, 
amb de registre d’entrada número  4084/2019, en la qual sol·licita, en motiu de la 
celebració de la Festa del c. Joan Maragall el dia 14 de setembre, de les 19 a les 24 
h., que s’autoritzi el tancament del carrer per poder fer el sopar comunitari i que se’ls 
hi deixin 50 cadires i les taules corresponents. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes sense ànim de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, indicant a la sol·licitant que s’hauran de posar en 
contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient.  
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.C.R. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’ESBART SANT GENÍS PER A UN RECONEIXEMENT DEL 
BALL DEL CIRI. Exp. 22/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Esbart Sant Genís, en data 4-
9-19, amb de registre d’entrada número  4107/2019, en la qual sol·licita fer un 
reconeixement del Ball del Ciri que es balla per Sant Sebastià des de 1776. Que es 
podria fer a la Pça. de les Eres, on es balla des de fa anys, i que podria consistir en 
un monòlit o semblant. 
 
Que l’ajuntament recull i fa seva aquesta proposta i que s’estudiarà per tal de proposar 
l’actuació que es cregui adequada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i estudiar l’actuació que sigui més adient per al 
reconeixement del Ball del Ciri. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Esbart Sant Genís. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE DANYS PATRIMONIALS DEL SR. P.S.P. 
PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. Exp. 914/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. P.S.P., en data 4-9-19, amb 
de registre d’entrada número  4105/2019, en la qual exposa que el dia 22-8-19 va 
caure al c. Francesc Camprodon degut al mal estat de la vorera, patint el trencament 



 

 

de les ulleres com a conseqüència de la caiguda i amb un cost econòmic de 364,15 
€, i sol·licita que se l’indemnitzi amb l’esmentada quantitat. 
 
Que els vigilants municipals han confirmat la veracitat dels fets exposats. 
 
Que presenta la factura per la compra d’unes ulleres per l’import indicat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i pagar al Sr. P.S.P. la quantitat de 364,15 € demanada. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.S.P. i als serveis d’intervenció de 
l’ajuntament. 
 
 
2.4. APROVACIÓ DE LA 1ª CERTIFICACIÓ DE L’OBRA URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR FONT D’EN DÉU I DEL CARRER DE TONA. Exp. 739/18. 
 
Vist que s’ha presentat a les oficines municipals la 1ª Certificació de l’obra 
“Urbanització del sector de la Font d’en Déu i del c. de Tona”, de data 31 de juliol de 
2019, d’import 52.793,24 €, i signada pel representant de l’ajuntament, la direcció 
facultativa i l’empresa adjudicatària Curnal Invest SL. 
 
Que així mateix s’ha presentat la factura corresponent a la referida certificació, núm R 
19/12, pel mateix import que aquella. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la 1ª Certificació de l’obra “Urbanització del sector de la Font d’en 
Déu i del c. de Tona”, de data 31 de juliol de 2019, d’import 52.793,24 €, així com la 
factura corresponent a la mateixa. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Curnal Invest SL i al servei de la intervenció 
municipal. 
 
 
2.5. DENÚNCIA PER MALTRACTAMENT ANIMAL A L’AVINGUDA GOITALLOPS 
NÚM. 26. Exp. 908/19 
 
Vist l’escrit presentat al registre municipal per la Sra. N.D.F., en data 2-9-19, amb de 
registre d’entrada número  4064/2019, en la qual exposa que a l’Av. Goitallops 26 s’hi 
troba un gos (de nom Roc) en molt mal estat per abandonament del propietari, que a 
més provoca desperfectes a la seva propietat (Av. Goitallops 24) i molèsties perquè 
no es retiren els excrements d’aquest gos. 
 
Que el veterinari municipal va emetre informe en data 5-9-19, relatiu a la inspecció de 
l’animal de referència, en el qual en resulten, entre d’altres els extrems següents: 
 



 

 

• Que el gos té un pes molt per sota al que li correspondria i que està lligat a una 
cadena. 

• Que l’animal està en males condicions. 

• Que el gos, en determinades ocasions, sobretot quan hi ha tempesta, ha quedat 
enganxat a una tanca amb risc d’ofegar-se, havent d’intervenir els veïns per 
evitar-ho. 

• Que les dejeccions de l’animal estan acumulades a tocar de la tanca de la 
denunciant, no es netegen i durant l’estiu provoca pudors i altres vectors que 
molesten. 

• Que segons els veïns és una situació que fa anys que es produeix i el propietari 
no atén els advertiments que se li han fet. 

• Que es necessari requerir al propietari per tal que situï la caseta i la cadena al 
costat del seu habitatge, reculli els excrements i atengui el gos tal i com 
estableix la normativa. 

 
Que segons consta a l’arxiu municipal la finca de l’Av. Goitallops 26 és propietat i hi 
consta empadronat el Sr. J.LL.P.B. 
 
Que el Sr. Puntí no té registrat cap animal al registre municipal d’animals de 
companyia. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Obrir expedient informatiu en relació a la situació del gos Roc a la finca 26 
de l’Av. Goitallops de Taradell. 
 
Segon.-Requerir al Sr. J.LL.P.B. per tal que de forma immediata: 
 

✓ Procedeixi a efectuar les actuacions necessàries per adequar la caseta i 
cadena del gos, allunyant-les de les finques veïnes. 

✓ Retiri els excrements del gos. 
✓ Prengui les mesures que corresponguin per tal que el gos disposi d’aigua i 

menjar de forma regular i suficient per al seu benestar. 
✓ En el termini de 10 dies des de la notificació d’aquest acord presenti a les 

oficines municipals la cartilla sanitària del gos Roc i procedeixi a la inscripció 
del mateix en el registre municipal d’animals de companyia. 

 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. J.LL.P.B. i a la Sra. N.D.F. 
 
 
3. URBANISME 
 
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 



 

 

 
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. 
 
 
3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 280/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.A.B., de data 29/07/2019, amb número de 
registre d’entrada 3632/2019 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 280/2018  per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’aparellador municipal de data 05/08/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ Sta. Julita, 2  
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

873/2019 
CN L'OM, 
SCP 

Mas 
Casanova 
de l'Om 

Canvi d'ubicació 
per adaptació a 
benestar animal major 700,53 141,52 33,00 

892/2019 A.F.C. 

c/ Sant 
Sebastià, 
46 

Reformar bany i 
pintar menor 38,22     

893/2019 J.M.R. 
c/ de la Vila, 
75 

Impermeabilització 
i gres terrassa menor 50,55      

898/2019 D.M.C. 

c/ Sant 
Sebastià, 
92 

Substitució de 
teules i adició 
d'aïllament menor 280,07     

917/2019 L.F.F. 

c/ Dr. 
Flèming,  
41 

Reformar quarto 
de bany menor 62,40     



 

 

 
4. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA 
L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE MAIG DE 2019, DE 
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE RATIFICACIÓ 
DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE TARADELL I LA 
COMPANYIA FM2 SL DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018. Exp. 913/2019 
 
Vist l’ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dictat en el 
Procediment Ordinari 275/2019-D (interposat per la Sra. J.M.D.), 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 a l’acord del Ple 
de l’ajuntament de data 9-5-19, de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local 
(de data 27 de desembre de 2018) de ratificació del conveni signat entre l’ajuntament 
de Taradell i la companyia FM2 SL en data 20 de desembre de 2018, Expedient 
administratiu 1035/2018, 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 contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018, pel 
qual s’aprovava el conveni de cessió de la finca assenyalada amb el núm. 41 del c. 
Sant Sebastià a favor de l’Ajuntament de Taradell i es ratificava el mateix, la Sra. 
J.M.D. actora en aquest procediment contenciós administratiu, ja va interposar recurs 
contenciós administratiu  davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, Recurs Ordinari 81/2019, al qual s’ha remès còpia diligenciada de 
expedient administratiu de referència núm. 1035/2018, l’objecte del qual és el mateix 
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat contenciós administratiu 
3 de Barcelona, procedint que s’acordi l’acumulació dels dos procediments. 
 
Per unanimitat s’acorda:  
 
Primer.-Ordenar la remissió d’una còpia diligenciada de l’expedient administratiu 
1035/2018 al Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona Recurs Ordinari 275/19-
D, és a dir, certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell de 9 de maig de 
2019, a l’haver-se aportat al Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, Recurs 
Ordinari 81/2019, la resta de l’expedient administratiu 
 
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.-Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 3 de Barcelona, que  acordi 
sol·licitar l’acumulació del Procediment Ordinari 275/2019-D al Recurs Contenciós 
Administratiu Recurs Ordinari 81/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de 
Barcelona. 
 
 



 

 

5. COMPLIMENT DE L’APARTAT 14.3 DE L’ACORD DE CONDICIONS DE 
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LANY 2018. 
Exp. 205/2016 
 
Vist que en l’acord de condicions de treball del personal funcionari d’aquest 
ajuntament signat en data 12 de gener de 2018, a l’article 14.3, textualment disposa: 
 
1. Els conceptes retributius i la seva regulació seran els legalment previstos per al personal de 

las administracions locals de Catalunya.  

 

2. Dins dels 6 mesos següents a l’aprovació i publicació d’aquest Acord s’iniciarà l’elaboració, 

negociació i si fos el cas aprovació de la relació de llocs de treball del personal funcionari 

municipal, que suposarà la reestructuració retributiva i l’adaptació de les retribucions al que 

estableix el paràgraf  1. 

 

3. En tot cas es garanteix que cap funcionari veurà reduïdes les seves retribucions, i també 

s’assegura la dotació pressupostària d’un fons addicional de 4000 € per a l’any 2018 per 

finançar augments del Complement Específic, inclosa la disponibilitat i la nocturnitat, derivats 

de la Relació de llocs de Treball.  

 

4. L’ajuntament tindrà en compte i valorarà especialment la proposta que pugui formular el 

representant sindical dels funcionaris en el termini de 3 mesos a partir de la signatura d’aquest 

Acord, en la qual s’estableixi el repartiment de l’import del Complement Específic, amb les 

condicions del paràgraf anterior, sempre que doni compliment a la normativa d’aplicació. Si no 

es presenta en el termini indicat serà l’ajuntament qui prepararà la proposta concreta per a la 

negociació.  

 
Malgrat l’anterior ni s’ha formulat la proposta per part del representant sindical que es 
preveu a l’apartat 4, ni per part de l’ajuntament s’ha aprovat la relació de llocs de treball 
del personal funcionari previst a l’apartat 2. 
 
S’entén doncs que la inactivitat tant d’aquest ajuntament com de la representació 
sindical no pot perjudicar el dret dels funcionaris per cobrar els 4.000 € establerts a 
l’apartat 3 de l’article transcrit i procedeix, per tant, acordar-ne el pagament. 
 
De la mateixa redacció i contingut de l’article 14 transcrit, se’n dedueix que el fons 
addicional de referència només s’havia d’aplicar als vigilants locals. 
 
Atès que no es disposa doncs de la relació de llocs de treball, la forma més ajustada 
a dret per repartir l’esmentada quantitat entre els vigilants locals és fer-ho a parts 
iguals entre els set que varen prestar els seus serveis durant l’any 2018, en concepte 
de pagament únic establert a l’acord de condicions de treball del personal funcionari 
de l’Ajuntament de Taradell.  
 
Que en data 6 de setembre de 2019 la Comissió de seguiment de l’acord de condicions 
de treball del personal funcionari d’aquest ajuntament, es va reunir i es va donar 
conformitat a aquesta proposta d’acord. 
 



 

 

Que hi ha partida pressupostària en el pressupost municipal de l’exercici 2019 per 
autoritzar el pagament de la quantitat de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Establir que a la nòmina del més d’octubre dels set vigilants locals d’aquest 
ajuntament que prestaven els seus serveis l’any 2018, s’incorporarà i es pagarà com 
a pagament únic el fons addicional per a l’exercici 2018 de  .-4.000,00 €.-, derivat de 
l’establert a l’article 14 de l’acord de condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Taradell signat en data 12 de gener de 2018, a repartir entre els 
mateixos a parts iguals. 
 
Segon.-Notificar aquest acord als vigilants locals de l’Ajuntament de Taradell i al servei 
d’intervenció. 
 
 
6. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. M.F.M. 
CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE JUNY DE 2019. 
Exp. 803/2016. 
 
El Sr. M.F.M. presenta un escrit al registre municipal en data 31-7-19, registre 
d’entrada 3674, per mitjà del qual formula Recurs de Reposició contra l’acord de la 
Junta de Govern Local d’aquest ajuntament de data 1 de juliol de 2019, per la qual es 
desestimava la seva sol·licitud d’abonament de la part corresponent de la dotació 
pressupostària d’un fons addicional establert a l’article 14 de l’acord de condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Taradell per a l’any 2018. 
 
S’al·lega en el referit recurs que es desestima la sol·licitud en base a que ja va ser 
contestada i desestimada per acord de la Junta de Govern Local de 3-12-18, però que 
aquesta desestimació es fonamentava en que no havien transcorregut els 6 mesos 
que s’establien en el referit article 14.  
 
Que quan va presentar la segona sol·licitud ara desestimada i objecte del recurs de 
reposició, ja havien transcorregut els 6 mesos de referència. 
 
Sol·licita en el Recurs de Reposició que es procedeixi a l’abonament de la part 
corresponent de la dotació pressupostària de l’article 14.3 de l’acord de condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Que en aquesta mateixa sessió s’ha acordat procedir al pagament interessat en la 
sol·licitud del recurrent. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre el Recurs de Reposició interposat pel Sr. M.F.M. Reposició contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament de data 1 de juliol de 2019, i 
procedir al pagament interessat pel recurrent en la forma establerta en acord 
d’aquesta mateixa sessió relatiu a l’expedient 205/2016. 



 

 

 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. M.F.M. 
 
 
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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