
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 951/2018 JGL 29/10/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/41/2018 
 
Taradell, el dia 29 d’octubre 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 22 d’octubre de 2018, número de sessió JGL/40/2018, 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 22 d’octubre de 2018, número de sessió 
JGL/ 40 /2018. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. PERMÍS PER CELEBRAR CASTANYADA EL DIMECRES AL MERCAT. Exp. 
87/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per Fruites Cortiella SLL, en data 
23-10-18, amb de registre d’entrada número  E-4773-18, en la qual sol·licita 
autorització per celebrar una castanyada ala parada de fruites de la sol·licitant el 
dimecres al mercat de la Pça. Les Eres. 
 
Que es tracta d’una petita celebració de la sol·licitant per obsequiar els usuaris del 
mercat i sense ànim de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a Fruites Cortiella SLL a celebrar la castanyada el dimecres al matí 
durant la celebració del mercat setmanal a la Pça. de les Eres. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Fruites Cortiella SLL. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE SOM DONES PER POSAR UNA XARXA DE GANXET I 
UTILITZAR EL PARTERRE DE DAVANT DE L’ESGLÉSIA. Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’entitat Som Dones de Taradell 
en data 26-10-18, registre d’entrada 4827/18, en la qual sol·licita que s’autoritzi a posar 
una xarxa de ganxet penjada davant dels arbres de l’església i a utilitzar el parterre 
del davant, en motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència de gènere, entre el 22 i el 28 de novembre. 
 
Atès que es pretén una acció reivindicatòria per a l’eliminació de la violència de gènere 
i sense ànim de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud de Som Dones Taradell i autoritzar la instal·lació de la 
xarxa de ganxet i la utilització del parterre de davant de l’església, en motiu de la 
celebració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència de gènere, entre el 
22 i el 28 de novembre. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Som Dones Taradell. 
 
 
2.3. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL 
ESCOLAR DE L’ESCOLA EL GURRI. Exp. 2/2018. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Directora de l’Escola El Gurri, 
en data 29-10-18, registre d’entrada núm. 4858, en la qual es sol·licita que es designi 
el representant de l’ajuntament al Consell Escolar de la mateixa. 
 
Que la persona que es considera més idònia per exercir aquesta funció és la regidora 
d’ensenyament Dolors Martí Verdaguer. 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Designar representant de l’Ajuntament de Taradell en el Consell Escolar de 
l’Escola El Gurri a la regidora d’ensenyament Sra. Dolors Martí Verdaguer. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a l’escola El Gurri. 
 
 
2.4. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 471/2018. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. D.M.V. en representació de la Comunitat de veïns 
dels vuit habitatges situats al Pg. del Pujoló del núm. 2 al núm. 16 de data 
26/07/2018,amb número de registre d’entrada 3492/2018, en la qual sol·licita poder 
senyalitzar un gual, accés a vehicles a la finca assenyalada amb el número 27 del c/ 
Miquel Martí i Pol. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 25/10/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de 
vehicles al c/ Miquel Martí i Pol núm. 27 de Taradell amb les condicions que consten 
en l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 25/10/2018 següents: 
 
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE 
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà 
l’amplada del garatge davant de la finca més 20 cm. a cada costat. 
 
El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.5. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 950/2018 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.B.F., de data 19/10/2018, amb número de 
registre d’entrada 4728/2018, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 47/2012, d’import 609,87€. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 29/10/2018, 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. 
 
 
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 
(€) 

926/2018 J.N.M. 
c/ Església, 
17 

Reparació 
paviment 
accés vehicles menor 81,67 

962/2018 R.J.P. 
c/ de la Vila, 
15 bx. 

Col·locació 
reixa menor 38,00 

963/2018 R.J.P. c/ Església, 9 
Canviar teules 
trencades menor 38,00 

964/2018 D.M.C. 
c/ Sant 
Sebastià, 92 Reforma bany menor 51,27 

970/2018 
Com. Propietaris c/ 
Fr.Camprodon, 2 

c/ Francesc 
Camprodon, 
2 

Reparació 
balcons menor 38,00 

 
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. CANVI DE NOM DE LA LLICÈNCIA D’OBRES ATORGADA EN L’EXPEDIENT 
DE LLICÈNCIA D’OBRES 940/2016. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. R.M.R. i la Sra. A.H.V. al registre municipal en 
data 7-10-18, registre d’entrada 4544, en la qual s’exposa que es va atorgar llicència 
d’obres al Sr. R.M.R. en l’expedient de llicència d’obres 940/2016, quan d’acord amb 
la documentació presentada s’havia d’haver atorgat a favor d’aquest i de la Sra. A.H.V. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Autoritzar el canvi de nom de la llicència atorgada en l’expedient de llicència 
d’obres 940/2016, en el sentit d’incorporar-hi com a cotitular a la Sra. A.H.V., 
conjuntament amb el Sr. R.M.R. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. A.H.V., conjuntament amb el Sr. R.M.R.. 
 
 
4.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 

 
Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per 
a cadascuna en els informes dels serveis municipals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als sol·licitants. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0027/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 108.273,48 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 d’obres, 
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. O/2018 ateses les necessitats de l’ajuntament, quedant acreditat que 

núm. 
exp. sol·licitant finca tributària 

superfície 
ocupada ( m2.) dies 

import 
(€) 

941/2018 
EUC BAGES 
S.L. c/ Muntanya, 28 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

969/2018 E.D.O. c/ de la Vila, 79 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 



 

 

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.0027/2018 per un import líquid de 
108.273,48 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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