
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 974/2018 JGL 05/11/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
Número de sessió: JGL/42/2018 
 
Taradell, el dia 5 de novembre 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 29 d’octubre de 2018, número de sessió JGL/41/2018, 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 29 d’octubre de 2018, número de sessió 
JGL/ 41 /2018 (Exp. 951/18). 
 
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 MESURES PER REDUIR LA VELOCITAT A L’AV. 
MONTSENY. Exp. 979/18 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.A.G., en data 5-11-18, 
amb de registre d’entrada número  4934/2018, en la qual exposa que els vehicles 
passen a molta velocitat a la zona de l’Av. Montseny i no respecten el doble sentit de 
circulació, i sol·licita que es prenguin mesures per evitar aquests comportaments. 
 
Que a la zona indicada s’han realitzat durant els últims mesos diverses actuacions per 
tal d’evitar els fets denunciats. No obstant i, atès que no s’ha solventat totalment la 
problemàtica, és necessari que per part dels serveis tècnics s’emeti un informe sobre 
la situació i mesures que en el seu cas es puguin prendre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar al serveis tècnics que s’emeti informe en relació als fets referits a la 
part expositiva d’aquest acord i possibles mesures a implementar. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.A.G. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE DADES D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
REFERENTS AL MUNICIPI I ALS SERVEIS MUNICIPALS. Exp. 987/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. T.P.B., en representació 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, en data 3-11-18, amb de registre d’entrada 
número  4929/2018, en la qual s’exposa que aquesta entitat té interès en estudiar les 
dades socioeconòmiques relatives al poble de Taradell, i sol·licita que se’ls hi faciliti 
les dades relatives a l’atenció social que es presta a les persones, les que fan 
referència a la demografia i àmbit econòmic de la vila i les dades públiques de les 
entitats registrades al poble. 
 
Que una part de la informació sol·licitada es troba a la web de l’ajuntament 
www.taradell.cat. 
 
Que hi ha informació que requereix un treball de recerca a l’arxiu municipal. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud d’Esquerra Republicana de Catalunya i lliurar-li la 
documentació interessada, excepte la que es troba al web de l’ajuntament, on hauran 
d’accedir directament els sol·licitants. 
 
Segon.-Notificar el present acord Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
 
3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

http://www.taradell.cat/


 

 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) 

986/2018 P.C.C. c/ Girona, 15 
Reparació 
terrassa menor 38,70 

 
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. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “MILLORA DE 
L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ LA ROCA, L’AVINGUDA SANTA EUGÈNIA, EL 
CARRER VILALLEONS I L’INICI DEL CARRER SANT MARÇAL”. Exp. 703/2018. 
 
Vist que la companyia Urobrex SL és l’adjudicatària del contracte d’obra municipal 
ordinària “Millora de l’accés a la urbanització la Roca, l’Av. Santa Eugènia, el c. 
Vilalleons i l’inici del c. Sant Marçal”. 
 
Que la mateixa ha presentat el Pla de Seguretat i Salut, de data 23-10-18, relatiu a 
l’execució de l’obra esmentada, havent estat informat favorablement per l’arquitecte 
tècnic de l’ajuntament en data 5 de novembre de 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Millora de l’accés a la 
urbanització la Roca, l’Av. Santa Eugènia, el c. Vilalleons i l’inici del c. Sant Marçal”, 
presentat per la companyia Urobrex SL. de data 23-10-18. 
 
Segon.-Notificar aquesta acord a la companyia Urobrex SL. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2019. Exp. 975/18. 
 
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 2019. 
 
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 2019, 



 

 

en els terminis següents: 
 
Concepte 03  
Impost sobre vehicles de tracció mecànica:  del 01/03/2019 al 02/05/2019. 
Concepte 11 
Taxa per recollida d’escombraries:   del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 12  
Taxa per recollida d’escombraries comercials: del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 13  
Taxa per recollida d’escombraries industrials: del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 16  
Taxa servei de cementiri municipal:  del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 41  
Taxa per entrada de vehicles-guals:  del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 44  
Taxa per ocupació de via pública:   del 02/05/2019 al 02/07/2019. 
Concepte 72  
Preu públic per execució subsidiària del servei de  
prevenció d’incendis en urbanitzacions:  del 19/09/2019 al 19/11/2019. 
Concepte 02  
Impost sobre Béns Immobles Rústics:   del 05/09/2019 al 05/11/2019. 
Concepte 10   
Impost sobre Activitats Econòmiques:   del 19/09/2019 al 19/11/2019. 
  
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 02/05/2019 al 02/07/2019. 
1ª fracció de rebuts domiciliats:                       01/07/2019. 
2ª fracció de rebuts domiciliats:             04/11/2019. 
   
Tercer.- Notificar la  present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, a Barcelona i a Vic. 
 
 
6. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I 
ESPORTIVES “APRÈN I JUGA”. Exp. 119/18. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2018, es va acordar 
aprovar les bases reguladores per a la concessió, en forma de beques individuals, per 
a infant si joves per a despeses corresponents a la realització d’activitats extraescolars 
i esportives, i es va convocar el procediment per al seu atorgament. 
 
Que previs els tràmits corresponents l’educador social de la Mancomunitat La Plana 
adscrit a l’ajuntament, ha formulat la corresponent proposta d’adjudicació, constant a 
l’expedient el nom de tots i cadascuna de les persones a les quals s’han atorgat 
aquests ajuts així com la quantitat atorgada amb un import total de 4.435,00 €. 
 



 

 

Que Càritas Diocesana de Vic, en compliment del conveni establert entre la mateixa i 
aquest ajuntament “Aprèn i Juga”, ja ha avançat a les persones interessades l’import 
de les ajudes que s’atorguen per un valor de 4.435,00 €. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’atorgament de les subvencions per a despeses corresponents a la 
realització d’activitats extraescolars i esportives, a les persones relacionades a la 
proposta d’adjudicació formulada per l’educador social de la Mancomunitat La Plana 
adscrit a l’ajuntament, així com els import corresponent, i que consta a l’expedient 
119/18, amb un import total de 4.435,00 €. 
 
Segon.-Pagar a Càritas Diocesana l’import referit. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a Càritas Diocesana de Vic. 
 
 
7. CESSIÓ DELS PLÀNOLS DE L’ARQUITECTE M.G.R. EXP. 990/18 
 
Vist que el Sr. M.G.M. ha ofert a aquest ajuntament la cessió de la propietat dels fons 
documental del seu pare M.G.R. de quan va ser arquitecte municipal de Taradell. 
 
Que es considera que es tracta d’un bé patrimonial d’interès general. 
 
Vist el conveni de cessió que consta a l’expedient, en el qual es recull la forma i 
condicions d’aquesta cessió. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Acceptar l’oferiment del Sr. M.G.M. de la cessió de la propietat del fons 
documental del seu pare M.G.R. de quan va ser arquitecte municipal de Taradell, fent 
constar expressament l’agraïment de la Corporació al Sr. M.G.M. per aquesta cessió. 
 
Segon.-Aprovar el conveni de cessió que consta a l’expedient. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. M.G.M. 
 
 
8.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOLS 

8.1 NINXOL  NUM. 99 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ 

Atesa  la  sol·licitud del Sr. F.X.C.S. en la qual manifesta que el seu pare el Sr. J.C.M. 

(qpd) va causar decés el dia 2 d’octubre de 2001 , i que era titular de la concessió del 

nínxol núm.99 de la Via Sant Sebastià. Que la seva mare la Sra. T.S.A. també va 

causar decés el dia 22 de juliol de 2016, i no havien fet testament cap dels dos, ell i 

els seus germans són els únics hereus de l’esmentada concessió. Els seus germans 



 

 

J. i R. han renunciat als drets que els hi pertoca a favor d’ell i acceptant-la, demana se 

li expedeixi un nou títol de nínxol a nom seu.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol núm.  99 de la Via 

Sant Sebastià .   

Segon.- Notificar  la present resolució a les parts interessades.  

 
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0028/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 81.029,42 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. 0028/2018 ateses les necessitats de l’ajuntament, 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. 0028/2018 per un import líquid de 
81.029,42 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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