
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 7 DE JULIOL DE 2008

Número de sessió: JGL/24/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 7

de juliol de 2008, es reuneix a les set del vespre, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, il·lustre senyor Lluís Verdaguer i Vivet, del
grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels Regidors
següents: senyora Rosa Papell i Coma i senyora Montserrat Casals i Saborit, tots del grup
polític municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria. Els
Regidors senyor Albert Ledesma i Castelltort i senyora Imma Codony i Soler, del grup
polític municipal de CiU, justifiquen la seva inassistència.

Assisteix el Secretari-Interventor titular de la Corporació senyor Lleonard Ferrer i Bird.
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la

sessió, és oberta per la presidència.

I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.- PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Alcalde senyor Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present

sessió si tenen que formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
realitzada el dia 30 de juny de 2008, número de sessió JGL/23/2008, 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).

Atès que els Regidors assistents no efectuen cap observació, es considera
adoptada la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell realitzada el dia 30 de juny de 2008, número de sessió
JGL/23/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,
SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT



2.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de l’IES Taradell, demanant que la setmana del 14 al 18 de juliol

de 2008 vinguin a treure les taules i cadires i demés coses que es generen cada fi de
curs, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Mª Rosa Font i Palau, en representació del Club

Parc d’Esports de Taradell, demanant autorització per entrenar al Pavelló Poliesportiu
Municipal “El Pujoló” el diumenge dia 13 de juliol de 2008, amb motiu de la competició de
patinatge artístic, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Regidor d’Esports.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

4.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor J. Carlos Sánchez i Molina, en representació de

l’empresa Gestió de Polígons, demanant el plànol parcel·lari dels polígons industrials de la
demarcació per penjar-los a la web de l’empresa i al col·leccionable, es proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que tant a la nostra pàgina web com a la de la
Diputació de Barcelona hi consta la informació que demana.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.



5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Lluís Pérez i Turell, demanant que es solucioni el

problema que comporta la gran velocitat amb la qual els vehicles circulen per la entrada
de la Urbanització Miranda La Plana-La Roca, instal·lant bandes reductores i comunicant
que durant els treballs de neteja del voral de l’entrada de la urbanització se’ls va malmetre
la bústia, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell perquè
emeti informe pel tema de la velocitat dels vehicles, i a la Federació d’ADF d’Osona,
realitzadora de la neteja, pel tema de la bústia a fi que li rescabali el dany sofert.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Coll i Oliver, demanant el canvi de

titularitat jurídica dels drets funeraris dels nínxols núms.166 i 167 de la Via Sant Sebastià
del Cementiri Municipal, actualment a nom del seu difunt marit senyor Gustavo Benguerel
i Baliu (qepd), a favor de la sol·licitant.

Comprovat documentalment que la sol·licitant és l’hereva universal de l’actual
titular.

Vist l’article 6 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 8, reguladora de la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar el canvi de titularitat jurídica sol·licitat i la liquidació dels
drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Neus Molist i Mir, en representació del Club Patí

Taradell, demanant autorització per instal·lar unes carpes amb taules i cadires i un parell
de graelles per poder menjar fora del pavelló el proper diumenge dia 27 de juliol de 2008,
amb motiu de la Fira del Caçador, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:



Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Isabel Santigosa i Homs, en representació de la

societat Xamfrà Santigosa, S.L., demanant l’anul·lació de la taxa d’ocupació de via pública
per aquest any 2008 ja que no està utilitzant la via pública durant aquest any, es proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-la de baixa del padró 2008 de la taxa d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, anul·lar el rebut corresponent a l’any 2008 del local Granja El
Xamfrà i retornar-li 83,40 euros del mateix.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Coll i Oliver, demanant que s’obligui al

propietari del solar de l’Av. Goitallops, núm. 6, a netejar-la d’arbres morts i brancatge i
esporgar els arbres donat que tal i com està actualment hi ha perill de foc, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar al senyor Santiago A. Rodríguez i Bueno, propietari del
solar esmentat, que ha netejar els arbres morts i els brancatges i esporgar els arbres, de
la seva parcel·la, d’acord a la normativa urbanística i mediambiental vigent.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

10.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Cecília Cuenca i Biosca, en representació de la

Coral l’Arpa, demanant un llistat de totes les entitats del poble per fer difusió de la seva
entitat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:



PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar el lliurament del llistat que sol·licita.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

11.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Neus Vilardell i Florensa, demanant que es tallin

les herbes del carrer que va de la variant a l’estació transformadora i dels carrers del
costat donat que estan bruts d’herbes que són seques i pot comportar perill de foc, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

12.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Marta Molist i Sorts, comunicant que la seva veïna

senyora Isabel Molina i Alcaide estén la roba a l’àtic que no és de la seva propietat, també
a sobre la terrassa de la interessada, provocant perill de caure alguna peça de roba, i té
moltes deixalles acumulades a sota l’escala, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que la seva sol·licitud tracta un problema de
relacions civils de veïnatge en el que la corporació municipal no té competències i, per
tant, es remetrà al Jutge de Pau.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

13.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jordi Molist i Sorts, comunicant que la seva veïna

senyora Isabel Molina i Alcaide estén la roba a l’àtic que no és de la seva propietat, també
a sobre la terrassa de la interessat provocant perill de caure alguna peça de roba, i té
moltes deixalles acumulades a sota l’escala, es proposa a la Junta de Govern Local



l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que la seva sol·licitud tracta un problema de
relacions civils de veïnatge en el que la corporació municipal no té competències, i per
tant es remetrà al Jutge de Pau.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

14.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Francisco López i Reina, en representació de la senyora

Tayta López de la Rosa, demanant autorització d’ocupació de terrenys d’ús públic, 1,5 m2,
amb contenidor, davant del C/ de la Vila, núm. 52, des del dia 3 al dia 8 de juliol de 2008,
aproximadament.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que al final de
l’ocupació es realitzarà l’ajustament de la liquidació dels drets municipals als dies i metres
quadrats efectivament ocupats.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la societat Construccions Calldetenes, S.L., demanant

autorització d’ocupació de terrenys d’ús públic, 15 m2, amb bastides, davant de la Ctra. de
Balenyà, núm. 28, des del dia 3 de juliol al dia 31 de desembre de 2008, aproximadament.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les



llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que al final de
l’ocupació es realitzarà l’ajustament de la liquidació dels drets municipals als dies i metres
quadrats efectivament ocupats.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Mª Pratdesaba i Aguilar, demanant autorització

per a entrada-sortida de vehicles a garatge, local o edifici de fins a 4 places, amb la
corresponent placa de gual, a través de la vorera pública municipal, situat al C/ Vapor, núm.
17.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents, autoritzant-lo tanmateix per pintar el gual de vermell, sota les directrius del
Coordinador del Serveis Tècnics Municipals, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS

17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud dels senyors Raúl Cegarra i Palacino i Sandra López i Cobo, en



representació de la societat Xocolater de Taradell, SCP, demanant el canvi de titularitat
jurídica de la llicència d’obertura, expedient núm. 13/1997, de l’activitat classificada de
fabricació i venda de figures d’artesania pastissera, en el local situat a la Carretera de
Balenyà, núm. 223-225 baixos, expedient núm. 13/2008.

Vista la renuncia del senyor Magí Bosch i Gassol, actual titular, a favor dels
sol·licitants senyors Raúl Cegarra i Palacino i Sandra López i Cobo.

Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Tècnic Municipal, amb la condició prèvia
que cal mantenir el compliment de totes les mesures correctores imposades a l’actual titular
de l’activitat, el senyor Magí Bosch i Gassol, no realitzar cap mena d’ampliació ni cap
modificació de les instal·lacions actualment autoritzades i aportar fotocòpia de la
documentació acreditativa de coneixements en matèria de manipulació d’aliments dels nous
titulars.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obertura de l’activitat
classificada sol·licitada amb la condició prèvia esmentada, aprovant tanmateix la liquidació
dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució als nous titulars assabentant-los que la
llicència no serà executiva fins que s’hagin pagat els corresponents drets municipals.
També es notificarà a l’anterior titular.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

18.- PART EXPOSITIVA:
En data 24 de desembre de 2003, el senyor Antoni Codinachs i Verdaguer, en

representació de la societat El Generó, CB, amb NIF núm. E-58613985, presentà, davant
d’aquest Ajuntament, una sol·licitud d’adequació, amb la documentació annexa
corresponent, per a l’obtenció de la llicència ambiental municipal (tipus A, annex II.1) per a
l’exercici de l’activitat d’explotació porcina d’engreix i bovina d’engreix i llet, ubicada a la
granja El Generó, d’aquest municipi, expedient núm. 36/2003.

S’ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud d’adequació, segons
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental (LIIA) i el seu Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret
136/1999, de 18 de maig (RLIIA), així com l’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions de Taradell (en
endavant OA).

D’acord amb el procediment establert en les normes esmentades, es va donar



trasllat de l’expedient a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) perquè l’òrgan
ambiental competent de la Generalitat emetés l’informe preceptiu, en un termini de dos
mesos. No obstant això, es requerí el pronunciament previ de la Ponència Ambiental de la
Generalitat perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència
i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació presentada.

De forma simultània es sol·licità pronunciament del Tècnic Municipal per raó de la
matèria sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i demés documentació presentada.

Com a conseqüència d’ambdós informes, l’interessat rebé un requeriment
municipal en el qual se l’instava perquè, en un termini d’un mes, completés la
documentació presentada amb l’aportació del Pla de Gestió de dejeccions ramaderes
(PGDR) degudament validat.

En data 5 de març de 2004, l’interessat demana, d’acord als criteris establerts en la
circular de data 25 de novembre de 2003, de la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient, l’admissió de la sol·licitud d’adequació i documentació i
suspendre el procediment fins que s’aporti el PGDR validat.

Vista la circular de data 25 de novembre de 2003, de la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, amb els criteris aplicables a
determinades incidències que es poden produir en el procés d’adequació a la LIIA de les
activitats existents classificades en el seu annex II, la Junta de Govern Local del 9 de
març de 2004 va aprovar l’admissió de la sol·licitud d’adequació i documentació i
suspendre el procediment fins que s’aporti el PGDR validat.

En data 8 de novembre de 2005, s’aixeca la suspensió del procediment ja que va
arribar l’informe del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca sobre el PGDR.

L’expedient es va sotmetre al tràmit d’informació pública i audiència als veïns
immediats, per un termini de 20 i 10 dies, respectivament, i, de forma simultània, es
sol·licita informe al Tècnic Municipal per raó de la matèria perquè en el termini de dos
mesos es pronunciés sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada.

En data 20 de desembre de 2005 es dóna trasllat, tant a l’OGAU com al Tècnic
Municipal per raó de la matèria, del tràmit d’informació pública i audiència veïnal portat a
terme.

En data 27 de desembre de 2005, l’interessat rebé un requeriment municipal en el
qual se l’instava perquè, en el termini de tres mesos, esmenés les deficiències
esmenables que seguidament s’indiquen:

a) Aportar documentació complementària al respecte de la capacitat de bestiar
de l’explotació ja que la capacitat de l’avaluació ambiental i la de l’informe del
PGDR no són concordants.
b) Disposar de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera que garanteix la gestió
de la totalitat dels cadàvers d’animals amb un gestor de residus autoritzat.
c) El titular de la explotació ha d’acreditar la disponibilitat de les terres del
senyor Josep Pujol i Baucells, per fer aplicació agrícola de les dejeccions.
d) Per la capacitat de bestiar existent a 21-06-2002 i per la capacitat de bestiar
després de l’ampliació, s’informa que la superfície de terres aportades al PGDR no
és suficient, és per aquest motiu que cal aportar superfície agrària addicional per
poder gestionar de l’ordre de 2.873 kg. de nitrogen per al bestiar existent i 7056 kg.
de nitrogen per al bestiar total després de l’ampliació. Tanmateix el titular pot
presentar una proposta alternativa, degudament documentada, que permeti una
correcta gestió de la totalitat de les dejeccions.
e) Pel que fa a l’ampliació de bestiar posterior a 31-06-202, la informació



continguda en el PGDR és insuficient per avaluar la gestió de les dejeccions
ramaderes segons els criteris aprovats per la Ponència Ambiental per a
“explotacions ramaderes noves i ampliacions situades en zona vulnerable”
En data 3 de febrer de 2006, l’interessat presenta a l’Ajuntament la documentació

requerida, que es trasllada immediatament a l’òrgan competent. En data 25 de maig de
2007 es va rebre informe integrat amb caràcter desfavorable de l’òrgan competent de la
Generalitat

El Veterinari Municipal també va emetre informe desfavorable condicionat a una
sèrie de mesures per tal que sigui favorable:
- Cal disposar de Pla de Dejeccions Ramaderes validat
- Cal disposar de pla DDD per escrit i fitxes tècniques dels productes.
- Presenta una emmagatzematge de 965 m3 de femer, que és suficient per quatre mesos
però insuficient per sis mesos segons informe de l’OGAU
- La fossa és una bassa de purins de 10120 m3, que és suficinet per quatre mesos però
insuficient per a sis mesos segons informe de l’OGAU.

Es va emetre la proposta de resolució amb caràcter desfavorable el dia 1 de juny
de 2007 des de l’Ajuntament a la qual l’interessat va presentar al·legacions que varen ser
enviades a l’OGAU per la seva valoració.

En data 5 de juliol de 2007 l’OGAU va emetre un nou informe integrat favorable de
l’activitat, remarcant els aspectes a tenir en compte per poder portar a terme el control
inicial parcial:
- Que s’ha assolit la capacitat d’emmagatzematge impermeable necessària de 1.253 m3
per als fems.
- Aportar superfície agrària addicional per poder gestionar l’ordre de 6.050 Kg. de
Nitrogen. Aquesta aportació de base agrícola addicional pot substituir-se per la
presentació, degudament documentada, de propostes alternatives de gestió, com ara la
gestió fora del marc de l’explotació agrària, o qualsevol altre sistema que permeti una
correcta gestió de les dejeccions.

En data 23 de juliol de 2007 es va concedir per Junta de Govern Local l’adequació
de la llicència, condicionada al compliment dels informes tècnics i al control inicial parcial
pels punts que determina l’informe integrat de l’OGAU.

En data 1 de juliol de 2008 l’empresa Ambicert, SL, presenta l’informe del control
inicial parcial esmentat de l’explotació ramadera amb caràcter favorable sense
incidències, sobre el qual l’Enginyer Tècnic Municipal emet informe autoritzant la
continuació del funcionament de l’activitat.

Atès que l’Alcalde és competent per a l’atorgament de la llicència sol·licitada, a
tenor del que disposen els art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Concedir al senyor Antoni Codinachs i Verdaguer, en representació de la



societat Generó CB, amb NIF núm. E-58613985, l’adequació, de la llicència ambiental
municipal (tipus A, annex II.1) per a l’exercici de l’activitat d’explotació porcina d’engreix i
bovina d’engreix i de llet, ubicada a la Granja el Generó, d’aquest municipi, expedient
36/2003.

Segon.- Notificar la present resolució al peticionari, a la resta d’interessats i al
Consell Comarcal d’Osona.

Tercer.- Comunicar la present resolució a l’OGAU per al seu trasllat a l’òrgan
ambiental corresponent de l’Administració de la Generalitat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

19.- PART EXPOSITIVA:
Atès que en data 25 de setembre de 2007 el senyor Joaquim Bosch i Molas, ha

sol·licitat d’aquest Ajuntament la concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb
la finalitat de poder desenvolupar l’activitat d’explotació equina i bovina de producció de
carn en règim extensiu, a la finca de “Panedes” d’aquest municipi.

En data 2 d’octubre es va remetre al Consell Comarcal d’Osona (CCO) les dades
del Pla de Dejeccions Ramaderes per tal que informessin sobre la duplicitat de terres.

En la mateixa data l’enginyer tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 2 de novembre de 2007 vam rebre resposta del CCO informant sobre la

duplicitat de terres, requerint al titular de l’explotació per tal que aportés un contracte
vigent i degudament signat amb el senyor Alfons Vives i Conde que consta com a
propietari d’unes subparcel·les en aquest cas duplicades, per tal de resoldre la situació de
duplicació de terres. Aquest contracte ja estava fet.

En data 13 de novembre de 2007 el Veterinari Municipal va emetre informe sobre
l’activitat ramadera favorable amb unes condicions a complir en el moment de la visita de
comprovació.

Durant el període d’informació pública de l’expedient, amb comunicació personal als
veïns contigus, no s’ha presentat cap allegació.

En data 18 de març de 2008 el DARP ens va reclamar còpia del Pla de Gestió de
Dejeccions Ramaderes i li vam remetre posteriorment.

En data 29 de maig de 2008 l’interessat va sol·licitar acta de comprovació que va ser
realitzat per el veterinari municipal en data 4 de juliol de 2008 amb caràcter favorable, el
qual s’adjunta a la present resolució.

Atès que l’expedient ha estat informat favorablement, proposant-se les mesures
correctores i de seguretat pertinents.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:



Primer.- Aprovar concedir-li al senyor Joaquim Bosch i Molas, el permís municipal
ambiental (annex III), per poder exercir l’activitat d’explotació equina i bovina de
producció de carn en règim extensiu, a la finca de “Panedes”, d’aquest municipi, d’acord
amb el projecte presentat a l’efecte pel propi interessat, les mesures correctores
assenyalades pels tècnics municipals i les imposades en la llicència d’instal·lació. El
permís municipal ambiental haurà de col·locar-se en un lloc adequat i visible situat dins
del local en que es desenvolupi l’activitat.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient
núm. 27/2007.

Tercer.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

20.- PART EXPOSITIVA:
En data 29 de desembre de 2003, el senyor Lluís Trassierra i Arumí en nom i

representació de la societat agrària de transformació SAT GRANJA CAL NOI XIC 1414 CAT,
amb NIF núm. F62173452, presentà, davant d’aquest Ajuntament, una sol·licitud per a
l’obtenció de la llicència ambiental municipal (annex II.1, tipus A) per a l’exercici de l’activitat
d’explotació porcina en cicle tancat i equina d’ús particular situada a Mas Cal Noi Xic
d’aquest municipi, expedient núm. 63/04. La documentació annexa corresponent a la citada
sol·licitud es va presentar en data 29 de juny de 2004.

S’ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu
Reglament general de desenvolupament, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, així
com l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions (en endavant OA).

En data 1 de juliol de 2004, l’expedient es va trametre a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada (OGAU) que va emetre informe de suficiència que es va rebre en data de 19 de
juliol, en el qual hi mancava el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes. La Junta de Govern
Local del 27 de juliol de 2004 va suspendre la tramitació de l’expedient fins que s’aportés el
Pla de Dejeccions Ramaderes validat.

En data 22 d’octubre de 2004 i 4 de desembre de 2004, es van rebre els informes
tècnics relatius a qüestions de competència municipal emesos per part del Veterinari i de
l’Enginyer Tècnic Municipals, respectivament, i dels quals s’adjunta fotocòpia.

Seguint les indicacions del Consell Comarcal d’Osona (que envia informe de validació
del citat pla), l’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública, per un termini de 20
dies al setembre de 2005.

Durant el termini d’exposició pública hi ha una al·legació del senyor Pau Riera i
Comella. Després de les pertinents comprovacions, el Veterinari Municipal emet informe en
data 14 d’octubre de 2005 en relació a l’al·legació. Així mateix, el titular de l’explotació
presenta una modificació del Pla de Gestió en data 14 d’octubre de 2005.

La Junta de Govern Local del 18 d’octubre de 2005, aixeca la suspensió del
procediment. En aquesta mateixa data l’Ajuntament va traslladar el certificat del resultat



d’informació pública al Consell Comarcal d’Osona, inclosa l’al·legació presentada i també la
modificació del Pla de Dejeccions.

En data 27 de febrer de 2006, es rep el nou informe sobre la validació del pla de
dejeccions, el qual es trasllada a l’interessat en data de 14 de març de 2006 per tal que
presenti la documentació requerida. Aquesta és presentada en data de 12 de maig de 2006 i
seguidament és traslladada al Consell Comarcal d’Osona per tal de continuar el procés.

En data d’11 de juliol de 2007, es rep l’informe nou relatiu al Pla de Dejeccions
Ramaderes, el qual és desfavorable. Es trasllada de nou a l’interessat qui, en data de 9
d’agost de 2007 presenta al·legacions en relació a aquest últim informe, i que són enviades a
l’OGAU immediatament.

En data 3 de juny de 2008, l’Ajuntament de Taradell rep informe de l’OGAU de
caràcter favorable.

Posteriorment, en data 13 de juny de 2008, es va formular la proposta de resolució, a
la qual l’interessat va fer al·legacions, relatives al punt tercer de la proposta on es demanava
l’aportació de documentació per efectuar el control inicial de l’activitat.

Aquestes al·legacions queden desestimades en aquesta resolució, ja que l’interessat
al·lega que la documentació no cal presentar-la perquè va entregar una avaluació ambiental
amb el corresponent informe de la visita de verificació feta per una entitat ambiental de
control, però l’informe de l’OGAU (preceptiu) estableix que caldrà portar a terme un
control inicial parcial de l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la concessió
de la llicència per una entitat ambiental de control.

Del contingut dels informes es desprèn que es procedent concedir al senyor Lluís
Trassierra i Arumí en nom i representació de la societat agrària de transformació SAT
GRANJA CAL NOI XIC 1414 CAT, l’exercici de l’activitat d’explotació porcina en cicle tancat i
equina d’ús particular a Mas Cal Noi Xic, per a la qual es demanà la llicència ambiental
municipal (annex II.1, tipus A), que va donar lloc al present expedient, amb les
determinacions, però, que després es diran, per la qual cosa informen favorablement
l’atorgament de la llicència sol·licitada.

Atès que l’Alcalde és competent per a l’atorgament de la llicència sol·licitada, a tenor
del que disposen els art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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 (LBRL), de
conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b) de
la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les llicències, salvant que les
lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar al senyor Lluís Trassierra i Arumí en nom i
representació de la societat agrària de transformació SAT GRANJA CAL NOI XIC 1414
CAT, amb NIF núm. F62173452, la llicència ambiental municipal (annex II.1, tipus A) per a
l’exercici de l’activitat d’explotació porcina en cicle tancat i equina d’ús particular situada a
Mas Cal Noi Xic d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat a l’efecte pel propi
interessat, al compliment de les mesures i requisits que es van especificar, a l’adopció de
les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, a les disposicions
normatives d’aplicació, als informes i condicions dels tècnics de l’OGAU i municipals,
i al certificat final de direcció d’obra i al certificat de l’acta de control inicial i l’informe



de la mateixa. La llicència municipal ambiental haurà de col·locar-se en un lloc adequat i
visible situat dins del local en que es desenvolupi l’activitat.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient
núm. 63/2004.

Tercer.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la societat Endesa Distribución Eléctrica, SLU, demanant

llicència urbanística d’obres per conversió de xarxa aèria en subterrània, a la cantonada
del C/ Torrent d’en Sadurní amb el C/ de Seva, expedient núm. 113/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal retirar el pal de formigó del carrer
Torrent d’en Sadurní i retirar els passos sobre el carrer, i que caldrà aportar nou plànol de
la present modificació.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

22.- PART EXPOSITIVA:



Atesa la sol·licitud del senyor Josep Solagran i Costa, demanant llicència
urbanística d’obres per pintar els balcons, al C/ Doctor Fleming, núm. 23, expedient núm.
133/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal adoptar les mesures de seguretat
pertinents per a treballs en alçada, i que en cas d’ocupar la via pública caldrà previ a l’inici
dels treballs la comunicació a la Policia Local i en tot moment es deixarà un pas segur per
el pas de vianants.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

23.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jordi Recoder i Pujol, demanant llicència urbanística

d’obres per pintar la façana de quatre vivendes, al C/ del Dr. Fleming, núm. 25, 27, 29 i
31, expedient núm. 132/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que el color serà de la gamma dels terrosos,
ocres i grisos, que cal adoptar les mesures de seguretat pertinents per treballs en alçada, i
que en cas d’ocupar la via pública caldrà previ a l’inici dels treballs la comunicació a la
Policia Local i en tot moment es deixarà un pas segur pel pas de vianants.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:



PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició

particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

24.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jaume Serra i Soler, demanant llicència urbanística

d’obres per construir marquesina a l’entrada de l’habitatge, al C/ de l’Era del Tint, núm. 52,
expedient núm. 135/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que l’obra es realitzarà conjuntament amb
l’habitatge núm. 50 de l’Era del Tint.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició
particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les
prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

25.- PART EXPOSITIVA:
Atès que a la Junta de Govern Local del dia 16 de juny de 2008 es va aprovar la

resolució núm. 23 per la qual es va atorgar llicència urbanística d’obres, expedient núm.



119/2008, a la senyora Lluïsa Martí i Casademunt, amb la condició particular prèvia que
aquesta llicència no empara cap tipus d’actuació a l’estructura ni a la distribució.

Atès que s’ha detectat un error, doncs on diu: “...C/ Guillem de Mont-rodon, núm.
22...” ha de dir: “... C/ Vilanova, núm. 3 ...”, error que cal esmenar.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar rectificar l’error detectat en la resolució núm. 23 de la Junta de
Govern Local del 16 de juny de 2008, en el sentit que on diu: “...C/ Guillem de Mont-rodon,
núm. 22...” ha de dir: “... C/ Vilanova, núm. 3 ...” .

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

26.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Camps i Bansell, demanant llicència urbanística

de parcel·lació per segregar dos terrenys: la parcel·la núm. 1 d’una superfície de 1.654,91
metres quadrats situada a la Travessera de les Sitges, núm. 10 (que inclou l’edificació
existent); i la parcel·la núm. 2 d’una superfície de 1.070,55 metres quadrats situada a la
Travessera de les Sitges núm. 8 (solar), de la finca matriu de 2.725,46 metres quadrats
metres quadrats, segons plànols que consten a l’expedient, situada a la Travessera de les
Sitges, núm. 8-10, expedient núm. 136/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Arquitecte i el Secretari-Interventor
Municipals.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística de parcel·lació, aprovant tanmateix
la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència
no serà executiva si no s’han pagat els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:



S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

V.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENT

27.- PART EXPOSITIVA:
Ateses les factures i altres càrrecs, degudament conformats, rebuts darrerament com

a justificants de les despeses autoritzades, disposades i ordenades (document comptable
ADO).

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles de l’apartat f): Ordenar pagaments, es proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la relació de factures i altres càrrecs com a justificants de les
despeses autoritzades, disposades i ordenades (document comptable ADO), corresponent
al mes de juny de 2008, que puja a la quantitat total de 675.484,85 euros, que consta a
l’expedient, i ordenar el pagament efectiu de cadascun dels càrrecs de la mateixa (document
comptable ADOP).

Segon.- Notificar la present resolució a la Tresorera Municipal.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTE MENOR

28.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres d’asfaltat de trams malmesos de vials,

concretament el C/ de la Vila, des de la cruïlla amb el C/. de l’Església fins el número 21, i el
C/ de Sant Sebastià, des de la cruïlla amb el C/ de Ramon Pou fins a la Pl. de les Eres, amb
un pressupost de contractació de 18.000,00 euros, IVA inclòs, i donat que s’està davant un
contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el pressupost de contractació és inferior a
50.000,00 euros, en harmonia amb els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de
novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix, que en la tramitació dels
contractes menors d’obres i instal·lacions es fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just
del contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia, tal com s’estableix a la
clàusula 26.4 dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació
d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament de Taradell.



Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Piedra Natural Leiro, S.A., de
Tagamanent, amb el preu de 17.731,98 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor
a adjudicar.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar contractar l’execució de les obres d’asfaltat de trams malmesos de
vials, concretament el C/ de la Vila, des de la cruïlla amb el C/. de l’Església fins el número
21, i el C/ de Sant Sebastià, des de la cruïlla amb el C/ de Ramon Pou fins a la Pl. de les
Eres, per un import d’adjudicació de 17.731,98 euros, IVA inclòs, amb l’empresa Piedra
Natural Leiro, S.A., de Tagamanent, com a contracte menor d’obres i instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 17.731,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43221002, reparació, manteniment i conservació vies públiques, del vigent
pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que l’empresa adjudicatària
presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i conforme" per a la seva
aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

VIII.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE DOS CONTRACTES
LABORALS

29.- PART EXPOSITIVA:
Atès que el senyor Eduard Freixas i Godayol és treballador amb contracte laboral

indefinit, i categoria de peó especialista d’obres de la construcció, a l’Ajuntament de Taradell,
amb una antiguitat del 2 de novembre de 1995.

Atès que el senyor Joan Solà i Sort és treballador amb contracte laboral indefinit, i
categoria d’oficial 1ª de la construcció, a l’Ajuntament de Taradell, amb una antiguitat de l’1
d’octubre de 1978.

Atès que s’ha pactat, de mutu acord, que percebran un increment de 228,00 euros
bruts mensuals, cadascun d’ells, del concepte “Plus voluntari” que fins ara venen cobrant,
quantitats que no es devengaran a les pagues extraordinàries actuals ni en qualsevol altres
de noves que pel Conveni de la construcció puguin crear-se.

Atès que s’ha pactat aquest increment en document annex al contracte laboral inicial i



amb efectes des de l’1 de juliol de 2008.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, 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
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la modificació dels contractes laborals indefinits del senyor Eduard
Freixas i Godayol i del senyor Joan Solà i Sort, amb l’increment de 228,00 euros bruts
mensuals del concepte “Plus voluntari” que fins ara venen cobrant, quantitat que no es
devengarà a les pagues extraordinàries actuals ni en qualsevol altres de noves que pel
Conveni de la construcció puguin crear-se, i amb efectes des de l’1 de juliol de 2007.

Segon.- Notificar la present resolució als interessats.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la pròxima sessió del Ple de

l’Ajuntament.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tres (3), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent tres (3) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a tres quarts de
vuit del vespre de la data a l’inici esmentada, de què jo com a Secretari-Interventor en
dono fe.

L’Alcalde, El Secretari-Interventor,

Lluís Verdaguer i Vivet Lleonard Ferrer i Bird



CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT

DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la Vila, en el
despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 7 DE JULIOL DE 2008, A LES 19:00 HORES, per tal de realitzar sessió
ordinària de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us assabento que només podreu excusar
la vostra assistència per causa justificada, que, en tot cas, us prego em comuniqueu abans de la data de la
sessió.

Taradell, 4 de juliol de 2008
L’Alcalde,

Lluís Verdaguer i Vivet

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ
I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENTS
VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, UN CONTRACTE MENOR
VIII.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE DOS CONTRACTES

LABORALS

He rebut l’original amb data 04-07-2008,
Sr. Albert Ledesma i Castelltort

Sra. Imma Codony i Soler

Sra. Rosa Papell i Coma

Sra. Montserrat Casals i Saborit



CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la
Vila, en el despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 7 DE JULIOL DE 2008, A LES 19:00 HORES,
per tal de realitzar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es
relacionen a continuació, no podent assistir-hi altres persones que no siguin membres de la
mateixa per no ser sessió pública.

Taradell, 4 de juliol de 2008

L’Alcalde,

Lluís Verdaguer i Vivet

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ

I.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENTS
VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, UN CONTRACTE MENOR
VIII.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE DOS CONTRACTES

LABORALS


