
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 799/2018 JGL 03/09/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE SETEMBRE DE 2018 

 
Número de sessió: JGL/33/2018 
 
Taradell, el dia 3 de setembre  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 20 d’agost de 2018, número de sessió JGL/32/2018, 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 20 d’agost de 2018, número de sessió JGL/ 
32 /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 PER L’ESTAT DE LES GATERES. Exp. 273/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.S.F., en representació 
del grup “Veu animal de Taradell”, en data 13-08-18, amb registre d’entrada núm. 
3730/2018, en la qual s’exposa que les gateres es troben en mal estat igual que les 
condicions sanitàries de la zona on es troba, i sol·licita més higiene i control i més 
esterilitzacions i un altre espai. 
 
Que l’ajuntament està estudiant una nova ubicació per a les gateres i la millora de les 
condicions de les mateixes. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la sol·licitant que des de l’ajuntament s’està treballant per tal de 
millorar la ubicació i condicions de les gateres. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.S.F. 
 
 
2.2. QUEIXA PER GOSSOS DESLLIGATS I TANQUES AL MAS CASABLANCA. 
Exp. 769/18. 
 
Vist que en la sessió de la Junta de govern de data 30-07-18, es va acordar: 
 
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., la Sra. R.R.B. i 

a la sol·licitant. 

 
Que el referit acord es va notificar en data 17-08-18. 
 
En data 3-9-18 els vigilants locals emeten informe del qual en resulta que els gossos 
continuen deslligats i no confinats a l’interior de la tanca, accedint al Camí públic, que 
les tanques no impedeixen el pas pel Camí públic i que no s’observa la col·locació de 
cap cartell avisant de l’existència dels fils electrificats (pastor elèctric) de la finca. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.- Requerir al Sr. J.C.S. i a la Sra. R.R.B. que donin compliment de forma 
immediata a l’acord de la Junta de Govern de 30-07-18 transcrit a la part expositiva, 
amb l’advertiment que si no ho fan es podran instruir els expedients sancionadors i de 
constrenyiment que en el seu cas corresponguin. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.S. I a la Sra. R.R.B. 
 
 
2.3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE 112/16 D’ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIA DE 1ª OCUPACIÓ. Exp. 745/2016 Complementari de l’exp. 225/06. 
 
Vist el Decret de l’alcalde 112/2018 que textualment disposa: 
 
Vista la instància presentada per Unihabitat 9 SL al registre 

municipal en data 12-07-18, registre d’entrada 3304, en la qual 

sol·licita que s’atorgui la llicència de 1a ocupació de la casa 

assenyalada amb el núm. 27 del c. Joan Maragall de Taradell. 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal 

en data 1 d’agost de 

2018. 

RESOLC 

Primer.-Atorgar a Unihabitat 9 SL, llicència de 1a ocupació de 

l’habitatge unifamiliar entremitgeres del c. Joan Maragall núm. 

27 de Taradell. 

Segon.-Notificar aquest acord a Unihabitat 9 SL. 

 
Vist que l’alcalde va delegar la competència per a l’atorgament de llicències a favor de 
la Junta de Govern Local per Decret 108/2015. 
 
Que el Decret de referència s’ajusta a la normativa d’aplicació i es procedent 
l’atorgament de la llicència de 1º ocupació de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ratificar íntegrament el Decret de l’alcalde 112/2018. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Tercer.-Deixar constància d’aquest acord a l’expedient. 
 
Quart .- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.4. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 384/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. I.B.C., de data 31/07/2018, amb número de 
registre d’entrada 3560/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 



 

 

constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 384/2018, per import de 
101,22 euros 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 06/08/2018, 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. 
 
 
2.5. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1283/2017 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.M.C.V., de data 17/08/2018, amb número 
de registre d’entrada 3795/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 1283/2017, per import de 
157,46 euros 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 03/092018, 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. 
 
 
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: 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

Aval 
residus 

492/2018 
ALUCOVER
, S.L. 

c/ 
Vapor, 8 

Construcció 
habitatge 
unifamiliar 
entre 
mitgeres major 11046,97 2.231,71 33,00 150,00 

778/2018 J.F.C. 

c/ Puig-
l'Agulla, 
47 

Fer cuina 
nova menor 103,95       



 

 

779/2018 D.C.S. 

c/ Joan 
Maragall
, 26 

Prórroga 
llicència 
d'obres exp. 
1427/2017 menor 15,00       

782/2018 A.A.P. 

c/ 
Rocagui
narda, 3 

Arreglar 
terrassa menor 143,56       

 
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 DE DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL DE L’EDIFICI DEL C. 
D’EN ROCAGUINARDA NÚM. 5. Exp. 784/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. D.S.N. al registre municipal en data 
09/08/2018, registre d’entrada 3717, en la qual sol·licita llicència per tal de constituir 
en propietat horitzontal la finca assenyalada amb el núm. 5 del c. d’en Rocaguinarda 
de Taradell, inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic finca registral núm. 1.765 de 
Taradell, resultant-ne les entitats següents: 
 
Entitat número 1.- Local en planta baixa de superfície construïda de 150,10 m2, més 
un pati de superfície 29,18 m2. El coeficient de participació és dl 16,39% 
 
Entitat número 2.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda 110,44 
m2, té a més una terrassa de 43,88 m2. El coeficient de participació és del 30,89% 
 
Entitat número 3.- Habitatge situat en planta segona de superfície construïda 96,29 
m2, té a més una terrassa de 14,39 m2. El coeficient de participació és del 25,41% 
 
Entitat número 4.- Habitatge situat en planta tercera i altell de superfície construïda 
126,05 m2, té a més una terrassa de 14,39 m2. El coeficient de participació és del 
27,31% 
 
Que s’adjunta a la sol·licitud el projecte corresponent redactat per l’arquitecta tècnica 
Marta Solagran Casassas, així com la minuta notarial de la constitució de la divisió en 
propietat horitzontal interessada. 
 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 



 

 

Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el 
reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. D.S.N. llicència urbanística de constitució de règim de 
propietat horitzontal de la finca c. d’en Rocaguinarda núm 5 de Taradell, inscrita en el 
Registre de la Propietat 3 de Vic, finca registral núm. 1.765 de Taradell, en la forma 
prevista en el projecte tècnic i en la minuta de l’escriptura notarial presentats, per tal 
de constituir les entitats següents: 
 

• Entitat número 1.- Local en planta baixa de superfície construïda de 150,10 m2, 
més un pati de superfície 29,18 m2. El coeficient de participació és dl 16,39% 

 

• Entitat número 2.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda 
110,44 m2, té a més una terrassa de 43,88 m2. El coeficient de participació és 
del 30,89% 

 

• Entitat número 3.- Habitatge situat en planta segona de superfície construïda 
96,29 m2, té a més una terrassa de 14,39 m2. El coeficient de participació és 
del 25,41% 

 

• Entitat número 4.- Habitatge situat en planta tercera i altell de superfície 
construïda 126,05 m2, té a més una terrassa de 14,39 m2. El coeficient de 
participació és del 27,31% 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, Ordenança Fiscal Municipal núm. 
20, art. 6, per import de 400,00 € a raó de 100,00 € per cada entitat resultant. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. la Sra. D.S.N. 
 
 
3.3. LLICÈNCIA DE DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL DE L’EDIFICI DEL 
PASSEIG DOMÈNEC SERT NÚM. 23-25. Exp. 780/18. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.R.S.A. al registre municipal en data 
27/07/2018, registre d’entrada 3507, en la qual sol·licita llicència per tal de constituir 
en propietat horitzontal la finca assenyalada amb els números 23 i 25 del Pg. Domènec 
Sert de Taradell, inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic finca registral núm. 879 
de Taradell, resultant-ne les entitats següents: 
 
Entitat número 1.- Local en planta baixa de superfície construïda de 307,00 m2.  El 
coeficient de participació és de 58,14% 
 
Entitat número 2.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda total 
70,09 m2 més una , superfície construïda auxiliar 65,30 m2. Superfície construïda total 



 

 

135,39 m2. A més a més té una superfície de terrassa de 79,10 m2 i un balcó de 3,26 
m2. El coeficient de participació és 25,64% 
 
Entitat número 3.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda 70,09 
m2, més una superfície construïda auxiliar de 15,08 m2. Superfície construïda total 
85,17 m2. A més amés té una superfície de terrassa de 17,65 m2 i un balcó de 3,26 
m2. El coeficient de participació és 16,22% 
 
Que s’adjunta a la sol·licitud el projecte corresponent redactat per Altimiras Enginyers 
Consultors SLP, així com la minuta notarial de la constitució de la divisió en propietat 
horitzontal interessada. 
 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.  
 
Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el 
reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. M.R.S.A. llicència urbanística de constitució de règim de 
propietat horitzontal de la finca del Pg. Domènec Sert números 23-25 de Taradell, 
inscrita en el Registre de la Propietat 3 de Vic, finca registral núm. 879 de Taradell, en 
la forma prevista en el projecte tècnic i en la minuta de l’escriptura notarial presentats, 
per tal de constituir les entitats següents: 
 

• Entitat número 1.- Local en planta baixa de superfície construïda de 307,00 m2.  
El coeficient de participació és de 58,14% 

 

• Entitat número 2.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda 
total 70,09 m2 més una , superfície construïda auxiliar 65,30 m2. Superfície 
construïda total 135,39 m2. A més a més té una superfície de terrassa de 79,10 
m2 i un balcó de 3,26 m2. El coeficient de participació és 25,64% 

 

• Entitat número 3.- Habitatge situat en planta primera de superfície construïda 
70,09 m2, més una superfície construïda auxiliar de 15,08 m2. Superfície 
construïda total 85,17 m2. A més amés té una superfície de terrassa de 17,65 
m2 i un balcó de 3,26 m2. El coeficient de participació és 16,22% 

 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, Ordenança Fiscal Municipal núm. 
20, art. 6, per import de 300,00 € a raó de 100,00 € per cada entitat resultant. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. la Sra. Mª R.S.A. 
 
 
3.4. APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS I TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES. Exp. 477/2018. 



 

 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2018, es va 
acordar atorgar llicència d’obres a la companyia Ordicrop SL, per a la realització 
d’obres d’adequació interior de la nau industrial de la Ctra. de Vic núm. 13 de Taradell, 
de la qual en va resultar una liquidació de l’Impost sobre construccions i de la taxa per 
a l’atorgament de llicències urbanístiques d’imports 4.730,51 i 1.197,60 €, 
respectivament, sobre un pressupost de .-199.599,50 €. 
 
Que per mitjà d’instància i documentació complementària presentada al registre 
municipal en data 18/07/18, la promotora va comunicar que l’import de les obres 
realitzades ha estat .-520.797,88 €, del que en resulta que s’ha d’efectuar una 
liquidació complementària respecte de l’impost i taxa esmentat en base a l’increment 
de pressupost de les obres d’import .-321.198,38 €. 
 
Que en data 27/08/18 l’arquitecte municipal emet informe del qual en resulta que, de 
conformitat a l’establert a les Ordenances Fiscals municipals núm. 5 i 20, reguladores 
de l’ICIO i de la Taxa per llicències urbanístiques, en resulta una base complementària 
a liquidar de .-321.198,38 €.-, amb el detall següent: 
 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
 

Base imposable:    321.198,38 € 
Tipus        2,37% 

 
Total quota complementària ICIO  7.612,40 € 

 
 
Taxa per atorgament llicències urbanístiques: 
 

Base imposable:    321.198,38 € 
Tipus        0,60% 

 
Total quota complementària Taxa 1.927,19 € 

 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la liquidació complementària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la Taxa per atorgament de llicències urbanístiques, per les 
obres executades en virtut de la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2018 per a la realització d’obres d’adequació 
interior de la nau industrial de la Ctra. de Vic núm. 13 de Taradell, pels conceptes i 
imports indicats a la part expositiva d’aquest acord i amb un total de 9.539,59 €. 
 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Ordicrop SL. 
 
 



 

 

4. 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 
2018, essent possible acordar-ne la pròrroga fins el 31 de desembre de 2019 tal i com 
ha efectuat el Consell Comarcal d’Osona per acord de la Comissió Permanent del Ple 
en sessió de data 25-07-18. 
 
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. 
 
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 2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.  
 
 
5. 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. 
 
 
6. BEQUES DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017-2018. Exp.814/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 04/03/2014 es va acordar pel curs 
2013-14:  
 
“Primer.- Atorgar als alumnes de l’Institut de Taradell amb residència a la zona i Barri de Mont-
rodon, un ajut equivalent al 25% del cost del transport escolar des d’aquesta zona fins 
l’esmentat Institut i amb les condicions següents: 
 

a) Que el domicili estigui situat a més de 2 Kms. de distància de l’Institut. 
b) Que es presentin a finals del curs escolar els rebuts trimestrals de pagament del 

transport de referència. 
c) En cap cas l’aportació de l’Ajuntament, sumat als ajuts o subvencions atorgats per 

altres entitats pel mateix concepte no podrà ser superior al 100% del cost total. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a 
la zona de Mont-rodon.” 

 
Que per acords de les Juntes de Govern Local de 29-06-2015, 30-05 2016 i 12-06-
2017, es va acordar prorrogar pel curs 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, 
respectivament, les beques de transport escolar acordat per la Junta de Govern Local 
de 04-03-2014. 
 
Que durant el curs 2017-18 s’ha prestat per part del Consell Comarcal d’Osona el 
transport escolar en les mateixes condicions que el curs anterior, persistint doncs la 
necessitat de donar suport econòmic als pares del barri i zona de Mont-rodon i els  
 
 



 

 

d’alumnes de Taradell que utilitzen la línia de transport de Sant Eugènia de Berga pels 
seus fills escolaritzats a l’Institut de Taradell per les despeses de transport escolar. 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Prorrogar pel curs 2017-18 les beques de transport escolar acordat pel Junta 
de Govern Local de 04/03/2014, ampliant-se als alumnes de Taradell que utilitzen la 
línia de transport escolar de Santa Eugènia de Berga. 
 
Segon.- Notificar als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a la zona 
de Mont-rodon i als que utilitzen la línia de Santa Eugènia de Berga. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB 
LA MANCOMUNITAT LA PLANA REGULADOR DE LA CESSIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL. Exp. 776/18. 
 
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes, d’obligat compliment des del passat 25 de maig de 2018, 
comporta la necessitat d’adaptar tota la documentació i formularis d’aquest 
Ajuntament i de la Mancomunitat La Plana a les noves demandes del mateix. 
 
Que a l’any 2009 aquest Ajuntament i d’altres que formen part de la Mancomunitat La 
Plana, ja varen signar convenis de cooperació interadministrativa reguladors de la 
cessió de dades de caràcter personal, els quals cal deixar sense efectes per tal 
d’adaptar-los a la nova normativa d’aplicació abans referida. 
 
Que la Mancomunitat La plana, per acord de la Junta de Govern de data 25-07-18, ha 
aprovat el conveni de cooperació interadministrativa regulador de la cessió de dades 
de caràcter personal entre aquella i l’Ajuntament de Taradell, entre d’altres. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa regulador de la cessió 
de dades de caràcter personal entre aquest ajuntament i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana, que consta a l’expedient i aprovat per acord de la 
Junta de Govern d’aquesta de data 25-07-18. 
 
Segon.-Facultar l’alcalde, Sr. Lluís Verdaguer Vivet per a la signatura del conveni de 
referència així com dels document necessaris per a la seva efectivitat. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat La Plana. 
 
 

8.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE COLUMBARIS 

 



 

 

 

8.1 COLUMBARI NÚM. 25 DEL BLOC PRIMAVERA 

Atesa  la  sol·licitud de la Sra.  I.P.A., en la qual manifesta que ha causat decés el seu 

pare el Sr. J.P.S. (qpd) el dia 18 d’Agost de 2018, i donat que serà incinerat, demana 

que se li concedeixi la titularitat del columbari núm. 25 del Bloc Primavera on seran 

dipositades les cendres.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la concessió de la titularitat del columbari núm. 25 del Bloc Primavera 

a la sol·licitant.    

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

 

9.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  

PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

9.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  AL  SR. J.G.C.  

Atesa la sol·licitud núm.  3869/2018 de data  28 d’agost de 2018 del Sr. J.G.C.,  

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 22 

de desembre de 2006 i posterior revisió el dia 25/02/2008 que reconeix el grau de 

discapacitat del Sr. J.G.C.  

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  al Sr. J.G.C. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data 22 de desembre de 2006 i revisió posterior 25/02/2008.  

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta.  

 

 



 

 

 
10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 0021/2018, per 308.456,71 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 
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