
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 929/2019 JGL 16/09/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/32/2019 
 
Taradell, el dia 16 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·lutríssima 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 9 de setembre de 2019, número de sessió JGL/31/2019, 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 9 de setembre de 2019, número de sessió 
JGL/ 31 /2019. 
 
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 PER REDUIR LA VELOCITAT DELS VEHICLES AL C. DE LA 
VILA. Exp. 38/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. S.F.S., en data 12-9-19, 
amb de registre d’entrada número  4237/2019, en la qual sol·licita que es preguin 
mesures per reduir la velocitat dels cotxes que passen pel c. de la Vila. 
 
Que és necessari que els cotxes circulin a una velocitat adequada al c. de la Vila per 
garantir la seguretat dels vianants. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que estudiïn i proposin els possibles 
sistemes que permetin reduir la velocitat dels vehicles al c. de la Vila. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. S.F.S. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE TAGIM SCP DE DEVOLUCIÓ DE LES TAXES 
D’ESCOMBRARIES DES DE L’ANY 2016 FINS A LA DATA DE LA SOL·LICITUD. 
Exp. 941/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. F.R.R., en representació de 
Tagim scp, en data 20-8-19, amb de registre d’entrada número 3921/2019, en la qual 
exposa que la companyia Tagim SCP va deixar de prestar l’activitat el 27-6-2016 i que 
se li varen continuar cobrant els rebuts de la taxa de recollida i tractament de residus 
del local de la Ctra. de Viladrau 10, i sol·licita que se li retornin els imports de la referida 
taxa que ha pagat des de l’any 2016. 
 
Adjunta a la sol·licitud diversa documentació de la qual en resulta que es va donar de 
baixa de l’activitat a l’Agència Tributària el 27-12-16. 
 
Que fins a la data de la presentació d’aquesta instància no s’havia notificat a aquest 
ajuntament la baixa de l’activitat en el local esmentat, no procedint la devolució de cap 
quantitat.  
 
No obstant, es procedirà a donar de baixa l’activitat en el registre d’activitats de 
l’ajuntament i en els corresponents padrons fiscals a partir de la data de presentació 
de la sol·licitud al registre municipal. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 



 

 

Segon.-Ordenar als serveis municipals que s’inscrigui la baixa de l’activitat de Tagim 
al local de la Ctra. de Viladrau 10, tant en el registre d’activitats com en els padrons 
fiscals que correspongui. 
 
Tercer.-Notificar el present acord a Tagim SCP i als serveis municipals. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD PER AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE FUNCIONAMENT DEL BAR 
RESTAURANT-TERRASSA-PUB HOTEL ROSA EN MOTIU DE L’OKTOBER FEST. 
Exp. 795/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’empresa Germans Comerma 
Sala SL, en la qual demanen que, en motiu de la celebració de la festa Oktober Fest 
els dies 4, 5, 11 i 12 d’octubre de 2019, s’autoritzi l’ampliació de l’horari de tancament 
de la terrassa de l’activitat de Bar-Restaurant-Pub-Terrassa de l’Hotel Rosa fins a les 
2 o 3 hores de la matinada de cadascun dels dies relacionats. 
 
Que la festa de referència no és una festa tradicional d’aquest país. 
 
Que hi ha diverses queixes en relació als horaris de tancament dels locals de l’activitat 
de referència. 
 
Que els espais tancats que disposin de la llicència corresponent poden exercir 
l’activitat fins a les 2:30 h i les nits de divendres, dissabtes i vetlla de festius 30 minuts 
més.  
 
Recordar que l’activitat de referència té limitat el funcionament de l’espai de Pub fins 
que s’instal·li el limitador de so de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local 
de 11-6-19 pel qual s’atorga la llicència d’activitat. 
 
Que l’horari de tancament de les terrasses està determinat en l’Ordenança municipal 
de bon govern, civisme i convivència actualment vigent, articles 71 i 125, establint-se 
a les 23:00 h. i fins a les 24:00 h.de divendres a diumenges i vigílies de festius. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de Germans Comerma Sala SL, pels motius que 
consten a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Germans Comerma Sala SL. 
 
 
2.4. APROVACIÓ DE LA 1A CERTIFICACIÓ DE L’OBRA ENDERROC DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR  SITUAT AL C. SANT SEBASTIÀ 41 (Can Serdà). Exp. e-
555/2019. 
 
Vist que s’ha presentat la 1a Certificació d’obres de l’execució del projecte “Enderroc 
de l’edifici plurifamiliar situat al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, de data 30 d’agost de 



 

 

2019, i per un import 7.831,40 €, i signada pel director de les obres i per l’empresa 
adjudicatària del contracte Transport i Excavacions J. Ricart SL. 
 
Que per part de l’adjudicatària també s’ha presentat la factura corresponent, del 
mateix import que la certificació, número 2.019/239, de data 31 d’agost de 2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la 1a certificació d’obra del contracte projecte “Enderroc de l’edifici 
plurifamiliar situat al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, de data 30 d’agost de 2019, i 
per un import 7.831,40 €, i signada pel director de les obres i per l’empresa 
adjudicatària del contracte, i aprovar la factura corresponent, del mateix import, 
número 2.019/239, de data 31 d’agost de 2019 emesa per l’adjudicatària Transport i 
Excavacions J. Ricart SL. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a transports i Excavacions J. Ricart SL. 
 
 
2.5. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 985/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. S.F.S. de data 19/07/2019, amb número de 
registre d’entrada 3524/2019, 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. 985/2018, per import de 
452,57 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/09/2019, 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. 
  
 
2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 34/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.M.C.S. de data 06/09/2019, amb número de 
registre d’entrada 4141/2019, 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. 34/2018, per import de 
424,03 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. 
 
 
2.7. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 916/2019. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.R.A., de data 02/09/2019, amb número de 
registre d’entrada 4055/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés a 
vehicles a la finca assenyalada amb el número 24 del c/ Barceloneta.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/09/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/ Barceloneta, 24 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe 
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 09/09/2019 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE 
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
 
-El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
3. 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. 775/2018 
 
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 s’ha adoptat diversos acords prorrogant el conveni fins el 31 de desembre de 
2019, essent possible acordar-ne la pròrroga fins el 31 de desembre de 2020 tal i com 
ha efectuat el Consell Comarcal d’Osona per acord de la Comissió Permanent del Ple 
en sessió de data 18-09-19. 
 
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, ja que 
una vegada estudiades diferents alternatives per part del Consell Comarcal i no trobar-
ne cap amb capacitat suficient. 
 
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 2020. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.  
 
 
4. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER L’EXECUCIÓ 
SUBSIDIÀRIA DE LES FRANGES PERIMETRALS DE SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS. Exp. 428/18. 
 
Atès que des del serveis municipals s’han elaborat el padró corresponent a la taxa per 
l’execució subsidiària de les franges perimetrals de seguretat contra incendis de 
l’exercici 2018. 
 
I tenint en compte que l’Organisme de Gestió Tributària té delegades les facultats de 
recaptació de les taxes municipals relacionades en l’anterior paràgraf. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el padró de la Taxa per l’execució subsidiària de les franges 
perimetrals de seguretat contra incendis en urbanitzacions corresponent a l’exercici 
2018, que comença per M.C.C. i acaba  per J.M.M., per un import total de .-14.373,63 
€.- i que consta de 495 rebuts. 
 
Segon.-Als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l’article 102.3 de la 
Llei General Tributària, procedir, en el cas de padrons, a l’exposició pública durant el 
termini de vint dies, comptats a partir del primer dia dels respectius períodes de 
cobrament. 
 
Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona poden consultar, durant el termini d’exposició pública, l’expedient, llevat de 
les dades excloses del dret d’accés. 
 



 

 

La consulta es podrà realitzar de forma presencial en aquest Ajuntament o en l’oficina 
de Vic de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a l’ORGT. 
 
5.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITURALITAT DE NÍNXOL 
 

5.1 NÍNXOLS NÚMEROS 61 I 62 DE LA VIA SANTA JULITA 
 
Atesa  la  sol·licitud dels germans J., F.X. i A.S.V., en la que manifesten que el seu 
pare el Sr. J.S.S. (qpd)  que va causar decés el dia 22 de gener de de 2019 era titular 
de la concessió dels nínxols núms. 61 i 62 de la Via Santa Júlita, donat que no va fer 
testament els seus fills són els hereus de l’esmentada titularitat. Conjuntament els tres 
hi renuncien a favor de la seva mare la Sra. L.V.F., la qual en el mateix document 
signa en prova de l’acceptació de l’esmentada titularitat, i sol·licita que se li expedeixi 
un  nou títol de nínxol al seu nom. 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar concedir la titularitat dels nínxols núms. 61 i 62 de la Via Santa Julita 
a la Sra. L.V.F. i expedir un nou títol de nínxol al seu nom.    
 
Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades . 
  
 
5.2 NINXOL  NUM. 24 DE LA VIA SANTA LLÚCIA 
 
 Atesa  la  sol·licitud dels germans E.,  F. i A.S.B., en la que manifesten que els seus 
pares els Srs. M.S.R. (qpd) i R.B.I. (qpd) que van causar decés els dies  25 de 
Desembre de 2012  i 8 de març de 2019 respectivament eren titulars de la concessió 
del nínxol núm. 24 de la Via Santa Llúcia. Els seus fills són els hereus de l’esmentada 
titularitat. Conjuntament els tres hi renuncien a favor del seu germà A.S.B., el qual 
també presenta un petició en la que signa en prova de l’acceptació de l’esmentada 
titularitat, i sol·licita que se li expedeixi un  nou títol de nínxol al seu nom i de la seva 
esposa.  
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol 24 de la Via Santa 
Llúcia, expedint un nou títol de nínxol a nom d’A.S.B. i de la Sra. J.C.V. 
 
Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades. . 
  
 

 

 



 

 

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

6.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. J.R.S.  

Atesa la sol·licitud núm. 4233/2019 de data  12 de setembre de 2019 de  la Sra. J.R.S.,  
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 5 de 
febrer de 2019 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. J.R.S.  

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. J.R.S. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 5 de febrer de 2019..  

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

 
7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0019 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 303.544,32 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. 2019-0019 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. 2019-0019 per un import líquid de 
303.544,32 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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