
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 14 DE JULIOL DE 2008

Número de sessió: JGL/25/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 14

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: senyor Albert Ledesma i Castelltort, senyora Imma Codony i Soler, 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.

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 7 de juliol de 2008, número de sessió JGL/24/2008, 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 7 de juliol de 2008, número de sessió
JGL/24/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 instància del senyor Ramon Molina i Gallego, en representació de la

societat Construccions Calldetenes S.L., comunicant que els sorolls i vibracions produïts
per les obres del Pg. Sant Genís, núm. 57, van ser puntuals ja que aquells dies es duien a
terme les feines d’excavació de rases i pous, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució a l’instant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 instància del senyor Héctor Blanco i Ventura, en representació de la

senyora Mª Piedad Hernández i Sánchez, exposant que el dia 20 de juny de 2008 va fer
una barbacoa particular i el dia 12 de juliol de 2008 va fer una altre barbacoa particular
amb una mica de música per fer una celebració d’aniversari, ambdues a la finca La Masia
del Polígon Industrial El Vivet de Taradell, i fent constar aquests fets a l’Ajuntament donat
que es va presentar un guàrdia municipal, ja que té en tràmit els papers de la llicència, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que la finca La Masia està qualificada
urbanísticament com a sòl urbà, zona industrial -clau 10-, sòl d'equipament privat i
actualment no té l’ús d’habitatge sinó de restaurant però sense llicència d’activitat vigent i,
per tant, no pot fer-se cap tipus d’activitat, particular o pública -festes, barbacoes, música,
etc.- ni l’ús d’habitatge, i tanmateix se’l requereix per tal que no efectuï cap activitat abans
d’obtenir la corresponent llicència o permís ambiental de l’activitat que es demana,
assabentant-lo que cas de reincidir en aquestes activitats s’incoarà el corresponent
expedient sancionador per infracció a la normativa urbanística, medi ambiental i sanitària.

Segon.- Notificar la present resolució a l’instant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 Josep Griera i Crivillers, 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. 26.

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 dels serveis tècnics municipals.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 Germinal Solé i Forasté i de la senyora Teresa Casals

i Guiu, demanant que facin alguna cosa al respecte de l’escrit que van entrar en data 12
de maig manifestant les possibles irregularitats que hi ha en les dues cases veïnes a la
seva donat que fins ara no han tingut cap resposta, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la a l’Aparellador Municipal perquè emeti informe.
Segon.- Notificar la present resolució als sol·licitants.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 del senyor Miquel Codony i Bover, demanant que no es talli el

carrer en divendres ja que perjudica el comerç, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Comissió de Govern per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 Margarida Porta i Almodóvar, en representació de
la societat L’Era de Can Tropes, S.C.P, demanant que se’ls permeti consultar l’arxiu
fotogràfic per trobar alguna fotografia de l’antiga Era de Can Tropes, es proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que cal adreçar-se a la Biblioteca Municipal “Antoni
Pladevall i Font” de Taradell.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 societat Recollida i Reciclatge, S.L., en representació de la

societat Mecanitzats Jaume Muntal, S.L., demanant la no consideració com a subjecte
passiu de la taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials, exercici 2008, corresponent al local del C/
del Treball, núm. 16, donat que tenen contractat un gestor autoritzat per a la recollida,
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent del citat local per
a l’any 2008, com acrediten mitjançant certificació del gestor autoritzat.

Vist que no compleix les condicions per no considerar-lo subjecte passiu,
establertes a l’article 10è de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, donat que no es va
acreditar durant el mes de gener, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar considerar-lo subjecte passiu de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans, del padró de l’any 2008.

Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i al sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 del senyor Albert Ebri i Barneda, 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 a l’Av. Goitallops, núm. 67.

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 dels serveis tècnics municipals.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 del senyor Jordi Molist i Sorts, demanant que la corporació doni

solució al problema amb la seva veïna Isabel Molina Alcaide ja que té moltes deixalles
acumulades al replà de l’escala comuna, 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, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 Marta Molist i Sorts, comunicant que la seva veïna

Isabel Molina Alcaide estén la roba sobre la seva terrassa caient aigua i no pot jugar la
seva filla, 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, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 del senyor Toni Casassas i Jordà, en representació del grup

polític municipal d’ERC-AM, demanant que es convoqui la Comissió Especial de Comptes
donat que s’ha de celebrar abans del dia 1 de juny, d’acord amb l’article 122 del Decret
Legislatiu 2/2004 del text refós de la Llei d’hisendes Locals, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que es convocarà sessió per al proper dia 21 de juliol
de 2008 a les 20:00 hores.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 Manuel Morales i Sánchez, demanant autorització per

instal·lar una atracció consistent en una parada de fruits secs i patates de 7x2 metres i
una creperia de 3x2 metres, durant la Festa Major d’enguany.

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 de
la taxa corresponent, que hauran de ser satisfets abans del 31 de juliol de 2008.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 de la senyora Laia Vilaró i Izern, demanant una solució al

problema que comporta el fet que en algunes cases de la Urbanització Goitallops s’hi fan
festes a la nit amb musica molt alta i molesten als veïns, 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.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 del senyor Isidre Iglesias, en representació de la societat

Prestaciones Mobiliarias, S.L., demanant un certificat sobre diverses qüestions relatives al
sector de la fàbrica Iglesias, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

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

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 de la senyora Josefina Masó i Montmany, en representació del

senyor Antoni Mena i Damas, demanant la devolució de la fiança dipositada, 1.435,79
euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada,
expedient núm. 76/2005.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal i que s’ha tramitat l’alta al
padró de l’impost de béns immobles de l’obra nova feta, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de

CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 URBANÍSTIQUES

17.- PART EXPOSITIVA:
Atès que a la sessió d’aquesta Junta de Govern Local del dia 27 de febrer de 2007,



es va aprovar atorgar llicència urbanística d’obres majors a la societat T.P. Isidre Sayós,
S.L., per construcció de dues cases unifamiliars adossades, a la Pl. del Sol, núm. 13-14,
expedient núm. 26/2007.

Atès que la senyora Laura Costa i Pla, en representació de la societat T.P. Isidre
Sayós S.L., ha sol·licitat el desestiment de la llicència atorgada, donat que no construiran
les cases.

Vist l’informe favorable emès pel Secretari-Interventor Municipal.
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 acceptar el desestiment de la llicència urbanística d’obres atorgada
a la societat T.P. Isidre Sayós, S.L., expedient núm. 26/2007.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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:
Atesa la sol·licitud del senyor Antoni-José Mena i Damas, demanant llicència

urbanística d’obres per construir paret de tanca a la façana de la finca, a la Travessera del
Bosc, núm. 7, expedient núm. 137/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que en cas d’afectar a la via pública caldrà
comunicar prèviament l’ocupació i que l’obra complirà les mesures de seguretat pertinents
per evitar perills durant l’execució.

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, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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:
Atesa la sol·licitud del senyor Albert Estapé i Vila, en representació de la societat

Estabanell i Pahisa Energia, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per a la
col·locació d’una DSP nova, al C/ del 31 de juliol, expedient núm. 138/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que les obres les realitzarà la companyia
elèctrica responsable de la xarxa, en aquest cas Estabanell i Pahisa Energia, S.A..

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, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Areñas i Vilamala, en representació de la societat

M. Vilamala, S.L., demanant llicència urbanística d’obres per reparar el paviment del moll
de càrrega, al C/ del Treball, parcel·la núm. 10, expedient núm. 124/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que aquesta llicència no empara cap
actuació en l’estructura dels sostres.

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, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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.

21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Eva Sala i Carmona, demanant llicència

urbanística d’obres per construcció de porxo, al C/ de Santa Julita, núm. 18, expedient
núm. 134/2008.

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 d’obres majors 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 a la sol·licitant, assabentant-la que la llicència
no serà executiva si no es compleix la condició general prèvia o no s’han pagat els
corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 de la senyora Montserrat Pujol i Arnaus i del senyor David Prera

i Payà, demanant llicència urbanística d’obres per reforma i adequació interior d’habitatge
unifamiliar aïllat, al C/ Roures, núm. 19, expedient núm. 140/2008.

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 d’obres majors 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 als sol·licitants, assabentant-los que la
llicència no serà executiva si no es compleix la condició general prèvia o no s’han pagat
els corresponents drets municipals.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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, LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE GARANTIA
DEFINITIVA DIMANANT DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA

23.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Lourdes Baulenas i Viñets, en representació de

l’empresa constructora Construccions Ferrer, S.A., adjudicatària de les obres “Construcció
de Tanatori Municipal”, demanant la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva
dipositada per tal de garantir la correcte execució de les obres esmentades.

Vist l’article 47, en relació al 147.3, del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i 88 del Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar incoar expedient de devolució i cancel·lació de garantia definitiva,



amb informe dels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals i Edicte d’informació pública, i si no hi
ha observacions i no es presenten al·legacions de responsabilitats, cancel·lar i retornar la
garantia definitiva dipositada.

Segon.- Notificar els presents a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) 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 les 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 14 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, 11 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 URBANÍSTIQUES
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE GARANTIA
DEFINITIVA DIMANANT DE LA NORMATIVA SOBRE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

He rebut l’original amb data 11-07-2008,
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 14 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, 11 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 URBANÍSTIQUES
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE GARANTIA
DEFINITIVA DIMANANT DE LA NORMATIVA SOBRE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA


