
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 822/2018 JGL 10/09/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE SETEMBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/34/2018 
 
Taradell, el dia 10 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 3 de setembre de 2018, número de sessió JGL/33/2018, 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 3 de setembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 33 /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 LLANÇAMENT D’OBJECTES A LA FINCA DEL C. RAMON POU 
41,1R-1A, Exp. 135/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.R.R.N., en data 6/9/18, 
amb de registre d’entrada número  4028/2018, en la qual exposa que des de la finca 
del c. de la Vila 100 es objectes al pati del pis de la seva propietat situat al c. Ramon 
Pou 40, 1r-1a, i sol·licita la intervenció de l’ajuntament per evitar aquestes molèsties. 
 
Que els fets referits es produeixen en espais de propietat particular, no essent 
competència d’aquest ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la sol·licitant que els fets referits no són de competència 
municipal. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.R.R.N. 
 
 
2.2. QUEIXES PER ALDARULLS I MOLÈSTIES AL C. DEL CAMPANAR. Exp. 
386/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal  pel Sr. C.R.S., en data 7/9/18, amb 
de registre d’entrada número  4041/2018, en la qual exposa que ell vespres es 
reuneixen al c. del Campanar diversos grups de joves que criden i deixen brutícia, i 
sol·licita que es controlin els grups esmentats per tal d’evitar molèsties als veïns i 
brutícia al carrer. 
 
Que els fets denunciats es produeixen en un espai públic. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar als vigilants locals que s’efectuïn controls a la zona del c. del 
Campanar per evitar les molèsties als veïns per part de grups de joves els vespres. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. C.R.S. 
 
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2018-0022 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 27.819,26 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades l’Ajuntament de 
Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2018-0022 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. 2018-0022 per un import líquid de 
27.819,26 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’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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