
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1482/2017 JGL 12/09/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE SETEMBRE DE 2017 
 
 
Número de sessió: JGL/33/2017 
 
Taradell, el dia 12 de setembre 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 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 4 de setembre de 2017, número de sessió JGL/32/2017, 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 12 de setembre de 2017, número de sessió 
JGL/ 32 /2017. 
 
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 DE P.B.H. DE MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TERRASSA. Ex. 
1371/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. P.B.H., com a titular del Bar la Raureda, en data 
17-07-17, amb número de registre d’entrada  3052/2017, en la qual sol·licita que 
s’ampliï l’horari de la terrassa del Bar La Raureda. 
 
Que es va atorgar una autorització per col·locar taules i cadires a la via pública al 
sol·licitant, limitant-se l’horari fins a les 23 h. 
 
Que actualment l’ajuntament està preparant una ordenança de terrasses en la qual es 
regularan les característiques de les seves instal·lacions i funcionament. 
 
Que no s’acredita cap fet ni situació que fonamenti l’ampliació de l’horari esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Desestimar la sol·licitud del Sr. P.B.H. pels motius que consten a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.B.H. 
 
 
3. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA-CONEGUEM 
ELS NOSTRES PARCS 2018. Exp. 1496/2017 
 
Vista la convocatòria d’atorgament de subvencions efectuada per la Diputació de 
Barcelona-Gerència de Serveis d’Espais Naturals per a despeses de transport 
d’escolars de sisè curs de primària dels centres d’ensenyament de primària de 
Taradell dins la campanya “Coneguem els nostres parcs 2018”, durant el curs escolar 
2017-2018. 
 
Que aquest ajuntament vol col·laborar a la formació dels alumnes dels centres 
d’ensenyament de Taradell. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió de la màxima subvenció 
possible a aquest ajuntament, per a despeses de transport d’escolars de sisè curs de 
primària dels centres d’ensenyament primària de Taradell dins la campanya 
“Coneguem els nostres parcs 2018”, durant el curs escolar 2017-2018. 
 
Segon.-Posar en coneixement de les direccions dels centres d’ensenyament de 
primària de Taradell, la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
 
 



 

 

 
4. ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA PER AL CURS 2015-2016. Exp. 1001/2017. 
 
Vist que el Departament d’Ensenyament ha comunicat a aquest ajuntament la 
concessió d’una subvenció d’import 9.415,40 €, per al sosteniment de l’escola de 
música de Taradell per al curs 2015/2016. 
 
Que és necessari que s’accepti expressament l’atorgament de la subvenció. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament d’import 
9.415,40 €, per al sosteniment de l’escola de música de Taradell per al curs 
2015/2016. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
 
 
5.LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMAL 
POTENCIALMENT PERILLÒS  
 

5.1 EXPEDIENT  DE LLICÈNCIA  MUNICIPAL  PER  TINENÇA  D’ANIMAL  

POTENCIALMENT  PERILLÓS, PER AL SR. M.C.C. DEL GOS BROUK DE RAÇA 

BULLTERRIER 

Atesa  la instancia presentada pel Sr. M.C.C., amb número de registre d’entrada 

3641/2017 de data 12/09/2017 sol·licitant llicència municipal de tinença i conducció 

d’animals potencialment  perillosos, del gos BROUK i de raça Bullterrier. Vista la 

documentació presentada que s’ajusta a l’establerta a la normativa d’aplicació i 

l’informe del  veterinari que textualment disposa: En el moment de la visita, el gos està 

dintre del pis ubicat a la Plaça Sta. Llúcia, núm. 27 segons ell el gos esta sempre dins 

del pis, te menjar i aigua i en el moment de la visita el seu comportament és normal. 

Queda sota la seva responsabilitat portar-lo lligat amb doble cadena i amb morrió quan 

surtin al carrer. Cal que el propietari respecti les normes de higiene i conducta en la 

plaça per tal de no molestar als veïns.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals potencialment  perillosos 

del gos BROUK, de raça BULLTERRIER. 

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 

 



 

 

 
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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