
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1812/2017 JGL 18/12/2017 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2017 
 
 
Número de sessió: JGL/47/2017 
 
Taradell, el dia 18 de desembre de 2017 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 11 de desembre de 2017, número de sessió JGL/46/2017, 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 11 de desembre de 2017, número de sessió 
JGL/ 46 /2017. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. PEDALADA SOLIDÀRIA D’OSONA CONTRA EL CÀNCER. Exp. 1810/2017. 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. Ll.P.R, en representació de Osona Conta el 
Càncer , en data 12-12-17, amb número de registre d’entrada  E 5077/2017, en la qual 
sol·licita que s’autoritzi el pas per aquest terme municipal de la cursa pedalada 
solidària que es portarà a terme el 18-3-17 organitzada per Osona Contra el Càncer, 
l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i Tona Bikes. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell dóna suport les activitats sense ànim de lucre i en 
benefici de la població. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el pas de la cursa pedalada solidària que es portarà a terme el 18-
3-17 organitzada per Osona Contra el Càncer, l’Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga i Tona Bikes.  
 
Segon.-Notificar el present acord a Osona Contra el Càncer. 
 
 
2.2. RESOLUCIÓ DE SANCIÓ PER APARCAMENT. Exp. 1797/2017. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.M., en data 14-12-17, amb número de registre 
d’entrada  5097/2017, en la qual exposa que el 12-12-17 se’l va denunciar per tenir 
aparcat el seu cotxe, matrícula 8278 HDK, a la Plaça quan no era així doncs només 
va fer una parada per recollir uns papers al seu domicili situat al núm. 23 de la Plaça, 
i sol·licita que s’arxivi l’expedient. 
 
Vist l’informe de l’agent auxiliar de policia local del qual en resulta que s’ha comprovat 
que el Sr. Raurell viu a l’adreça esmentada i que tan sols va parar el vehicle durant un 
breu període de temps. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre les al·legacions del Sr. J.R.M. i ordenar l’arxiu de l’expedient 
sancionador. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.R.M. 
 
 
2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1789/2017 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.M.M.M., de data 30/11/2017, amb número de 
registre d’entrada 4894/2017, en la qual sol·licita la devolució de la  fiança que va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 101/2001, d’import 597,79 
€. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 489/2017, 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. 
 
 
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 

1746/2017 
Gas Natural 
Catalunya, S.A. 

c/ Ravató, 
5 

Obertura 
de rasa menor 38,00     

1808/2017 C.H.P. 
Era del 
Tint, 46 

Acabat 
habitatge 
unifamiliar 
aparellat major 1188,20 240,00 33,00 

1809/2017 J. M.V.C. 

c/ 
Barcelona, 
1 

Reforma 
interior menor 177,20     

 
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 DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III – Exp. 1792/2017 
 
Atesa la instància d’OSONA CONREUS SL, amb NIF núm. B58885013 de data 30 de 
novembre de 2017, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la 
seva intenció de disposar d’una explotació ramadera de reproducció per a la producció 
de carn d’oví en sistema ecològic  (370 femelles, 19 mascles, 164 cries, 56 de 
reposició i 164 d’engreix), a la finca situada La Madriguera d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 1792/2016. 
 



 

 

Vist que en data 5 de desembre el veterinari va emetre informe favorable informant de 
l’explotació, amb les condicions següents: 

- Caldrà actualitzar el pla de dejeccions. 
- Cal que l’explotació estigui ballada, per evitar que els animals puguin sortir i 

ocasionar problemes a tercers. 
- Cal respectar la distància mínima, a la distribució de fems sobre el terreny, la 

de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer, i 200 metres, 
respecte a les explotacions incloses a la resta de grups definits a l’article 3 
apartat b) i als nuclis urbans. 

- Cal complir la llei de càrrega i descàrrega i la normativa de protecció i benestar 
animal. 

- Cal disposar d’un pla de neteja, desinfecció i desratització de l’explotació. 
- Cal que el gual sanitari estigui en perfectes condicions. 
- Cal tenir actualitzats, tant la pòlissa d’assegurances com el llibre d’explotació. 

 
Vist que amb data 15 de desembre l’enginyer tècnic municipal va emetre informe 
favorable amb les següents condicions: 

- Pel què fa a la documentació, caldrà presentar el pla de dejeccions ramaderes 
actualitzat. 

- Pel que fa a les condicions tècniques de les instal·lacions, caldrà tenir instal·lat 
un extintor d’incendis de pols polivalent a l’edifici d’allotjament de mares i cries 
i un altre al d’allotjament de recria, mascles i infermeria, a efectes de disposar 
d’un mínim de mitjans per a la protecció contra incendis. 

A part, com a condicions de funcionament de l’activitat, l’enginyer municipal cita en el 
mateix informe de 15 de desembre, les següents: 

- Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment dels 
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència 
manifesta que compleix. 

- En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions 
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l’activitat, o altres canvis, 
caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament. 

- S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 

 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
  
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
OSONA CONREUS SL de la seva intenció de disposar d’una explotació ramadera de 
reproducció per a la producció de carn d’oví en sistema, situada a la Madriguera 
(marca oficial 801AB) d’aquest terme municipal, amb el compliment de les condicions 



 

 

esmentades a l’informe del veterinari de data 5 de desembre de 2017 i de l’enginyer 
municipal de data 15 de desembre de 2017, abans transcrites i amb la capacitat 
següent: 370 femelles, 19 mascles, 164 cries, 56 de reposició i 164 d’engreix.  
 
SEGON.-  Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Comunicació prèvia d’un annex III................................................................. 324 euros 
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 

 
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 

(€) 

657/2017 R.C.V. 
c/ Barceloneta, 
42-44 12,00 m2. 24 80,64 

943/2017 D.S.R. Via Canigó, 32 5,00 m2. 16 22,40 

1714/2017 R.M.M. c/ La Vila, 137 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

1735/2017 S.A.M. c/ La Vila, 35 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

1745/2017 J.M.N.E. 
c/ Barceloneta, 
42 

càrrega i 
descàrrega 1 6,00 

1774/2017 N.B.Q. 
Ptge. Casino, 28 
bx.  

càrrega i 
descàrrega 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. ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE TRES CRÈDITS A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. Exp. 1610/2017. 
 



 

 

Vist que aquest ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit, 
la concessió de 3 crèdits per al finançament de les actuacions “Renovació i millora de 
les infraestructures”,  “Material per a escenaris i festes vàries” i “Adquisició i reformes 
a edificis i instal·lacions”, essent l’import acumulat dels mateixos de .-175.000,00 €.- 
 
Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona es va acordar la 
concessió dels crèdits esmentats amb les condicions següents: 
 
Actuació: Renovació i millora de les infraestructures 
Import: 82.160,86 € Interès:0% 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 87/2017 
 
Actuació: Material per a escenaris i festes varies. 
Import: 20.000,00 € 
Interès: 0% 
Anualitats: 5 anys. 
Referència: 88/2017. 
 
Actuació: Adquisició i reformes a edificis i instal·lacions 
Import: 72.839,14 € 
Interès: 0% 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 89/2017. 
 
Atesa la necessitat de formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant el corresponent conveni. 
 
Atès el que disposa l’art. 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa concordant, així 
com el Decret de l’alcalde 108/2015 pel qual l’alcalde delega en la Junta de Govern 
Local les funcions i competències establertes en l’article abans referit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar els crèdits aprovats per la Diputació de Barcelona a favor d’aquest 
ajuntament i amb càrrec a la Caixa de crèdit, per al finançament de les actuacions 
següents: 
 
Actuació: Renovació i millora de les infraestructures 
Import: 82.160,86 €Interès: 0% 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 87/2017 
 
Actuació: Material per a escenaris i festes varies. 
Import: 20.000,00 € 
Interès: 0% 
Anualitats: 5 anys. 
Referència: 88/2017. 



 

 

 
Actuació: Adquisició i reformes a edificis i instal·lacions 
Import: 72.839,14 € 
Interès: 0% 
Anualitats: 10 anys. 
Referència: 89/2017 
 
Segon.- Aprovar el text dels convenis a subscriure amb la Diputació de Barcelona que 
consten a l’expedient. 
 
Tercer.-Comprometre’s a consignar en l’estat de despeses dels pressupostos dels 
exercicis en què hagin de reintegrar-se el crèdits, les partides corresponents per 
atendre l’abonament ala Diputació de l’import de les anualitats fixades per al 
reintegrament dels crèdits concedits. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit. 
 
 
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 
SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA”GUIX INFANTIL”.  Exp. 1822/2017. 
 
Vist que per acord del Delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació 
de Barcelona s’ha aprovat el Decret 10971/2017 en virtut del qual s’ha atorgat un ajut 
consistent en la subscripció a la Revista “Guix infantil” per donar suporta les Escoles 
Bressol municipals, en concret a l’escola bressol  municipal “La Xarranca”. 
 
Que és necessari acceptar expressament el referit ajut en espècie. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit a aquest Ajuntament per mitjà del Decret 10971/2017 
del Delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, 
consistent en la subscripció a la Revista “Guix infantil” de l’escola bressol  municipal 
“La Xarranca”. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 2, DE LA FACTURA 
CORRESPONENT I DE 3 PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA D’ENDERROC 
DE L’HOTEL DE LA ROCA (C. RAVATÓ 2-4). Exp. 61/2016. 
 
Vist que s’ha entregat a l’ajuntament en data 22-12-17 per part de la direcció d’obres 
i de l’adjudicatària Excavacions Osona SA, la certificació d’obres núm. 2 de l’obra 
d’enderroc parcial de l’edifici del c. Ravató 2-4 (Hotel La Roca), de data 15 de 
desembre de 2017, d’import .-61.403,39 € (iva inclòs), corresponents a l’obra 



 

 

executada el mes de novembre de 2017, així com 3 actes de preus contradictoris de 
dates 7 i 15 de novembre, d’imports 44,91 €, 29,29 € 
 
Que Excavacions Osona SA també ha presentat la factura corresponent a la referida 
certificació, pel mateix import i num. 2017/3242. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de l’obra d’enderroc parcial de l’edifici 
del c. Ravató 2-4 (Hotel La Roca), de data 15 de desembre de 2017, d’import .-
61.403,39 € (iva inclòs), corresponents a l’obra executada el mes de novembre de 
2017. 
 
Segon.-Aprovar la factura emesa per Excavacions Osona SA corresponent a la 
referida certificació, pel mateix import i núm. 2017/3242. 
 
Tercer.-Aprovar els preus contradictoris establerts en les actes de dates 7 i 15 de 
novembre, d’imports 44,91 €, 29,29 € i 17,40 €. 
 
Quart.-Notificar el present acord a Excavacions Osona SA. 
 
 
9. SOL·LICITUD DE LA COMPANYIA AIRES DEL MONTSENY SL PER RETIRAR 
DOS VEHICLES DE L’EDIFICI DEL C. RAVATÓ 2-4 (HOTEL LA ROCA). Exp. 
61/2016. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal en data 18-12-17, registre d’entrada 
núm. 5194, pel Sr. J.M.V. en nom i representació de la companyia Aires del Montseny 
SL, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a retirar els dos vehicles que es troben a 
l’edifici del c. Ravató 2-4 de Taradell, matrícules B-9667-IY i B-3033-VM. 
 
Que a la sol·licitud s’acompanyen els permisos de circulació dels dos referits vehicles 
i hi consten com a titulars el Sr. R.M.C. i la Sra. M.R.V.M., respectivament. 
 
Que de l’anterior en resulta que són aquestes dues persones, com a titulars cadascun 
d’un dels vehicles, les que poden sol·licitar la retirada dels mateixos de l’edifici 
esmentat, no estant facultat aquest ajuntament per entregar-los a un tercer. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la companyia Aires del Montseny SL per no ser 
titular la mateixa dels vehicles matrícules B-9667-IY i B-3033-VM, en no ser la titular 
dels mateixos. 
 
No obstant l’anterior, s’informa a la sol·licitant que si presenta una autorització dels 
titulars dels vehicles per tal que els retiri de l’edifici del c. Ravató 2-4, se li entregaran 
de forma immediata el dia i hora que assenyali la direcció de l’obra. 
 



 

 

Segon.-Notificar aquest acord a la companyia Aires del Montseny SL. 
 
 
10. SOL·LICITUD D’EXCAVACIONS OSONA SA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI 
D’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’ENDERROC PARCIAL DE L’HOTEL LA ROCA. Exp. 
61/2016. 
 
Vista la instància presentada per la companyia Excavacions Osona SA en data 18-12-
17, registre d’entrada núm. 5190/17, en la qual sol·licita que se li atorgui una ampliació 
del termini de 45 dies per a la finalització de l’obra “Projecte bàsic i executiu 
REFORMAT II (Rev. Abril 2017) per a la legalització i adequació de les obres 
emparades per la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
Taradell de 2-2-07, a les disposicions de la Sentència 890 de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 5-12-2012”, atès que 
s’han produït diversos fets que han retardat, per causes no atribuïbles a la sol·licitant, 
l’endarreriment de les obres. 
 
Que aquest ajuntament també va sol·licitar al Jutjat contenciós administratiu una 
pròrroga per a l’execució de les obres de referència i se li ha concedit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud de la companyia Excavacions Osona SA i atorgar una 
pròrroga de 45 dies per a l’execució de les obres resultants del “Projecte bàsic i 
executiu REFORMAT II (Rev. Abril 2017) per a la legalització i adequació de les obres 
emparades per la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
Taradell de 2-2-07, a les disposicions de la Sentència 890 de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 5-12-2012”, de la qual 
és adjudicatària. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a Excavacions Osona SA. 
 
 
11. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ I 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Exp. 626/2017. 
 
Vist que per acord de la Junt de Govern Local de 6 de març de 2017, es va acordar 
aprovar les bases reguladores per ala concessió, en forma de beques individuals, per 
a infant si joves per a despeses d’escolarització i la realització d’activitats 
extraescolars, 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. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Aprovar l’atorgament de les subvencions per a despeses d’escolarització i la 
realització d’activitats extraescolars, 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 626/2017, 
amb els imports totals següents: 
 
Despeses d’escolarització: .-10.133 €.- 
Realització activitats extraescolars: .-5.348,00 €.- 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat La Plana. 
 
 
12. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0029, per 307.273,92 euros. 
 
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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