
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1007/2018 JGL 19/11/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/44/2018 
 
Taradell, el dia 19 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 12 de novembre de 2018, número de sessió JGL/43/2018, 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 12 de novembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 43 /2018. (Exp. 989/18) 
 
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 COMPENSACIÓ A OMNIUM CULTURAL PER LA 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT. Exp. 64/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per Omnium Cultural d’Osona, en 
data 13-11-18, amb de registres d’entrada números  5110 i 5111 de 2018, en la qual 
sol·licita que s’atorgui una ajuda econòmica a Omnium Cultural Osona per les 
l’execució de les activitats del mateix i la col·laboració amb l’Ajuntament de Taradell 
l’any 2018. 
 
Atesa la col·laboració d’Omnium Cultural en actes organitzats per l’ajuntament i altres 
entitats del municipi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud d’Omnium Cultural Osona i atorgar-li un ajut de 300 € 
semestrals per cadascun del semestres de l’exercici 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord a Omnium Cultural Osona. 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE TARADELL PER FER 
UNA XOCOLATADA EN MOTIU DE L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL. Exp. 
87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació de Botiguers de 
Taradell, en data 13-11-18, amb de registre d’entrada número  E 5116/2018, en la qual 
sol·licita que se’ls hi deixin un parell de taules, que s’il·lumini l’arbre de la illeta de 
davant de Can Prat i que s’autoritzi a fer una xocolatada en aquest punt en motiu de 
l’encesa dels llums de Nadal el proper 1 de desembre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Associació de Botiguers de Taradell, deixar-los la 
les taules interessades i encendre l’arbre de la illeta de davant de Can Prat, el dia 1 
de desembre de 2018 a partir de les 17 h. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Botiguers de Taradell. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DELS TONIS DE TARADELL EN RELACIÓ AL PASSANT DELS 
TRES TOMBS ELS DIES 11, 12 i 13 DE GENER DE 2019. Exp. 87/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Tonis de Taradell, 
en data 18-11-18, amb de registre d’entrada número E 5206/2018, en la qual , en 
motiu de la celebració de la Festa dels Tonis de l’any 2019, sol·licita autorització per 
realitzar el Passant dels Tres Tombs, el servei dels agents locals i protecció civil, 
reunió de seguretat abans del 10 de desembre, tanques, regulació del trànsit, punts 
d’aigua a la Carpa, contenidors en zona d’aparcament d’autocaravanes, taules, 
cadires, contenidors i tanques al CCC i Font i Ajuntament per al record del diumenge. 
 



 

 

Que l’ajuntament col·labora amb les entitats del municipi que organitzen activitats 
obertes a la ciutadania. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Associació Tonis de Taradell, advertint que per a 
l’efectivitat d’aquest acord serà necessari que es posin en contacte amb els serveis 
municipals amb antelació suficient. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Tonis de Taradell. 
 
 
2.4.SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA D’OSONA CONTRA EL 
CÀNCER PER LA FIRA DE SANTA LLÚCIA. Exp. 64/18. 
 
Vista la instància presentada per Osona Conta el Càncer de Taradell, en data 19-11-
18, amb número de registre d’entrada  5223/2018, en la qual sol·licita que si li atorgui 
un ajut de 500 € per la compra de materials per als regals que es sortegen a la Fira 
de Santa Llúcia. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb el entitats del municipi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 500 € a l’associació Osona Contra el Càncer de Taradell 
per a les activitats que organitza en motiu de la Fira de Santa Llúcia de 2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord Osona Contra el Càncer de Taradell. 
 
 
2.5. QUEIXES PER GOSSOS DESLLIGATS I TANQUES AL MAS CASABLANCA. 
Exp. 769/18. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2018 es va acordar: 
 
Primer.-Atorgar al Sr. J.C.S. i a la Sra. R.R.B. el termini de 10 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per donar compliment a l’acord de 
la Junta de Govern Local de 30/07/2018 transcrit a la part expositiva d’aquest acord, 
amb l’advertiment que si no ho fan s’incoaran els expedient administratius 
sancionadors que corresponguin i de recuperació d’ofici dels béns de domini públic 
ocupats, acordant-se, si no es dona compliment a aquest requeriment, l’execució 
subsidiària i la imposició de les multes coercitives que en el seu cas puguin 
correspondre. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.S. i a la Sra. R.R.B. 
 



 

 

Que a l’acord transcrit el Sr. J.C.S. va formular al·legacions per mitjà d’escrit presentat 
al registre municipal el dia 31-10-18, registre d’entrada 4896/18, en les que 
fonamentalment al·lega: 
 

a. Que el camí de referència no ha estat mai un camí ral, que era tan sols un camí 
de pas per a persones. 

b. Que actualment aquest camí no és necessari per anar enlloc. 
c. Que en cap cas impedeixen el pas de vianants. 
d. Que les portes instal·lades són necessàries per al funcionament de l’explotació 

ramadera. 
e. Que els varen atropellar un gos i que no es convenient passar-hi amb animals 

domèstics per tal d’evitar enfrontaments amb els seus gossos. 
 
Que és cert, tal i com afirma l’al·legant, que el camí de Casablanca no ha estat en cap 
moment Camí Ral, tal i com s’ha pogut comprovar a l’arxiu municipal. 
 
No obstant del mateix arxiu en resulten els extrems següents: 
 

1. Del Cadastre de Béns Immobles, que és un camí de titularitat municipal, 
referència cadastral 08278A001090330000ZM. 

2. De l’inventari de béns de l’ajuntament, on apareix el referit camí com de 
Titularitat Municipal i d’ús públic, Codi núm. 486. 

3. Del Pla d’Ordenació urbanística Municipal, on consta grafiat com a vial. 
 
Al ser doncs un camí de titularitat municipal i d’ús públic, aquest ajuntament està 
obligat per llei a protegir-lo i permetre’n l’ús públic, més enllà de qualsevols altres 
consideracions com les que efectua el Sr. Cabanas en el seu escrit d’al·legacions 
relatives al nom, utilitat etc. 
 
Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. J.C.S. i ratificar íntegrament 
els acords de la Junta de Govern Local de dates 30 de juliol i 8 d’octubre de 2018, pels 
motius referits a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Ordenar als vigilant locals que procedeixin a efectuar una inspecció a la zona 
de referència, en relació al compliment de les mesures ordenades en els acords de la 
Junta de Govern Local indicats a l’anterior apartat primer. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.S.i a la Sra. R.R.B. 
 
 
2.6. SOL·LICITUD DEL VIGILANT LOCAL M.F.M.. Exp. 803/16. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.F.M., funciona dir d’aquest 
ajuntament, vigilant local amb TIP 1004, en data 6-11-18, amb de registre d’entrada 
número  4974/2018, en la qual exposa  que ha complert 25 anys de prestació de servei 



 

 

en aquest ajuntament i sol·licita que es tingui per notificada aquesta circumstància als 
efectes que siguin pertinents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Tenir per notificat que aquest mes de novembre de 2018 fa 25 anys que el 
Sr. Marc Ferrer Millán presta serveis en aquest ajuntament 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M. 
 
 
3. 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 

1014/2018 IMMO C.B. 
La Plaça, 
15-1a. 

Reformes 
cuina i bany menor 126,00     

1017/2018 F.R.V. 

Ptge. 
Vilanova, 
12 

Reforma 
habitatge 
planta 1a. i 
formació 
terrassa major 1430,84 289,06 33,00 

1019/2018 M.C.S. 

c/ Torrent 
d'en 
Sadurní, 
24 

Ampliació 
habitatge en 
planta baixa i 
soterrani major 410,42 82,91 33,00 

1020/2018 M.A.F. 

c/ 
Cabrera, 
4-6 

Reformes en 
planta baixa major 389,66 78,72 33,00 

 
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. 
 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR “SISTEMA DE CONTROL 
ENERGÈTIC DE L’EAS”. Exp. 1024/18. 
 



 

 

Vist el pressupost presentat per la companyia 9 Habitat Intel·ligent SL per a l’execució 
de l’obra “Sistema de Control Energètic de l’EAS”, amb un import de 32.245,41 € (iva 
inclòs). 
 
Que fins aquest moment no s’ha formalitzat l’adjudicació d’aquest contracte, essent 
necessària. 
 
Vist l’esborrany de contracte que consta a l’expedient. 
 
Que es disposa de partida pressupostària del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar a la companyia 9 Habitat Intel·ligent SL l’execució del contracte 
“Sistema de control energètic de l’EAS”, per un import de .-32.245,41 E (iva inclòs). 
 
Segon.-aprovar l’esborrany del contracte que consta a l’expedient de referència. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la companyia 9 Habitat Intel·ligent SL. 
 
 
5.- DOMINI PÚBLIC 
 
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents: 
 

núm. 
exp. sol.licitant finca tributària 

superfície 
ocupada ( m2.) dies 

import 
(€) 

758/2018 

Comunitat 
Propietaris Av. 
Montseny, 16 Av. Monteny, 16 10 m2. 3 8,40 

965/2018 J.M.R.R. 
c/Guillem 
Montrodon, 2 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

968/2018 J.R.P. c/ de la Vila, 154 5,5 m2. 1 6,00 

 
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. 
 

 

 



 

 

6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0030/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 27.723,91 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. 0030/2018 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. 0023/2018 per un import líquid de 
27.723,91 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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