
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 773/2018 JGL 20/08/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 D’AGOST DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/18/2018 
 
Taradell, el dia 20 d’agost 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 30 de juliol de 2018, número de sessió JGL/31/2018, 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 30 de juliol de 2018, número de sessió JGL/ 
31 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1.QUEIXA COLOMAR OBERT A L’AV. CASTELLETS NÚM. 11. Exp. 765/2018 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. M.D.R.P., en data 24/07/2018, amb número 
de registre d’entrada  3473/2018, en la qual sol·licita que s’avisi al propietari de l’Av. 
Castellets, núm. 11 ja que té un colomar i molesta als veïns. 
 
Vist l’informe emès pel veterinari municipal en data 10/08/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Únic.- Fer arribar l’informe esmentat a la sol·licitant. 
 
 
2.2. QUEIXA GALLS I GALLINES PG. DOMÈNEC SERT. Exp. 723/2018 
 
Vista la instància presentada pels Srs. R.C.R. i R.C.P., en data 09/07/2018, amb 
número de registre d’entrada  3233/2018, en la qual sol·licita que s’avisi veï del Psg. 
Domenec Sert, núm. 34 bx.   ja que té gallines i galls i molesten als veïns ( sorolls, 
brutícia, males olors, etc). 
 
Vist l’informe emès pel veterinari municipal en data 13/07/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Únic.- Fer arribar l’informe esmentat a la sol·licitant. 
 
 
2.3. QUEIXA TERRASSA CELLER HOTEL ROSA. Exp. 1233/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.R.P., en data 02/08/2018, amb número de 
registre d’entrada  3612/2018, en la qual sol·licita una actuació de la policia per tal que 
es compleixi la normativa de sorolls a la terrassa del celler de l’Hotel Rosa sense que 
hagin d’avisar cada cop als municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Informar a la sol·licitant que s’ha comunicat la normativa municipal als 
propietaris de l’Hotel Rosa. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
2.4. PROBLEMA ESTACIONAMENT VEHICLES. Exp. 386/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R.M.C., en data 02/08/2018, amb número de 
registre d’entrada  3613/2018, en la qual sol·licita que es vetlli perquè no s’estacionin 
vehicles grans a l’aparcament senyalitzat que té al davant de casa donat que els treu 
la llum i els dificulta sortir de casa. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la sol·licitant que es vetllarà perquè els vehicles que estacionin 
siguin adequats a l’aparcament, 
 
Segon.-Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
2.5. QUEIXA BAR AVINGUDA. Exp. 697/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.B., en data 27/07/2018, amb número de 
registre d’entrada  3514/2018, en la qual sol·licita que es revoqui la llicència d’activitat 
del Bar Avinguda donat que no respecten la normativa de sorolls i el descans del veïns. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar al sol·licitant que s’estan fent gestions per millorar la situació 
esmentada. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.6. MATERIAL PER CONCERT AMICS SANTA LLÚCIA. Exp. 87/2018 
 
Vista la instància presentada pels Amics de Santa Llúcia, en data 20/08/2018, amb 
número de registre d’entrada  3801/2018, en la qual sol·licita material divers per un 
concert que s’organitza a la Torre de Don Carles el proper dia 01/09/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el material sol·licitant comunicant-los que cal posar-se d’acord amb 
els serveis municipals.  
 
Segon.-Notificar el present acord als sol·licitants. 
 
 

3.-SOL.LICITUD DE LLOGUER DE NÍNXOL i CANVI DE TITULARITAT DE 

CONCESSIÓ FUNERARÌA  

3.1 NINXOL DE LLOGUER NÚM. 98 DE LA VIA SANT  SEBASTIÀ 

Atesa  la  sol·licitud d’En J.M.P.B. el qual manifesta que ha causat decés la seva mare 

la Sra. R.B.B.(qpd) el dia 24 de juliol de  2018 i que donat que en la concessió del 

nínxol que tenen hi varen inhumar les despulles del seu pare el Sr. M.P.M. (qpd) el dia 

28/11/2017, demana se li concedeixi el lloguer del nínxol núm. 98 de la Via Sant 

Sebastià per un període de 3 anys. 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Concedir el lloguer del nínxol núm. 98 de la via Sant Sebastià per un període 

de tres anys al sol.licitant. 

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

 

3.2  NINXOL  NUM.  216 DE LA VIA SANT GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud de la Sres. M.D. i M.E. M.R., les quals manifesten que el seus 

pares són difunts, i que la mare tenia la titularitat de la concessió del nínxol 216 de la 

Via Sant Genís, i a la manca de testament, i essent elles les úniques hereves de 

l’esmentat matrimoni. Efectua renúncia al dret que li pertoca la M. D. i es demana que 

sigui expedit nou títol de nínxol a nom de la M.E.M.R. 

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol 216 de la Via Sant  

Genís, a nom de M.E.M.R.  

Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades. 

  

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 

PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  

 
4.1 CANVI DE TITULARITAT DE BAR – Exp. 770/18 
 
Atesa la instància de la senyora K.R.C., amb NIF Y1087144V, de data 31 de juliol de 
2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de bar (Exp. 14/13) a 
la Plaça, 16, d’aquest terme municipal, expedient núm. 770/18. 
 
Vista la renúncia de la senyora I.A.A., actual titular, a favor de la sol·licitant K.R.C. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 10 d’agost de 2018, 
amb les condicions que el nou titular es comprometi a: 

- No portar a terme cap modificació ni ampliació de les instal·lacions autoritzades 
a la titular actual de l’activitat. 

- Els residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser seleccionats 
en funció de la seva tipologia i lliurats als serveis municipals de recollida. 

- S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 

- Presentar la següent documentació: 
o Documentació acreditativa de formació de la titular de l’activitat en matèria 

de manipulació d’aliments. 
o Contracte de manteniment dels extintors. 



 

 

 
Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
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). 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de bar  
(Exp. 14/13) a la Plaça, 16 a favor de K.R.C. amb les condicions esmentades a l’informe 
de l’enginyer de data 10 d’agost de 2018. 
 
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 de titularitat....................................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:30 
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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