
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1060/2019 JGL 21/10/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/37/2019 
 
Taradell, el dia 21 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·lustríssima 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 i Núria Arau 
Crusellas. 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) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
 
Ha excusat la seva absència el regidor Sr. Toni Pérez Barquilla (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 14 d’octubre de 2019, número de sessió JGL/36/2019, 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 14 d’octubre de 2019, número de sessió 
JGL/ 36 /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 DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE TARADELL PER 
CELEBRAR LA CASTANYADA. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Agrupació Sardanista de 
Taradell, en data 15-10-19, amb de registre d’entrada número  4795/2019, en la qual 
exposa que el proper 27 d’octubre volen celebrar la Castanyada a la Pça de les Eres, 
i sol·licita que s’autoritzi i que es posin focus a la glorieta per la cobla, 1 gàbia de 
cadires i permís per fer foc per fer carn a la brasa. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats culturals i 
populars sense ànim de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la celebració interessada i deixar a la sol·licitant el material 
sol·licitat, essent necessari que la sol·licitant es posi amb contacte amb antelació 
suficient amb els serveis municipals per a l’efectivitat d’aquest acord. Indicar que per 
fer el foc la sol·licitant haurà de demanar l’autorització corresponent al Departament 
d’Agricultura. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Agrupació Sardanista de Taradell. 
 
 
2.2.APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2019. Exp. 1061/2019. 
 
Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT) té 
delegades funcions de gestió de la recaptació municipal, havent notificat la proposta del 
calendari fiscal per a l’any 2020. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Donar conformitat al calendari fiscal general, proposat per l’OGT, de recaptació 
en període voluntari dels següents tributs municipals corresponents a l’exercici de 2020, 
en els terminis següents: 
 
Concepte 03  
Impost sobre vehicles de tracció mecànica:  del 02/03/2020 al 04/05/2020. 
Concepte 11 
Taxa per recollida d’escombraries:   del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
Concepte 12  
Taxa per recollida d’escombraries comercials: del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
 



 

 

Concepte 13  
Taxa per recollida d’escombraries industrials: del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
Concepte 16  
Taxa servei de cementiri municipal:  del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
Concepte 41  
Taxa per entrada de vehicles-guals:  del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
Concepte 44  
Taxa per ocupació de via pública:   del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
Concepte 72  
Preu públic per execució subsidiària del servei de  
prevenció d’incendis en urbanitzacions:  del 18/09/2020 al 20/11/2020. 
Concepte 02  
Impost sobre Béns Immobles Rústics:   del 04/09/2020 al 05/11/2020. 
 
Concepte 10   
Impost sobre Activitats Econòmiques:   del 18/09/2020 al 18/11/2020. 
  
Segon.-  Aprovar el fraccionament en tres càrrecs de l’Impost sobre Béns Immobles 
Urbans corresponent a l’exercici de 20167 de la següent manera: 
 
Rebuts no domiciliats:     del 04/05/2020 al 06/07/2020. 
1ª fracció de rebuts domiciliats:                       01/07/2020. 
2ª fracció de rebuts domiciliats:             02/11/2020. 
   
Tercer.- Notificar la  present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, a Barcelona i a Vic. 
 
 
2.3. RESOLUCIÓ DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 
INSTRUÏT CONTRA ÀNGEL GODAYOL GES PER GOSSOS DESLLIGATS A LA 
VIA PÚBLICA. Exp. 704/19. 
 
Vista la Proposta de Resolució formulada per l’instructor de l’expedient sancionador 
704/19 de data 15 d’octubre de 2019 que textualment disposa: 
 
“En data 31 de juliol de 2019 aquest instructor va dictar resolució en la qual es va 
acordar practicar la prova  testifical del Sr. P.R.C. el dia 4 de setembre de 2019, atès 
que de les proves practicades no quedaven acreditats els fets que s’imputaven al Sr. 
À.G.G. 
 
Que el testimoni proposat per aquesta instrucció no va comparèixer el dia i hora 
assenyalats. 
 
Que de l’anterior en resulta que els fets que s’imputen al Sr. À.G.G. no queden 
acreditats en la instrucció practicada, procedint per tant, de conformitat al que disposa 
l’article 10.2 del Decret 278/1993, sobre procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits competència de la Generalitat i d’aplicació supletòria als ens locals de 
Catalunya, ordenar el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions. 



 

 

 
Es proposa que s’acordi el sobreseïment del present expedient i l’arxiu de les 
actuacions.” 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar la Proposta de Resolució formulada per l’instructor de l’expedient i 
acordar el sobreseïment del present expedient (704/19) i l’arxiu de les actuacions. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. À.G.G. 
 
 
2.4. INSTÀNCIA DE LA COMPANYIA ESTOC D’IBINE SL POSANT DE MANIFEST 
L’INCOMPIMENT D’UN CONVENI. Exp. 427/2016 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la companyia Stoc d’Ibine SL , 
en data 16-10-19, amb de registre d’entrada número  4853/2019, en la qual exposa 
que per part d’aquest ajuntament no s’està complint el conveni signat entre el mateix 
i Stoc D’Ibine SL, havent-se superat els terminis que s’hi estableixen. 
 
Que aquest ajuntament ha realitzat la major part de les actuacions que li corresponien 
i establertes en el conveni de referència, inclús ha efectuat totes les gestions per tal 
que es procedeixi a retirar la línia elèctrica aèria que travessa la finca de la sol·licitant 
i substituir-la per una de soterrada, havent-se pagat a la companyia Endesa titular de 
la mateixa, el cost d’aquesta obra d’import 27.951,11 € en data 7 de març de 2018, 
tan bon punt com aquesta va presentar el pressupost corresponent.. 
 
Que fins fa unes setmanes la companyia Endesa no va sol·licitar la corresponent 
llicència d’obres que es va atorgar per acord de la Junta de Govern de data 2 de 
setembre de 2019, preveient-se doncs, que l’execució d’aquesta obra serà immediata. 
 
Que l’ajuntament pot controlar les seves accions però no pot controlar les actuacions 
d’un tercer com és la companyia Endesa, que a més és la propietària i titular de la línia 
aèria de referència. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar a la sol·licitant l’estat de l’execució de la retirada de la línia 
elèctrica aèria i substitució per una de soterrada, en la forma que consta a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Stoc d’Ibine SL. 
 
 
2.5. RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER TRENCAMENT DELVIDRE D’UN COTXE 
DEL SR. ALAIN AGUILAR.  Exp. 65/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. A.A.T. al registre municipal en data 14-10-19, 
registre d’entrada núm. 4790/19, en la qual exposa que durant uns treballs de 
desbrossament efectuats per la brigada d’obres municipal, una pedra va impactar 
contra el vidre lateral del vehicle matrícula 4672 JRP i el va trencar. 
 
Que els vigilants locals han confirmat la veracitat dels fets de referència. 
 
Que el sol·licitant ha presentat la factura i el rebut del seu pagament per import de 
156,42 € 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud dels Sr. A.A.T. i pagar-li la quantitat de 156,42 € en 
concepte d’indemnització pels perjudicis causats pels fets recollits a la part expositiva 
d’aquest acord, per mitjà d’ingrés al compte corrent indicat a la sol·licitud. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Alain Aguilar Torralba i a la intervenció municipal. 
 
 
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 

957/2019 M.S.F. c/ Puig-
l'Agulla, 35 

Fer rasa 
per 
escomesa 
d'aigua 

menor 62,40 180,00   

1059/2019 S.A.A. Av. Mn. C. 
Verdaguer, 
30-bx-E 

Reformar 
bany 

menor 74,25     

 
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. 1516/2017 
 
Vista la instància presentada per 4 Ratlles Arquitectes SLP en representació de 
Construccions i Cimentacions Vint Zero Tres, S.L. de data  01/06/2019, amb número 
de registre d’entrada 2601/2019 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de 
les obres autoritzades en l’exp. 1516/2017 , per a la construcció d’edifici d’habitatges 
plurifamiliar situat a la Ctra. de Viladrau ,46 i c/ del Vapor, 48 
 
Vist que s’ha comprovat, que s’ha pavimentat la part anterior del vial de la façana de 
la Ctra. de Viladrau, 46 incomplint les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals, 
referent a les cotes d’anivellament del mateix. No obstant això no impedeix 
l’atorgament de la llicència de primera ocupació sol·licitada, si bé abans de la 
devolució de la fiança constituïda pel promotor de l’obra, serà necessari que s’adeqüi 
el paviment esmentat a les indicacions dels Serveis Tècnic Municipals. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 10/07/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’edifici d’habitatges plurifamiliar com 
es detalla: 
Ctra. de Viladrau núm. 46 
c/ del Vapor núm. 48 -1er. 
c/ del Vapor núm. 48 - local. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 150,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS TRES PRIMERS TRIMESTRES DE 2019 DE 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOREA. Exp. 502/2019 
 
Vistes les instància presentades al registre municipal per l’empresa SOREA S.A., en 
dates 16-4-19, 12-7-19 i 16-10-19 amb número de registre d’entrada E 1811/19, E 
3418/19 i E 4849/19, comunicant a la corporació les liquidacions dels 3 primers 
trimestres de 2019 i l’estat de comptes acumulats de la prestació del servei, amb el 
detall següent: 
 
A)Resultat de la Prestació Servei d’Aigua. 
 
1r. Trimestre--------------------19.527,62 € a favor de l’ajuntament. 
2n Trimestre--------------------13.288,23 € “ “ 
3r. Trimestre--------------------12.705,55 €  “ “ 
 
B)liquidació Recàrrec  
 



 

 

1r. Trimestre---------------------7.161,77 € a favor de Sorea. 
2n Trimestre----------------------6.249,28 €  “ “ 
3r. Trimestre------------------------905,61 €  “ “ 
 
C) Altres conceptes-Risc Exclusió Social 
 
1r. Trimestre-------------------------48,45 € a favor de Sorea. 
2n Trimestre-------------------------53,28 € “ “ 
3r. Trimestre-----------------------129,01 € “ “ 
 
De l’anterior en resulta un saldo a favor de l’ajuntament a data 30 de setembre de 
2019 de 30.974,00 € 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua del 1r, 2n i 3r trimestres de 2019, en la forma que consta en 
la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Sol·licitar a Sorea que es faci efectiva la transferència del saldo (.-30.974,00 
€.-) a favor de l’ajuntament a la major brevetat, per mitjà d’ingrés al compte corrent ES 
1821000409110200042443. 
 
 Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ VARIACIÓ IPC SERVEIS FUNERARIS. Exp. 103/2019 
 
D’acord amb el pacte 6.1 primer paràgraf del Conveni de Cooperació Inter-
administrativa entre aquest ajuntament i la Mancomunitat Inter-municipal voluntària La 
Plana, per la delegació de funcions de gestió i explotació del servei funerari del tanatori 
municipal de Taradell, procedeix a actualitzar a compensació econòmica de 
l’Ajuntament de Taradell, a la variació de l’IPC produït entre el 1 de maig de 2018 fins 
el 30 d’abril de 2019. 
 
Efectuats els càlculs corresponents la variació ha estat del 0,6 % el què comporta un 
augment de 120,88 € del preu anual, amb un total de 20.268,39 € anuals a pagar des 
del dia 1 de maig de 2019 fins al 30 d’abril de 2020. 
 
Per unanimitat s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de referència. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat la Plana. 
 

 
 
 



 

 

 
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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