
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1011/2019 JGL 07/10/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/35/2019 
 
Taradell, el dia7 d’octubre 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: 
 
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (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 30 de setembre de 2019, número de sessió JGL/34/2019, 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 30 de setembre de 2019, número de sessió 
JGL/ 34 /2019, Exp. 988/19. 
 
 



 

 

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 SOBRE SI ES DISPOSA DELS CENS D’HABITATGES BUITS I 
APLICACIÓ DEL RECÀRREC EN L’IBI. Exp. 923/18  
 
Vista la instància presentada al registre municipal per CUP de Taradell, en data 2-10-
19, amb de registre d’entrada número  4583/2019, en la qual sol·licita que se li 
manifesti si l’ajuntament disposa del cens d’habitatges buits, saber si s’aplica el 
recàrrec en l’IBI i, si és el cas que s’apliqui, en què s’inverteixen aquest diners. 
 
Actualment des de l’ajuntament s’han iniciat els tràmits per tal de disposar dels cens 
d’habitatges buits de Taradell per poder-ne tenir fet i aprovat l’any 2020. No es 
disposa, per tant, en aquest moment del mateix. Com que no es disposa d’aquest cens 
no és possible aplicar el recàrrec sobre l’IBI. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la CUP Taradell que, en aquests moment s’estan realitzant 
actuacions per poder disposar del cens dels habitatges buit del municipi de Taradell i 
procedir a l’aprovació del corresponent padró que en resulti dintre l’exercici 2020. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la CUP de Taradell. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD PER PODER FER PRÀCTIQUES D’ESTUDIS I ADMINISTRACIÓ 
A LES OFICINES MUNICIPALS. Exp. 1012/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.P.M., en data 3-10-19, 
amb de registre d’entrada número  4636/2019, en la qual sol·licita que se li permeti fer 
pràctiques a les oficines municipals de forma gratuïta, per tal de poder acabar de 
formar-se en els estudis d’administració i fins el dia 31 de desembre de 2019, amb un 
horari de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h. 
 
Que aquest ajuntament col·labora en la formació dels joves del poble per facilitar-ne 
la seva integració laboral. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la Sra. L.P.M. i permetre-li fer pràctiques 
d’administrativa a les oficines municipals, com a voluntària i de forma gratuïta, fins el 
31 de desembre de 2019 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.P.M. 
 
 



 

 

2.3. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE J.M.C. PER DANYS 
ALS VIDRES DEL DOMICILI EN MOTIU DEL CORREFOC. Exp. 38/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.M.C., , en data 4-10-19, 
amb de registre d’entrada número 4658/2019, en la qual exposa que en motiu de la 
celebració del correfoc del 26 d’agost de 2019, se li varen cremar i marcar els vidres 
del seu domicili del c. Sant Sebastià 2 de Taradell i que això l’obligarà a canviar-los. 
Adjunta pressupost de canviar els vidres per un import total de 273,60 €.. Sol·licita que 
se l’indemnitzi amb la referida quantitat. 
 
Que per part dels serveis tècnics municipals es varen poder comprovar els danys 
esmentats. 
 
Que procedeix indemnitzar la sol·licitant amb la quantitat demanada. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. J.M.C. i indemnitzar-lo pels fets i danys de 
referència en la quantitat de 273,60 €, pels danys relacionats a la part expositiva 
d’aquest acord, prèvia presentació de la factura corresponent i del rebut acreditatiu del 
pagament de la mateixa. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.M.C. 
 
 
2.4. DEVOLUCIÓ FIANÇA GESTIÓ DE RESIDUS. Exp. 549/2018 
 
Vista la instància presentada per la Sra. I.R.R., en representació de M.P.V. de data 
23/09/2019, amb número de registre d’entrada 4405/2019, en la qual sol·licita la 
devolució de la fiança per a la gestió de residus que es va constituir en motiu de la 
llicència d’obres atorgada en l’exp. 549/2018, per import de 1.075,98 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 07/10/2019, 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. 
 
 
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 

1006/2019 J.P.B. 

Pg. 
Domènec 
Sert, 37 

Reparar el 
balcó menor 38,00     

1009/2019 SAT Molist 
Mas El 
Molist 

Enderroc i 
construcció 
de coberts 
per 
adaptació 
a benestar 
animal major 5.162,43 1.042,91 33,00 

1019/2019 M.S.B. 
c/ Joan 
Maragall, 7 

Substitució 
barana 
existent  
terrassa i 
pica 
safareig menor 95,04     

1024/2019 Ma. J.M.O. 
c/ Sant 
Marçal, 39 

Tala de 
pins i poda menor 38,70     

1026/2019 Ma. V.R. 
c/ Dr. 
Flèming, 13 

Pavimentar 
garatge menor 50,55     

 
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 PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 294/2019 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.H.S., en representació de TARINMO S.A. de 
data  27/09/2019, amb número de registre d’entrada 4480/2019 en la qual sol·licita 
llicència de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. 294/2019 , per 
acabats interiors de l’habitatge situat al c/ de les Gaies, 5 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 02/10/2019. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ de les Gaies núm. 5. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III: EMMAGATZEMATGE FRIGORÍFIC, SALA 
D’ESPECEJAMENT, DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES 
CARNIS – Exp. 1002/2019 
 
Atesa la instància d’ORDICROP SL, amb NIF B65751364 de data 23 de setembre de 
2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de 
disposar d’una activitat d’emmagatzematge frigorífic, sala d’especejament, distribució i 
comercialització de productes carnis a la finca de la carretera de Vic, 13 d’aquest terme 
municipal, expedient núm. 1002/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 27 de setembre de 
2019 pel què fa al control de la documentació presentada i el compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions. L’enginyer posa les següents condicions de 
funcionament: 
 

- Mantenir, durant tot el període de funcionament de l'activitat, el compliment dels 
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència manifesta 
que compleix. 

- En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions 
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l'activitat, o altres canvis, 
caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament. 

- Els residus generats en el funcionament de l'activitat hauran de ser seleccionats en 
funció de la seva tipologia, i lliurats segons pertoqui, a gestió autoritzat o a la 
deixalleria municipal.  

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

 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa 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). 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
ORDICROP SL de la seva intenció de disposar d’una activitat d’emmagatzematge 
frigorífic, sala d’especejament, distribució i comercialització de productes carnis a la 
carretera de Vic, 13 d’aquest terme municipal, amb les condicions imposades en 
l’informe de l‘enginyer municipal de data 27 de setembre de 2019. 
 
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: 
Comunicació prèvia d’un annex III............................................................ 324,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
5. APROVACIO DE LA 1A CERTIFICACIÓ D’OBRES I DE LA FACTURA 
CORRESPONENT DE L’OBRA “REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS PILARS 
AFECTATS DEL CENTRE CULTURAL CAN COSTA I FONT.  Exp. 416/19. 
 
 En data 7 d’octubre de 2019 s’emet i signa per part del director d’obres i empresa 
adjudicatària, la Certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Reparació i consolidació dels 
pilars afectats del Centre Cultural Costa i Font”, per un import de 44.208,39 € (iva 
inclòs). Així mateix s’adjunta la factura corresponent a la referida certificació d’obres, 
emesa per l’adjudicatària TP Isidre Sayós SL, número 19099 i del mateix import. 
 
Que de conformitat a l’establert a les clàusules del contracte d’obra correspon aprovar 
l’esmentada certificació i factura. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la Certificació d’obres núm. 1, de data 7 d’octubre de 2019, de l’obra 
“Reparació i consolidació dels pilars afectats del Centre Cultural Costa i Font”, per un 
import de 44.208,39 € (iva inclòs), i la factura corresponent a la referida certificació 
d’obres, emesa per l’adjudicatària TP Isidre Sayós SL, número 19099 i del mateix 
import. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a TP Isidre Sayós SL i als serveis d’intervenció. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
“CONTRACTACIÓ DEL DISSENY GRAFIC DE LA COL·LECCIÓ DE LLIBRES “EL 
DIPÒSIT” I MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DEL 1R VOLUM. EXP. E-799/2019. 
 
 



 

 

Vist que per la Junta de Govern Local en sessió de data 15/07/2019 es va aprovar 
adjudicar el contracte menor “Contractació del disseny gràfic de la col·lecció de llibres 
“El dipòsit” i maquetació i impressió del 1r volum. Exp. e-799/2019” a la mercantil 
IMPREMTA DAVI-VIC, SCP, per import de 3.726,80€ (iva inclòs). 
  
Vist l’informe lliurat per la Regidoria de Cultura, en data 11/07/2019, en el que informa 
que durant el procediment de disseny del 1r volum del llibre “El dipòsit” en resulta que, 
el mateix, tindrà més pàgines que les estipulades, fet que ha comportat que l’import 
de les actuacions que realment s’efectuaran ascendeixin a la suma total de 4.151,20€ 
(iva inclòs). 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari-Interventor en data 29/07/2019 en el que 
informa favorablement sobre la modificació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte menor “Contractació del disseny gràfic 
de la col·lecció de llibres “El dipòsit” i maquetació i impressió del 1r volum. Exp. e-
799/2019”, per considerar justificada l’ampliació de l’import d’adjudicació en 424,40€, 
iva inclòs,  essent el total import d’adjudicació de 4.151,20€, iva inclòs. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a la companyia IMPREMTA DAVI-VIC, SLP. 
 
 
7.- APROVACIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  INDIVIDUAL  PER  A  
PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

7.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. D.C.V. 

Atesa la sol·licitud núm. 4632/2019 de data  3 d’octubre de 2019 de  la Sra. D.C.V.,  
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 17 
de juny de 2019 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. D.C.V. 

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. D.C.V. una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  
de data 17 de juny de 2019.  

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

 



 

 

8.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT 

8.1 DELS  NÍNXOLS  NÚMS. 195 i 239 VIA SANT SEBASTIÀ 

Atesa  la  sol·licitud de la  Sra. M.B.C. en la qual manifesta que ella i el fill del seu marit 

el Sr. Ll.V.P. (qpd) que va morir el passat dia 5 d’agost de 2019 eren titulars de les 

concessions dels nínxols núm. 195 i 239 de la Via Sant Sebastià. Que donada la 

situació descrita, i no havent fet testament el Sr. Ll.V., signa el pare d’aquest Sr. F.VV, 

perquè les esmentades titularitats siguin a partir d’ara de la seva esposa i la filla 

d’ambos, Sra. C.V.B. La Sra. C.V. signa la mateixa sol.licitud en prova d’acceptació 

de la titularitat.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat esmentat i procedir a l’expedició dels 

títols de nínxols 195 i 239 de la Via Sant Sebastià a nom de la Sra. M.B.C.i C.V.B.    

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

 
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0021 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 8.853,95 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. 2019-0021 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. 2019-0021 per un import líquid de 
8.853,95 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. 
 
 



 

 

10. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o 
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no 
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  
 

 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
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 
 
  

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

9153 e-1030/2019 GAROVIAL, 
SL 

Treballs de pintura de les senyals de 
la carretera i aparcament de les 
zones: Avinguda Vilademany, c/ 
Ramon Pou, c/ Era d'en Mero i 
Avinguda Montseny de Taradell. 

2.017,81€ 

9149 e-1031/2019 SERVEIS 
VIALS DEL 
VALLÈS, 
SL 

Subministrament Coixins Berlinesos 3.791,56€ 
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