
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1026/2018 JGL 26/11/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/45/2018 
 
Taradell, el dia 26 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 19 de novembre de 2018, número de sessió JGL/44/2018, 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 19 de novembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 44 /2018. Exp. 1007/2018. 
 
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’ASSOCIACIÓ VEU ANIMAL DE TARADELL PER 
ADEQUACIÓ GATERA. Exp. 273/18. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Veu Animal de 
Taradell, en data 21-11-18, amb de registre d’entrada número 5239/2018, en la qual 
s’exposa que la gatera es troba en males condicions, i sol·licita que es netegi i s’adeqüi 
amb coordinació ambles cuidadores. 
 
Que el mal estat de la gatera i el resultat de les actuacions realitzades, aconsellen el 
desmuntatge de la gatera instal·lada i procedir al control  de les colònies. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud i ordenar el desmuntatge de la gatera, procedint a 
efectuar les actuacions necessàries per al control de la gatera de forma coordinada 
amb les cuidadores-voluntàries. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Veu Animal de Taradell. 
 
 
2.2. AL·LEGACIONS DE LA SRA. MILENA PEPOVA A DENÚNCIA DE TRÀNSIT. 
Exp. 1043/18.   
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. M.P.M. al registre municipal en data 14-11-18, registre 
d’entrada 5137, en el qual formula al·legacions al l’expedient de denúncia núm. 10451, 
en el sentit que va aparcar en un lloc no autoritzat davant de l’escola Les Pinediques 
perquè havia de recollir a la seva filla que camina amb l’ajut d’unes crosses per una 
lesió a la cama, i sol·licita que s’acordi l’arxiu de la denúncia. Adjunta a l’escrit informe 
mèdic acreditatiu de la lesió de la filla. 
 
Vist que en data 23-11-18 l’agent que va formular la denúncia, TIP 1004, emet informe 
favorable corroborant les al·legacions de la reclamant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre les al·legacions de la Sra. M.P.M. i ordenar l’arxiu de la denúncia 
10451. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.P.M. 
 
 
2.3. REQUERIMENT D’INFORMACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ 
ALS LLOCS ON ESTÀ PERMÈS FUMAR. Exp. 1731/17. 
 
Vist l’escrit del Síndic de Greuges presentat al registre municipal en data 20-11-18, 
registre d’entrada 5232/18, en el qual es requereix a aquest ajuntament per tal que, 
abans del 10 de desembre de 2018, s’informi en relació a les instal·lacions municipals, 
esportives i culturals on es desenvolupen activitats per a infants i en quines d’aquestes 
instal·lacions hi ha espais on s’autoritza el consum de tabac. 
 



 

 

Que les instal·lacions esportives i culturals municipals on es desenvolupen activitats, 
entre d’altres, per a infants, són: El pavelló d’esports municipal, l’Espai d’aigua i Salut, 
el camp de futbol municipal, el club Parc d’Esports i el Centre Cultural Can Costa i 
Font, en el quals no es permet fumar en els espais tancats i no està prohibit fumar en 
els espais oberts. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Informar al Síndic de Greuges que les instal·lacions esportives i culturals 
municipals on es desenvolupen activitats, entre d’altres, per a infants, són: El pavelló 
d’esports municipal, l’Espai d’aigua i Salut, el camp de futbol municipal, el club Parc 
d’Esports i el Centre Cultural Can Costa i Font, en el quals no es permet fumar en els 
espais tancats i no està prohibit fumar en els espais oberts. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Síndic de Greuges. 
 
 
2.4. ESMENA A L’ACORD DE CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚM 7 DEL BLOC 
PRIMAVERA. Exp. 893/18. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 1-10-18, es va acordar atorgar 
la concessió del Columbari núm. 7 del Bloc Primavera del cementiri municipal al Sr. 
F.H.S. 
 
Que en la sol·licitud es demanava que s’atorgués el columbari al Sr. F.H.S. i a la Sra. 
Ma D.H.S. 
 
Que procedeix rectificar l’error esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2018 i 
atorgar la concessió del columbari núm. 7 del Bloc Primavera del cementiri municipal 
de Taradell al Sr. F.H.S. i a la Sra. Ma D.H.S. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. F.H.S. i a la Sra. Ma D.H.S. 
 
 
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 



 

 

985/2018 S.F.S. 

Pl. Sta. 
Llúcia, 10-
11, 1er. i 
2n.2a. 

Reformes en 
dos 
habitatges major 2240,25 452,57 33,00 

1008/2018 J.M.V. 
c/ Ramon 
Pou, 28 

Col.locar 
sòcol façana menor 38,70     

1039/2018 X.C.A. 
c/ Guifré el 
Pelós  

Fer rasa per 
fibra òptica menor 62,40     

1042/2018 Ll.R.C. 

c/ 
Catalunya, 
118 

Connexió 
desaigua menor 43,44     

 
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. 1028/2018, COMPLEMENTARI DE 
L’EXP. 39/2000 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.A., actuant en representació de D.C.A. de 
data 21/11/2018, amb número de registre d’entrada 5244/2018 en la qual sol·licita 
llicència de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 39/2000. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 21/11/2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a les següents entitat de l’edifici situat 
al c/ Quintana, 12: 
 

- c/ Quintana, 12 semisoterrani-garatge 
- c/ Quintana, 12 bx 
- c/ Quintana, 12 1er. 

 
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. INDEMNITZACIÓ I COMPENSACIÓ PER OCUPACIÓ I DANYS DE FINCA 
PRIVADA EN MOTIU DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE L’EDIFICI DEL C. RAMON 
POU 82. Exp. 64/18. 
 
Vist que aquest any 2018 s’ha executat l’obra d’enderroc de l’edifici de propietat 
municipal situat al c. Ramon Pou 82 de Taradell. 
 
Que per a l’execució de les referides obres va ésser necessari accedir a la finca per 
un camp propietat de la Sra. A.F.T., el qual va resultar malmès i se’n va impossibilitar 
el seu ús durant 3 mesos aproximadament, impedint-se així mateix la seva explotació 
durant l’any agrícola. 
 
Que per part dels serveis tècnics municipals s’ha valorat aquesta ocupació i els danys 
i perjudicis causats a la finca de referència en la quantitat de .-905,00 €.-. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Indemnitzar a la Sra. A.F.T. amb la quantitat de .-905,00 €.- pels conceptes 
referits a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. A.F.T. 
 
 
5. LLICENCIA MUNICIPAL PER TINENÇA D’ANIMAL POTENCIALMENT 

PERILLÓS 

5.1 EXPEDIENT  DE NA M.V.L. PEL GOS  SOMBRA DE RAÇA AMERICAN 

STAFFORDSHIRE TERRIER 

Atesa  la instancia presentada per Na M.V.L., amb número de registre d’entrada 

5143/2018 de data 15 de novembre de 2018 sol·licitant llicència municipal de tinença 

i conducció d’animals potencialment  perillosos, del gos SOMBRA i de raça American 

Staffordshire Terrier . Vista la documentació presentada que s’ajusta a l’establerta a 

la normativa d’aplicació i l’informe del  veterinari que textualment disposa: En el 

moment de la visita el gos està dintre el pis ubicat al Mas Can Mascarell, el propietari 

ho te per arrendament, segons ell el gos està sempre dins del pis te menjar i aigua i 

en el moment de la visita el seu comportament és normal. Queda  sota la seva 

responsabilitat portar-lo lligat amb doble cadena i amb morrió quan surtin al carrer. Cal 

que el propietari respecti les normes de higiene i conducta en el jardí per tal de no 

molestar als veïns.   

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals potencialment  perillosos 

del gos SOMBRA,  de raça American Staffordshire Terrier a Na M.V.L. 

  



 

 

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 

 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 0031/2018 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 112.201,27 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. 0031/2018 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. 0031/2018 per un import líquid de 
112.201,27 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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