
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1080/2018 JGL 17/12/2018 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2018 
 
Número de sessió: JGL/48/2018 
 
Taradell, el dia 17 de desembre 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 10 de desembre de 2018, número de sessió JGL/47/2018, 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 10 de desembre de 2018, número de sessió 
JGL/ 47 /2018 (Exp. 1058/18). 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. COL·LABORACIÓ AMB ELS PREMIS LITERARIS DE L’INSTITUT JAUME 
CALLÍS DE VIC. Exp. 64/18 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. R.R.B., en representació de l’Institut Jaume 
Callís de Vic, en data 13-12-18, amb número de registre d’entrada  5604/2018, en la 
qual sol·licita un ajut econòmic com en anys anteriors per a la celebració del Concurs 
Literari Àngels Viladomat i Antoni Pous de l’any 2019. 
 
Que aquest ajuntament col·labora cada any en aquest concurs literari com a foment 
de la creació literària entre els estudiants. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i atorgar a l’Institut Jaume Callís de Vic una ajuda 
econòmica de 100 € per a la celebració del Concurs Literari referit, corresponent a 
l’any 2019. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Institut Jaume Callís de Vic. 
 
 
2.2. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT DELS SR. 
R.A.J. Exp. 1044/18. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. R.A.J. en data 26-11-18, 
registre d’entrada 5280, en la qual formula al·legacions a la denúncia de trànsit núm. 
10460, per aparcar el 23-11-18 en zona de càrrega i descàrrega sense fer aquestes 
activitats, manifestant que realment estava fent càrrega i descàrrega però que no 
conduïa el seu cotxe habitual i el que va ser denunciat no tenia cap tipus de retolació, 
el que va comportar a la confusió de l’agent denunciant. 
 
Que l’agent denunciant, núm. 1004, va emetre informe en el sentit favorable a les 
al·legacions formulades perquè ell mateix va comprovar que el Sr. Alejandro feia 
càrrega i descàrrega amb el seu vehicle. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Admetre les al·legacions del Sr. R.A.J. a la denúncia de trànsit núm. 10460 i 
ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. R.A.J. 
 
 
2.3 SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR XURRERIA RAMOS PER NADAL DE 2018. 
Exp. 1085/2018. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.S.G. (Xurreria Ramos) , en data 10/12/2018, 
amb número de registre d’entrada  5560/2018, en la qual sol·licita autorització per 
poder instal·lar una xurreria  del 5 al 20 de gener de 2019, a la zona de la Ctra. de 
Mont-rodon a l’altura de la l’antiga Carpa. 
 
 



 

 

Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a J.S.G. (Xurreria Ramos) a instal·lar una xurreria del 5 al 20 de 
gener de 2019 a la Ctra. de Mont-rodon a l’altura de l’antiga Carpa. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via púbica d’import 274,56 
€. 
 
Tercer.-Notificar el present acord la Sra. J.S.G. 
 
 
2.4 QUEIXES PER GOSSOS DESLLIGATS I TANQUES AL MAS CASABLANCA. 
Exp. 769/18. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2018 es va 
acordar: 
 
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 d eles 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.. 
 
Que en data 11 de desembre de 2018, els vigilants locals emeten informe del qual en 
resulta que, prèvia la inspecció de la finca Casablanca, s’ha donat compliment als 
requeriments acordats per aquesta Junta de Govern Local, de tal manera que el camí 
de Casablanca resta obert, no hi ha gossos deslligats i s’han instal·lat senyals 
d’advertiment de filat electrificat. 
 
Per tot l’anterior i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Tenir per atesos i complimentats els requeriments efectuats per aquest 
ajuntament al Sr. Josep Cabanas Solà i a la Sra. Roser Romaní Bonfill, per mitjà dels 
acords d’aquesta Junta de Govern Local de dates 30 de juliol i 8 d’octubre de 2018 
relatius a l’expedient 769/18. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.S. i a la Sra. R.R.B. i a la Sra. T.P.S. 
 
 
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 
(€) 

1076/2018 C.M.L. 
Ctra. Balenyà, 
36 -àtic 

Canviar terra 
menjador menor 38,00 

1087/2018 S.V.S. c/ Vic, 35 

Canvi de 
finestra i 
enguixar parets menor 38,00 

1096/2018 J.S.J. c/ Hostalet, 14 

Reparar 
terrassa i 
arrebossar 
parets menor 43,91 

 
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 CANVI DE TITULARITAT DE RESTAURANT – Exp. 1070/18 
 
Atesa la instància d’ARUMÍ CANADELL SL, amb NIF B66627670, de data 3 de 
desembre de 2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat de bar-
restaurant al c. Treball, 20, d’aquest terme municipal, expedient núm. 1070/18. 
 
Vista la renúncia d’ARUMÍ CANADELL SCP, actual titular, a favor del sol·licitant ARUMÍ 
CANADELL SL. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 14 de desembre de 
2018, amb l’especificació que efectuada una visita a l’establiment, es constata que: 

- El quadre elèctric del local no disposa de tapa, de manera que els seus elements 
resulten accessibles al públic. En Compliment d’allò que estableix el Reglament 
Electrotècnic de aixa Tensió, s’hi haurà d’instal·lar una tapa que es pugui tancar 
amb clau. 

- S’observa la instal·lació de 3 equips d’aire condicionat de petita potència. 
- La superfície del menjador s’ha reduït. Una part de l’antic menjador, separada per 

un panell de fusta, es destina a despatx. 
Així mateix, el citat informe, contempla que cal complir les següents condicions: 

- Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència inicial de 
l’activitat. 



 

 

- No portar a terme cap ampliació ni modificació de les instal·lacions autoritzades.  
- No manipular aliments fora del recinte de la cuina. 
- Portar a terme les operacions periòdiques reglamentàries de manteniment dels 

equips de protecció contra incendis. 
 
Vist l’article 64 de 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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de bar 
-restaurant al c. Treball, 20 a favor d’ARUMÍ CANADELL SCP amb les condicions 
esmentades a l’informe de l’enginyer de data 14 de desembre de 2018. 
 
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: 
Canvi de titularitat....................................................................................... 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, 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 

(€) 

973/2018 P.C.S. c/ Església, 57 14 m2. 1 6,00 

1053/2018 S.R. Pl. Les Eres, 11 
càrrega i 

descàrrega 1 6,00 

1084/2018 G.D.C. c/ de la Vila, 45 
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.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOL,  

RECOMPRA DE TITULARITAT DE COLUMBARI I SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ 

DE NÍNXOL 

6.1 NINXOL  NUM. 58 DE LA VIA SANT GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud del Sr. M.R.L. en la que manifesta que la seva esposa la Sra. Ma. 

T.G.T. (qpd) va  causar decés el dia 4 de novembre de 2016,  que era titular de la 

concessió del  nínxol núm. 58 de la Via Sant Genís . Que aporta fotocòpia del 

testament de la seva difunta esposa en el qual l’institueix hereu universal de tots els 

seus bens, per tant demana que li sigui expedit nou títol de la concessió indicada al 

seu nom.    

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del  nínxol 58 de la Via Sant 

Genís, a nom de M.R.L.    

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 

 6.2 COLUMBARI Núm. 18 DEL BLOC PRIMAVERA 

Atesa  la  sol·licitud de la Sra. C.C.F. en la que manifesta que es titular la concessió 

del Columbari núm. 18 del Bloc Primavera on es varen dipositar les cendres del seu 

pare el Sr. J.C.R. (qpd)  i que el dia 11 de desembre de 2018 va causar decés la seva 

mare la Sra. M.F.S. (qpd). Actualment han optat per demanar la concessió del nínxol 

núm. 12 del Bloc Tardor, on hi dipositaran les cendres del seu pare i inhumaran les 

restes de la seva mare. Per tot l’exposat  demana que se li recompri la concessió de 

l’esmentat columbari ja que no el necessiten.  

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar el retorn de la concessió del columbari núm. 18 del Bloc Primavera 

a l’Ajuntament abonant a la sol·licitant l’import que se li va cobrar per concedir-li la 

titularitat.    

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 



 

 

 

6.3 NÍNXOL NÚM. 12 DEL BLOC TARDOR 

Atesa la sol.licitud de la Sra. Ma.C.C.F. en la que manifesta que la seva mare la Sra. 

M.F.S. (qpd) va causar decés el dia 11 de desembre de 2018  i es voluntat de la família 

poder inhumar les restes al Cementiri Municipal de Taradell. Per aquest motiu sol.licita 

se li atorgui la concessió del nínxol núm. 12 del Bloc Tardor. Tenint en compte que la 

seva germana ha desistit dels drets del columbari núm. 18 del Bloc Primavera, on hi 

havia les cendres del seu difunt pare aquestes seran dipositades  en el nínxol sol.licitat  

juntament amb les restes de la seva mare el mateix dia de l’enterrament. Demana per 

tant que se li expedeixi un títol de nínxol al seu nom.  

 Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar la petició de la Sra. Ma. C.C.F. i expedir-li un títol de nínxol al seu 

nom, amb les dades corresponents a les inhumacions i dipòsit de cendres que 

s’efectuaran el mateix dia de l’enterrament.  

Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.  

 
7. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PER A PERSONA AMB MOBILITAT 
REDUÏDA 
 
7.1. PRÒRROGA DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
MOBILITAT REDUÏDA. Exp. 1088/18. 
  
Vist que per acord de la Junta de Govern de 25 de juny de 2018 es va acordar atorgar 
a la Sra. Ma D.S.C. una targeta d’aparcament per a persona amb mobilitat reduïda 
amb caràcter provisional, fins que es recuperi de la intervenció quirúrgica de pròtesi 
de genoll que se li ha de practicar el mes d’octubre de 2018, havent de notificar a 
aquest ajuntament el seu estat i situació, en el seu cas, abans del 31 de desembre de 
2018, Exp. 612/18. 
 
En data 11-12-18 la Sra. S. presenta instància al registre municipal, registre d’entrada 
5576, a la qual adjunta informe mèdic, en la qual manifesta que encara no està 
recuperada de la intervenció quirúrgica de referència i sol·licita que se li prorrogui el 
termini de vigència de la targeta d’aparcament. 
 
Que de l’informe mèdic acompanyat en resulten acreditades les al·legacions de la 
sol·licitant. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Prorrogar fins el 31 de desembre de 2019 la targeta d’aparcament per a 
persona amb mobilitat reduïda amb caràcter provisional, atorgada a la Sra. M. D.S.C. 
per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018 (Exp. 612/18). 



 

 

 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma D.S.C. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT  A LA  SRA. IRENE 
GUITART LLARAS  
 
Atesa la sol·licitud núm. 5607/2018 de data  13 de Desembre de 2018 de  la Sra. 

I.G.LL.,  demanant  que se li atorgui  la targeta d’aparcament individual per a persones  

amb la condició  de discapacitat, proposades  pel Departament  de Treball, Afers  

Socials  i Famílies  de la Generalitat de Catalunya.  

Atesa la resolució del Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies de data  14 

de novembre de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. I.G.LL.  

Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la 

targeta d’aparcament  individual  per a persones  amb discapacitat. 

Per unanimitat  s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar  a la Sra. I.G.LL. una targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat, atesa la resolució del  Departament  de Treball, Afers  Socials  i Famílies  

de data  14 de novembre de 2014. 

Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu 

d’ús de la targeta. 

 

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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