
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2014  

 
 
Número de sessió: JGL/49/2014 
 
Taradell, el dia 23 de desembre de 2014 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, Sra. 
Rosa Papell i Coma, Sra. Lluïsa Sañé i Solagran i Sr. Joan Casassas, 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 
realitzada el dia 15 de desembre de 2014, número de sessió JGL/48/2014, 
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, realitzada el dia 15 de desembre de 2014, número de 
sessió JGL/48/2014. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES AC ORDS 
 
2.1. COMPAREIXENÇA A LES DILIGÈNCIES PRÈVIES 282/20 11 DEL JUTJAT 
D’INSTRUCCIÓ 3 DE VIC (ACCIDENT TIROLINA) 
 



 
 
 
Atès que desprès de dictar-se per la Secció 4ª del TSJ de Cataluña la darrera 
sentència de data 7 d’octubre de 2014, desestimant el recurs d’apel·lació de rotlle 
104/2014, presentat per aquest Ajuntament contra l’Aute d’execució de sentència 
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 14 el 5 de febrer de 2014, dimanant 
del recurs ordinari 657/2007, interposat pels senyors B. V-P., i sent ferma 
l’esmentada sentència. 

 
Atesa l’indubtable transcendència que té, en l’execució de la sentència que 
condemna l’Ajuntament, tot el que s’hagi cobrat en l’incident d’execució de la 
sentència penal, fins l’extrem de convertir-se en requisit de procedibilitat per tal 
d’evitar el pagament duplicat i l’enriquiment injust. 
 
Atès que s’ha admès a tràmit una querella criminal pel delicte d’alçament de bens 
contra el senyor G.P., condemnat en el procediment penal per les lesions 
causades al menor S.B. 

 
Atès que l’Ajuntament fora part perjudicada en aquest presumpte alçament de 
bens, doncs tot el que no pagui el condemnat penal ho haurà d’assumir 
l’Ajuntament, segons la sentència dictada per la Sala del Contenciós administratiu 
del TSJC. 

 
Atès que interessa comparèixer en l‘esmentada querella com a part perjudicada, per 
intentar esbrinar si el condemnat penal ha amagat bens destinats al pagament en 
perjudici de l’Ajuntament. 

 
Vist l’article 53.1.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de Abril, pel que s’aprovà el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel present  
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer : Comparèixer, en nom i representació de l’Ajuntament de Taradell, en les 
Diligències Prèvies nº 282/2011 que es segueixen al Jutjat d’Instrucció nº 3 de 
Vic, a denúncia dels senyors B. V-P., pel presumpte delicte d’alçament de bens, i 
als procediments judicials que es derivin d’aquelles Diligències Prèvies a 
qualsevol altre tribunal, contra el senyor G.P. i qualsevol altra persona que pugui 
estar implicada, reclamant la corporació municipal com a part perjudicada. 
 
Segon : D’acord amb l’article 53.1.k del Decret Legislatiu 2/2003, article 221.2 del 
Reglament aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de Novembre, i article 447.2 de la 
Ley Orgànica del Poder Judicial, es designa per a la representació i defensa de 
l’Ajuntament de Taradell als lletrats de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona Srs. Joan 
Sala Morell, Pau Saumell Lladó i Pau Meseguer Alabart, col·legiats números 
8.438, 11.435 y 24.851 respectivament, als Procuradors dels tribunals de 
Barcelona Srs. Glòria Maymó Edo i Carlos Badia Martínez, de Vic senyors Miquel 
Ylla Rico i Maria Teresa Bofías Alberch, i de Manresa Teresa Coll Rosines. 
 
 



 
 
Tercer : Facultar al Sr. Alcalde Lluis Verdaguer per tal que signi tots els 
documents públics i privats necessaris per portar a terme els anteriors acords. 
 
Quart : Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.  
 
 
2.2 APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO A LA 
GENERALITAT (ACCIDENT TIROLINA). 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de l’ajuntament de Taradell de data 19 de 
desembre de 2014, que transcrit textualment disposa: 
 
ANTECEDENTS 
 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció 4a de la Sala 
contenciosa administrativa, de data 30 de novembre de 2011, dictada en el rotlle 
d’apel·lació núm. 244/2010, declara la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
de Taradell i de la seva asseguradora, en els termes següents:  

 
“estimando en parte el recurso de apelación ... debemos revocar y revocamos las misma en el sentido de declararse 
por ésta Sala la existencia de responsabilidad patrimonial en la Administración y codemandada aseguradora en 
la producción del resultado lesivo, debiendo estarse, en materia de indemnizaciones, a lo que se establece en la 
sentencia penal recaída y firme, con la salvedad de que ... se reconoce ... 800.000 euros, de la que habrá que 
descontarse la cantidad de 350.000 euros, que se señalan en vía penal por ese concepto, quedando, por lo tanto, 
cuantificada en 450.000 euros ... y con la salvedad de reconocerse 300.000 euros por lucro cesante, concepto no 
recogido en la vía penal. Las cantidades efectivas fijadas en esta sentencia, esto es 450.000 euros y 300.000 
euros, devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa, sin 
perjuicio de los intereses que procedan en vía penal”. 

 
En l’incident d’execució de sentència núm. 8/2013, promogut per l’Ajuntament a fi 
de determinar quina era la quantitat que havia de pagar la Corporació 
definitivament, el Jutjat contenciós administratiu núm. 14, resolent l’incident, dicta 
la Interlocutòria de 5 de febrer de 2014, que estableix el següent:  

 
“(...) del tenor del fallo de la Sentencia dictada por el TSJ de Cataluña que ha de ejecutarse por este Juzgado, 
que como se ha dicho no puede cuestionarse en este incidente de ejecución, lo que resulta es que en materia de 
indemnización, ha de estarse a lo que establezca la sentencia penal, que es de 1.234.000 euros más intereses, y 
además reconoce la cantidad de 750.000 euros, conforme a las salvedades y cálculos que refleja el fallo. 
Así las cosas, la propuesta de pago en ejecución del fallo que formula el Ayuntamiento, toma como base una 
deuda que no es la debida, conforme resolvió el TSJ de Cataluña ..., pues la circunstancia de que el 
Ayuntamiento no fuera condenado en la vía penal no ha impedido a la Sala entender que el Ayuntamiento y la 
Aseguradora son las responsables solidarias en lo que establezca la sentencia penal, con las salvedades de 
reconocer, además, la suma de 800.000 euros por necesidad asistencial, a la que resta los 350.000 que señala 
la vía penal y la suma de 300.000 euros por lucro cesante, que no fueron reconocidos por la vía penal, es decir, 
que la ausencia de condena no es obstáculo para que el punto de partida sea lo resuelto por la jurisdicción penal 
(...) 

 

Formulat recurs d’apel·lació per la representació de l’Ajuntament contra la dita 
Interlocutòria, la Secció 4a del TSJC el resol mitjançant la Sentència de 7  
 



 
 
d’octubre de 2014, en el sentit de desestimar-lo, i es pronuncia en els termes 
següents: 
 

“Por lo tanto el principal adeudado a la actora derivado de la ejecución de la sentencia está constituido por la 
suma de 1.234.000 con los intereses “que procedan en la vía penal” más 450.000 por mayor valoración de la 
necesidad asistencial, más 300.000 por valoración del lucro cesante, devengando estas dos últimas cantidades 
“el interés legal del dinero desde la fecha de la interposición de la reclamación administrativa”. En todo caso con 
el límite de la prohibición de enriquecimiento injusto, lo que supone que habrán de tenerse en cuenta las 
cantidades abonadas por el Ayuntamiento, las pagadas por los condenados penalmente y las entregadas al actor 
por las compañías de seguros con motivo de los mismos hechos, que se deducirán de la indemnización total a 
pagar por el Ayuntamiento de Taradell”  

 
En execució de la sentència de 30/11/2011, l’Ajuntament ha pagat fins el dia 
d’avui la quantitat de .-252.498,00 €.- en concepte de principal i .-121.266,46 €.- 
en concepte d’interessos. 
 
Com es va posar de manifest en l’esmentat incident d’execució, consta que, pels 
mateixos fets objecte d’aquest recurs contenciós, l’asseguradora Zurich, actuant 
per compte de la Generalitat de Catalunya, va abonar a la víctima la quantitat de 
200.000 euros en data 24 d’octubre de 2012. Aquest pagament es justifica, 
segons diu la representació de la víctima i la seva família, no perquè l’ens 
autonòmic hagi estat condemnat o perquè sigui també responsable d’un dany, 
sinó “porque es en virtud de ese mismo daño que la compañía de seguros ha abonado una cantidad a la 
víctima”, si bé reconeix, com no podia ser d’una altra manera, que “en la fase de ejecución de sentencia han de 
deducirse todas las cantidades percibidas por la víctima por motivo de la lesión padecida, aunque procedan de 
otros títulos distintos que el propio de la Sentencia dictada en vía contencioso-administrativa que se pretende 
ejecutar”. 
 

Ara bé, no consta aquest “otro título distinto” en virtut del qual ha pagat la Generalitat. 
La part actora, interessada en què l’Ajuntament faci front a la totalitat de la 
responsabilitat patrimonial sentenciada, argumenta que ni la Generalitat ni la seva 
asseguradora Zurich han obtingut sentència que declari la seva responsabilitat o 
les condemni a cap indemnització; que no van ser citades al procés judicial per 
l’Ajuntament i que resulta “temerària” l’afirmació de què aquella va concórrer al dany 
i que per tant també n’és responsable. 
 
Tanmateix, sí consta que la víctima i la seva família van interposar, paral·lelament 
a la formulació de la denúncia penal i de la reclamació administrativa contra 
l’Ajuntament, una reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Generalitat 
al·legant “un incompliment del deure de control i d’inspecció del Consell Català de l’Esport” respecte 
de la instal·lació de la tirolina. En el procediment tramitat per la Secretaria General 
del Departament de la Presidència, es va emetre el dictamen 12/2008, de 24 de 
gener, per part de la Comissió Jurídica Assessora, el qual estableix que era 
procedent declarar la inadmissió de la reclamació atesa la manca de legitimació 
passiva del Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament de la Presidència, 
en tant que la Generalitat no tenia cap mena d’intervenció en aquell tipus 
d’activitat recreativa (la tirolina). 
 
 



 
 
Consta igualment que els reclamants van interposar un recurs contenciós 
administratiu contra el Consell Català de l’Esport, en el si del qual es va sol·licitar 
la suspensió del procediment, que va ser decretada al maig de 2008 per la 
mateixa Secció 4a del TSJC que va sentenciar el recurs contra l’Ajuntament. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Com ja s’ha avançat, el 24/10/2012 Zurich li abona a l’actora els 200.000 euros. 
Tanmateix, no consta l’acord o resolució adoptada a fi d’ordenar el pagament i qui  
ha estat el Departament ordenant; o si obeeix a un acord transaccional derivat 
d’un procediment administratiu o jurisdiccional, o si és un pagament merament 
graciable. Ni s’explica per què s’abonen 200.000 euros i no una quantitat diferent. 
 
Així les coses, el títol jurídic que justifica aquell pagament no pot ser altre que la 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Si la Generalitat ha 
pagat una quantitat en aquest concepte o la seva asseguradora, és perquè hi ha 
una concurrència de les dues Administracions en la producció del dany, en el 
sentit assenyalat en l’article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
normativa substantiva d’aplicació en aquesta matèria. Allò que no s’ha determinat, 
però, és el percentatge de responsabilitat respectiu. 
 
És per això que, a fi de determinar-lo mitjançant l’exercici de les accions 
corresponents, cal en aquest moment requerir el Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya perquè faciliti i aporti tota la informació sobre els 
procediments i les gestions realitzades amb motiu de la reclamació 
d’indemnització instada en el seu dia pels senyors S.B i J. B. V-P. i la senyora M. 
V-P. amb motiu de la caiguda en la instal·lació de tirolina situada en un local de 
restauració de Taradell i que atribuïen a un incompliment del deure de control i 
d’inspecció del Consell Català de l’Esport. En concret el requeriment farà 
referència a la següent documentació: 
 
- Pòlissa d’assegurances concertada amb Zurich, en virtut de la qual es va fer el 

pagament dels 200.000 euros. 
- Document acreditatiu del pagament. 
- Resolució administrativa acordant el dit pagament. 
- Còpia de l’expedient íntegre de responsabilitat patrimonial tramitat amb motiu 

dels fets descrits. 
- Còpia de totes les actuacions judicials que conformaren el recurs contenciós 

administratiu interposat per pels senyors S.B. i J. B. V-P. i la senyora M. V-P. 
contra el Consell Català de l’Esport, i els acords o resolucions administratives 
emeses per posar fi al procediment judicial. 

- [.....]  
 
La petició de la informació assenyalada apareix fonamentada en els principis de 
lleialtat institucional, informació recíproca, cooperació, col·laboració i assistència  
 
 



 
 
 
recíproca que regeixen les relacions interadministratives, d’acord amb l’article 144 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
 
CONCLUSIÓ 
 
En virtut del què antecedeix, s’informa favorablement perquè l’Ajuntament realitzi 
un  requeriment al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
a fi que faciliti i aporti a aquest Ajuntament la informació íntegre sobre els 
procediments i les gestions realitzades amb motiu de la reclamació 
d’indemnització instada en el seu dia pels senyors S.B. i J. B. V-P. i la senyora M. 
V-P. amb motiu de la caiguda en la instal·lació de tirolina situada en un local de 
restauració de Taradell i que atribuïen a un incompliment del deure de control i 
d’inspecció del Consell Català de l’Esport, en els termes exposats en el cos 
d’aquest informe. 
 
Atès que es considera convenient per la defensa dels interessos de l’ajuntament 
de Taradell que s’efectuï el requeriment indicat a l’informe del secretari-interventor 
transcrit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer .-Requerir a la Generalitat de Catalunya per tal que, en el termini d’un mes 
des de la data de notificació d’aquest acord, faciliti i entregui a aquest Ajuntament 
la informació íntegre sobre els procediments i les gestions realitzades amb motiu 
de la reclamació d’indemnització instada en el seu dia pels senyors S. B. V-P. i J. 
B. V-P. i la senyora M. V-P. amb motiu de la caiguda en la instal·lació de tirolina 
situada en un local de restauració de Taradell i que atribuïen a un incompliment 
del deure de control i d’inspecció del Consell Català de l’Esport, en els termes 
exposats en el cos de l’informe transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon .-Facultar l’alcalde perquè signi el documents necessaris per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
 
2.3 DONAR COMPTE ESCRIT DARPAMN  
 
Es dóna compte de l’escrit del Darpamn comunicant que l’Associació dels Tonis 
de Taradell ha sol·licitat autorització per celebrar la Festa dels Tonis el proper 11-
1-15. 
 
 
2.4 SOL·LICITUD COMISSIÓ ECONÒMICA D’EDUCACIÓ ESPEC IAL. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. C.L.M. en representació de la Comissió 
Econòmica d’Educació Especial (Sant Tomàs, Centre Mèdic Psicopedagògic i  
 



 
Associació de Pares Crall), en data 16-12-14, amb número de registre d’entrada 
1-2014-003980-1, en la qual sol·licita que en el pressupostos de 2015 es consigni 
una quantitat equivalent a 1 € per habitant i any per contribuir a la prestació dels 
serveis que efectuen aquestes entitats i que s’aboni l’ajuda acordada per a 
l’exercici 2014. 
 
Atesa la disposició econòmica de l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Admetre la sol·licitud esmentada i acordar atorgar una subvenció de 0,5 
€ per habitant i any a la Comissió Econòmica d’Educació Especial per a l’exercici 
2015, amb un import de .-3.110 €.-, i ordenar el pagament de  .-3.110 €.- en 
concepte d’ajuda de l’exercici 2014. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Comissió Econòmica d’Educació Especial. 
 
 
2.5 PAGAMENT TAXA ESCOMBRARIES FONT GRAN. 
 
Vist que la Sra. D.V.F., havia estat concessionària del bar-restaurant de la Font 
Gran fins el dia 21/05/2014 data en la que hi renuncia. 
 
Que li pertocava abonar la taxa per la recollida de residus fins a la data referida. 
 
Que resta pendent de retornar a la Sra. V. la fiança de 260 € que havia constituït 
en el seu moment en virtut del contracte de concessió del Restaurant de la Font 
Gran. 
 
Que el rebut de la taxa d’escombraries se li va presentar al cobrament per tot l’any 
2014, havent procedit la Sra. V. a abonar l’import del mateix de 894,00 €, dels 
quals correspon pagar a l’Ajuntament la quantitat 616,56 €. 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Pagar a la Sra. D.V.F. la quantitat de 616,56 € de la taxa de recollida de 
residus urbans corresponent a la Font Gran de Taradell. 
 
Segon.- Ordenar la devolució de la fiança del contracte de concessió de la Font 
Gran a la Sra. D.V.F. per import de .-260 €.- 
 
Tercer.- Notificar el present acord a D.V.F. 
 
 
2.6 RECONEIXAMENT TRIENNI. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.R.S., en representació pròpia, en data 22-
12-2014, amb número de registre d’entrada 1-2014-004045-1, en la qual sol·licita  
 



 
que se li reconegui el novè trienni com a funcionari amb efectes el mes de 
desembre de 2014 (6 del grup A2 i 3 del Grup A1). 
 
Per unanimitat s’acorda: 

 
Primer.- Reconèixer al Sr. J.R.S. el novè trienni com a funcionari amb efectes el 
mes de desembre de 2014. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.7 COMPENSACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA ZONA 
ESPORTIVA LA ROUREDA. 
 
Vist que la UD Taradell s’encarrega de la gestió del Bar de la Zona Esportiva de la 
Roureda. 
 
Que l’horari del servei de Bar, a petició de l’Ajuntament, es presta coincidint com a 
mínim amb els dies i hores durant els quals realitzen activitats la UD Taradell i el 
Club Parc d’Esports, que són les entitats que utilitzen la Zona Esportiva la 
Roureda. 
Que la prestació del servei de Bar en els horaris referits comporta a la UD 
Taradell un sobrecost de més de 3.000 € anuals. 
 
Vist que després de diverses reunions entre representant de l’ajuntament i les 
dues entitats esmentades, es va acordar que l’ajuntament col·laboraria amb la UD 
Taradell per tal de compensar el sobrecost de referència, atorgant-li cada any una 
ajuda de .-3.000 €.- mentre prestés el servei de bar en els horaris indicats. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Atorgar a la UD Taradell la quantitat de 3.000 € en concepte de 
compensació per ampliació de l’horari del Bar de la Zona Esportiva La Roureda. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la UD Taradell. 
 
 
2.8 COMPENSACIÓ A L’IES TARADELL TALLER DE NADAL. 
 
Vist que l’Ajuntament organitza el Taller de Nadal a través del SIJ Puntal Jove, en 
el qual participen els alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Taradell com a col·laboradors 
puntuals. 
 
Que el Nadal de 2014 hi ha participat 10 alumnes. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
 
 



 
 
Primer.- Atorgar una compensació de .-100 €.- a l’IES Taradell, per la 
col·laboració dels alumnes de 4rt d’ESO en el Taller de Nadal 2014. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’IES Taradell. 
 
 
2.9 CONCESSIÓ AJUT PROVA UNIDESERT. 
 
Vist que A.B. i À.L., estudiants de la Universitat de Vic, participaran a la prova 
esportiva i solidària Unidesert 2015. 
 
Que la prova esmentada té una finalitat fonamentalment solidària consistent en 
aportar i transportar 30 Kg. de material solidari per lliurar-lo a la població més 
desfavorida del desert. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer .-Atorgar a A.B. i À.L.una ajuda de .-100 €.- per la seva participació a la 
prova Unidesert 2015, i posar a la seva disposició les instal·lacions municipals per 
la realització d’actes de promoció relatius a la mateixa. 
 
Segon .-Notificar aquest acord als A.B. i À.L..  
 
 
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 
(€) 

154/14 Gas Natural 
Distribución SDG, 
S.A. 

c/ Església Obertura de 
rasa 

menor 168,40 

161/14 J.C.B. Finca La Serra Obertura de 
camí entre dos 
camps 

menor 38,00 

174/14 E.E.E. Hostalet, 22 Renovar la 
teulada 

menor 193,10 

 
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 COMUNIC ACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISO S AMBIENTALS  
 
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA INNOCUA A – Exp. 22/14-A 
 
Atesa la instància de la Sra. N.G.S. amb NIF 33930742S, de data 16 de juliol de 
2014, presentant una comunicació prèvia d’activitat innòcua classe A 
documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat de venda d’’objectes 
de regal i llaminadures, a la finca situada al Passeig Domènec Sert, 35 baixos, 
d’aquest terme municipal, expedient núm. 22/2014-A. 
 
Atès que amb data 18 de juliol de 2014 l’enginyer tècnic municipal senyor Ramon 
de Planell Roca va emetre informe favorable-condicionat perquè mancava 
presentar la documentació acreditativa de la legalització de la instal·lació elèctrica 
del local (o certificat signat per electricista autoritzat).  
 
Atès que en data 25 de juliol de 2014 es va sol·licitar informe sanitari de l’activitat 
a l’Agència de Protecció de la Salut d’Osona. 
 
Atès que amb data 30 de setembre, l’interessada va presentar el citat certificat 
elèctric i en  data 3 d’octubre l’enginyer va emetre informe favorable amb les 
condicions de funcionament de l’activitat 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. 
• Els residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser 
seleccionats en funció de la seva tipologia, i lliurats als serveis de recollida 
municipals, seguint els criteris de recollida selectiva establerts en cada moment al 
terme municipal de Taradell. Els tonners i les làmpades de descàrrega hauran de 
ser lliurats a la deixalleria o altre gestor autoritzat. 
• S’hauran de portar a terme els operacions reglamentàries de manteniment 
dels equips de protecció contra incendis (extintor). 
 
Atès que en data 16 de desembre s’ha rebut la documentació enviada a l’Agència 
de Protecció de la Salut d’Osona amb una nota indicant que pel tipus d’activitat no 
escau fer informe o visita de control sanitària. 
 
 



 
Atès l’Ordenança municipal del règim general de comunicació prèvia, les activitats 
innòcues i els informes urbanístics de compatibilitat.  
 
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, 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). 
  
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per la 
Sra. N.G.S., donar la conformitat a l’exercici de l’activitat de venda d’’objectes de 
regal i llaminadures, a la finca situada al Passeig Domènec Sert, 35 baixos, 
d’aquest terme municipal amb el compliment de les condicions esmentades abans 
transcrites.  
 
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’una activitat innòcua classe A............................ 74,80 euros  
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessada, als serveis tècnics i a 
tresoreria municipal. 
 
 
4.2 COMUNICACIÓ PRÈVIA INNÒCUA CLASSE A - Exp. 33/1 4-A 
 
Atesa la instància de la Sra. E.R.F. en representació de K9 OSONA SCP, amb 
NIF J66257304, de data 28 de novembre de 2014, presentant una comunicació 
prèvia d’activitat innòcua classe A documentada, fent avinent la seva intenció 
d’exercir l’activitat de botiga de complements per mascotes i serveis a la finca 
situada al c. de la Vila, 34, d’aquest terme municipal, expedient núm. 33/2014-A. 
 
Vist que amb data 19 de desembre l’enginyer tècnic municipal senyor Ramon de 
Planell Roca va emetre informe favorable, amb les condicions de funcionament 
següents: 
• Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment 
dels requisits establerts en la normativa vigent, que ara la titular 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. 
• Els residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser 
seleccionats en funció de la seva tipologia, i lliurats als serveis de recollida  
 
 



municipals, seguint els criteris de recollida selectiva establerts en cada moment al 
terme municipal de Taradell. Els tòners i les làmpades de descàrrega hauran de 
ser lliurats a la deixalleria o altre gestor autoritzat. 
• S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment 
dels equips de protecció contra incendis (extintor). 
 
Atès l’Ordenança municipal del règim general de comunicació prèvia, les activitats 
innòcues i els informes urbanístics de compatibilitat.  
 
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, 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). 
  
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia, presentada per la 
Sra. E.R.F. en representació de K9 OSONA SCP i donar la conformitat a l’exercici 
de l’activitat de botiga de complements per mascotes i serveis, a la finca situada al 
c. de la Vila, 34 d’aquest terme municipal amb el compliment de les condicions 
abans esmentades.  
 
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’una activitat innòcua classe A............................ 74,80 euros  
 
TERCER: Notificar el present acord a l’interessada, als serveis tècnics i a 
tresoreria municipal. 
 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS 2014/12  
 
S’aprova la Relació de Pagaments T/2014/12, per import de 290.087,98 euros. 
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS D’AJUTS SOCIALS  
 
Vist l’informe dels Serveis Socials en el qual es proposa l’atorgament dels ajuts 
socials següents: 
 
Caritas Diocesana Beques esportives 3.103,00€ 
Caritas Parroquial Banc d’aliments 326,20€ 
Suma Total 3.429,20 € 

 
 
 



 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic : Atorgar els ajuts socials que es relacionen a la part expositiva d’aquest 
acord, amb un import total de 3.429,20 €.- 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
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.  
 
 
L’Alcalde,                                                               El Secretari-Interventor, 

 
 
 
 
Lluís Verdaguer i Vivet                                          Josep Rovira Sadurní 
 
 


