
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 4 D’AGOST DE DE 2008

Número de sessió: JGL/28/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 4

d’agost 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 28 de juliol de 2008, número de sessió JGL/27/2008, 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 28 de juliol de 2008, número de sessió
JGL/27/2008.
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 sol·licitud del senyor Eduard Freixas i Godayol, en representació de la

Colla de Geganters i Grallers de Taradell, demanant autorització per celebrar la trobada
anual de gegants el dia 28 de setembre de 2008 a les instal·lacions del Centre Cultural
Costa i Font i a la Carpa, demanant també la col·laboració de la Policia Local de Taradell,
de Protecció Civil de Taradell i de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis per muntar
l’entarimat, posar senyals de prohibit estacionar i tancar-lo, 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 Coordinadora del Centre Cultural Costa i

Font, al Supervisor de la Policia Local de Taradell, al Cap de Protecció Civil de Taradell, al
Cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, 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.

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Arau i Ceballos, demanant que es prenguin les

mesures oportunes al fet que cada dia a les 5:00 del matí els desperten uns galls que
viuen a la Ctra. de Balenyà núm. 37, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-ho al Veterinari Municipal perquè emeti Informe.
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.

4.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Marta Molist i Sorts, demanant que la corporació

faci alguna cosa en relació a la seva veïna Isabel Molina i Alcaide que estén la roba sobre
la seva terrassa caient aigua, 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

5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Marta Molist i Sorts, demanant que la corporació

es faci càrrec del poc civisme de la seva veïna Isabel Molina i Alcaide ja aquest diumenge
ha trobat la terrassa tacada de gotes que no sap de què són, 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.

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Teresa Segalés i Rovira, comunicant a la

corporació que durant aquest semestre traslladarà l’activitat de reparació i recuperació de
palets a un altre emplaçament, ja que actualment es realitza a la finca situada a la Ctra. B-
520, p.k. 4,200, que es considera una zona no permesa per aquest tipus d’activitats
segons les normes urbanístiques, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-li un termini fins el 31 de desembre de 2008 per a la
paralització de l’activitat de reparació i recuperació de palets de fusta que duu a terme a la
finca situada a la Ctra. B-520, p.k. 4,200.

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.

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Ivan Lázaro i Campins, en representació del Punt

Jove El Puntal, demanant la col·laboració de Protecció Civil de Taradell durant el correfoc
organitzat per El Puntal i que es portarà a terme el proper dia 21 d’agost de 2008, dins
dels actes de la Festa Major d’enguany, 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 al Cap de Protecció Civil de Taradell 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.

8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Estrada i Carrera, demanant que es posin

pilones o “boles” al davant de la Plaça d’en Gili, núm. 6, ja que hi viu gent gran i tenen
problemes per sortir del seu domicili degut als vehicles que s’hi estacionen al davant, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Coordinador dels Serveis Tècnics Municipals de
Taradell, perquè emeti informe.

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.

9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància del senyor Ramon Riera i Farrés, en representació de la senyora

Yuming Luo, comunicant a l’Ajuntament que el dia 30 de juliol de 2008 a les 21:00 hores
un senyor d’uns trenta anys va amenaçar a la senyora Yuming Luo amb una escopeta al
davant de la finca de les antigues piscines al C/ Tagamanent, i que ja ha trucat als
Mossos d’Esquadra però no té notícies de cap actuació, 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 per assabentada i comunicar-li que
la via correcte és la denúncia dels fets davant la caserna dels Mossos d’Esquadra de Vic
o del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de guàrdia de Vic.

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.

10.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Lluís Molina i Velasco, en representació de la

societat Fincas Magrins, S.L., demanant certificació de l’Ajuntament donant resposta a
varies qüestions plantejades, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:



PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar lliurar-li la certificació que sol·licita, si ens consten les dades de

les qüestions plantejades.
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 Carme Esquís i Serra, demanant que s’aixequi la

vorera i s’eixampli l’entrada del garatge de la Ctra. de Mont-rodon, núm. 84, 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 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 Dani Prat i Muntades, en representació de

l’Associació de Veïns del Polígon El Vivet, demanant que es faci un estudi de mobilitat del
polígon en el qual es proposin solucions als problemes actuals, 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 per assabentada i comunicar-li que
en el POUM ja hi haurà el que sol·liciten.

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 de la senyora Noelia Pérez i Barquilla, en representació de la

Biblioteca Antoni Pladevall i Font, demanant que la Brigada Municipal d’Obres i Serveis
porti els llibres i revistes de la bibliopiscina cap a la biblioteca donat que el dijous dia 31 de
juliol finalitza aquest servei ubicat al Parc d’Esports, 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, 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 del senyor José Pérez i Masnou, demanant autorització per

instal·lar una parada de fruits secs i xuxeries de 3 x 1 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 desestimar-la donat que no hi ha lloc on instal·lar-la
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.

15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Ester Ciprés i Pradales, demanant que es

prenguin les mesures pertinents per tal que el propietari del solar situat al C/ Era d’en
Mero número 19 el netegi d’herbes donat que suposa un perill d’incendi sobretot a l’estiu,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar requerir al propietari del solar situat al C/ Era d’en Mero, núm. 19,
que mantingui net i lliure d’herbes, matolls o brancatges l’esmentat solar, tal com disposa
la normativa urbanística, per tal d’evitar el perill d’incendi.

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.



16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici del C/ de la Vila, núm.

22-24-26, demanant que es retirin dues motocicletes que resten abandonades al carreró
del darrere on hi ha la porta del garatge de la comunitat i l’entrada del col·legi sant Genís,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-los que el citat carreró no es un vial municipal sinó
privat on la corporació no té competències per actuar-hi.

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.

17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Susana de León, en representació de la societat

Saitec, S.A., demanant informació sobre les vies pecuàries existents al terme municipal de
Taradell per tal de portar a terme la seva reposició en el cas que siguin interceptades per
les actuacions projectades en l’“Estudi d’alternatives per la duplicació de via de la línea R-
3 de Proximitat de Barcelona”.

Vist l’informe emès per l’Aparellador Municipal de data 4 d’agost de 2008, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’informe emès per l’Aparellador Municipal de data 4 d’agost de
2008.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant, adjuntant còpia del citat
informe.
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 de la societat Construccions Freixas-Serra, S.A., en

representació del senyor Santiago Benito i Martínez, demanant la devolució de la fiança
dipositada, 74,88 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística
d’obres atorgada, expedient núm. 82/2008.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal de data 4 d’agost de
2008, segons el qual no es procedent el retorn de la fiança donat que l’obra objecte de la
llicència no està acabada, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent
proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar desestimar-la donat que l’obra objecte de la llicència no està
acabada.



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.

19.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Esteve Sureda i Bosch, en representació de la

societat GPIC S 21 Grup Promotor Immobiliari, S.L., demanant la devolució de la fiança
dipositada, 2.170,48 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística
d’obres atorgada, expedients núm. 195/2006 i 196/2006.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal de data 30 de juliol de
2008, segons el qual no es procedent el retorn de la fiança donat que: 1.- No s’ha restituït
la columna i lluminària existent. 2.- De la caixa de l’escomesa elèctrica surten uns cables
que cal retirar. 3.- Que s’ha col·locat una planxa metàl·lica en un dels guals que dificulta
les feines de neteja del carrer i cal retirar-la, 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 desestimar-la donat que: 1.- No s’ha restituït la columna i
lluminària existent. 2.- De la caixa de l’escomesa elèctrica surten uns cables que cal
retirar. 3.- Que s’ha col·locat una planxa metàl·lica en un dels guals que dificulta les
tasques de neteja del carrer i cal retirar-la.

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.

20.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Aumatell i Calonge, demanant la devolució de

la fiança dipositada, 102,87 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 106/2008.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal, 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 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.



21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Irene Bares i Vivet, demanant la devolució de la

fiança dipositada, 90,00 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística
d’obres atorgada, expedient núm. 47/2008.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal, 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 I PERMISOS AMBIENTALS

22.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Antoni Codinachs i Verdaguer, en representació de la

societat Ramaderia El Generó, S.L., demanant el canvi de titularitat jurídica de la llicència
d’obertura, expedient núm. 16/2008, de la llicència ambiental municipal per a l’exercici de
l’activitat d’explotació porcina d’engreix i bovina d’engreix i de llet, ubicada en el local
situat a la Granja El Generó, expedient núm. 36/2003.

Vista la renuncia de la societat El Generó S.L., representada pel senyor Antoni
Codinachs i Verdaguer, actual titular, a favor del sol·licitant.

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 i no realitzar cap mena d’ampliació ni cap modificació de les instal·lacions
actualment autoritzades.

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 al nou titular assabentant-lo 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, 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, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

23.- PART EXPOSITIVA:
Atès que a la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2008 es va aprovar la

resolució núm. 24 per la qual es va atorgar llicència urbanística d’obres, expedient núm.
16/2008, al senyor Xavier Veiga i Gomez, amb la condició particular prèvia que cal aportar
el projecte executiu previ a l’inici de les obres i obtenir informe favorable sobre el mateix i
que els moviments de terres dins de la finca s’ajustaran a les determinacions del
planejament.

Atès que s’ha detectat un error, doncs on diu “Atesa la sol·licitud del senyor Xavier
Veiga i Gómez” ha de dir “Atesa la sol·licitud dels senyors Xavier Veiga i Gómez i Mercè
Garay i Donoso” , 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. 24 de la Junta de
Govern Local, en el sentit que on diu: “Atesa la sol·licitud del senyor Xavier Veiga i
Gómez” ha de dir “Atesa la sol·licitud dels senyors Xavier Veiga i Gómez i Mercè Garay i
Donoso”.

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.

24.- PART EXPOSITIVA:
Atès que a la sessió d’aquesta Junta de Govern Local del dia 3 de desembre de

2007, es va aprovar atorgar llicència urbanística d’obres menors a la senyora Marta Molist
i Sorts, per reformar el bany, la cuina i el paviment, a la casa de la Ctra. de Mont-rodon,
núm. 80, 1ª, amb la condició particular prèvia que aquesta llicència no empara cap tipus
d’actuació a la distribució ni a l’estructura, expedient núm. 284/2007.



Atès que amb data 4 d’agost de 2008, registre d’entrada núm. 1462 de la mateixa
data, la senyora Marta Molist i Sorts, ha sol·licitat el desestiment de la llicència atorgada,
donat que posteriorment va demanar una altre més ampliada.

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 senyora Marta Molist i Sorts, expedient núm. 284/2007.
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.

25.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Ramon Freixas i Lozar, en representació de la

societat Habitatges Taradell, S.L., demanant llicència urbanística de primera ocupació en
relació a les obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 22/2006

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

Atès el que disposa l’article 179.2.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’Habitatge i la norma 188 de les Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic de Taradell.

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 primera ocupació de les obres
situades al C/ de Seva, núms. 25 i 27 de les quals va obtenir la llicència urbanística d’obres
per a la construcció de dos habitatges, per resolució de la Junta de Govern Local del dia 7
de març de 2006, expedient núm. 22/2006.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’atorgament d’aquesta llicència,



d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, article 6 apartat 1.b) i 4.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat amb la indicació de recursos que
pot interposar. Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula
d’habitabilitat, d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’Habitatge i la normativa sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als
habitatges.
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.

26.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Sanmartí i Escalé, en representació de la

societat Construarc Sanmartí, S.L., demanant llicència urbanística de primera ocupació en
relació a les obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 236/2006

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

Atès el que disposa l’article 179.2.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’Habitatge i la norma 188 de les Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic de Taradell.

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 primera ocupació de les obres
situades al C/ del Pujoló, núms. 18, 20 i 22, de les quals va obtenir la llicència urbanística
d’obres per a la construcció de tres habitatges, per resolució de la Junta de Govern Local del
dia 17 d’octubre de 2006, expedient núm. 236/2006.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’atorgament d’aquesta llicència,
d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, article 6 apartat 1.b) i 4.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat amb la indicació de recursos que
pot interposar. Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula
d’habitabilitat, d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’Habitatge i la normativa sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als
habitatges.



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.

27.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Marta Solagran i Casassas, en representació del

senyor Jaume Mundó i Torra i de la senyora Josefa Vila i Sirisi, demanant llicència
urbanística de primera ocupació en relació a les obres de l’expedient de llicència
urbanística d’obres núm. 311/2003

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

Atès el que disposa l’article 179.2.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’Habitatge i la norma 188 de les Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic de Taradell.

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 primera ocupació de les obres
situades al C/ Bellmunt, núm. 31, de les quals va obtenir la llicència urbanística d’obres per a
la construcció de l’habitatge, per resolució de la Junta de Govern Local del dia 23 de
desembre de 2003, expedient núm. 311/2003.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’atorgament d’aquesta llicència,
d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, article 6 apartat 1.b) i 4.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada amb la indicació de recursos
que pot interposar. Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula
d’habitabilitat, d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’Habitatge i la normativa sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als
habitatges.
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.



28.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Santi Morell i Artigas, en representació de la societat

Altiplà 2005, S.L., demanant llicència urbanística de primera ocupació en relació a les
obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 157/2006

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

Atès el que disposa l’article 179.2.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’Habitatge i la norma 188 de les Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic de Taradell.

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 primera ocupació de les obres
situades al C/ de Seva, núm. 17, de les quals va obtenir la llicència urbanística d’obres per a
la construcció de l’habitatge, per resolució de la Junta de Govern Local del dia 29 d'agost de
2006, expedient núm. 157/2006.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’atorgament d’aquesta llicència,
d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, article 6 apartat 1.b) i 4.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat amb la indicació de recursos que
pot interposar. Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula
d’habitabilitat, d’acord amb el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’Habitatge i la normativa sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als
habitatges.
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.

29.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud dels senyors Jaume Mundó i Torras i Josefa Vila i

Sirisi, demanant llicència urbanística d’obres per legalitzar part del garatge a vivenda, al
C/ Bellmunt, núm. 31, expedient núm. 160/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que l’ampliació de la superfície amb l’ús
d’habitatge no implica augment de la superfície edificada degut a que es redueix la
superfícies del garatge.



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
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 als sol·licitants, assabentant-los 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.

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

Manel López i Montero, demanant llicència urbanística d’obres per reformar cuina i
pavimentar habitatge, al C/ Francesc Camprodon, núm. 134 3er 2ª, expedient núm.
158/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que aquesta llicència no empara cap tipus
d’actuació a la distribució actual ni a l’estructura.

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.

31.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Agustí Moseguí i Pujol, en representació de la societat

Endesa Distribución Eléctrica, S.L., demanant llicència urbanística d’obres per fer rasa per
ampliació de xarxa, al C/ del Treball, núm. 19-21, expedient núm. 156/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal refer els paviments afectats de la
vorada amb els mateixos materials.

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.

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

32.- 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 juliol de 2008, que puja a la quantitat total de 474.265,59 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, 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.

VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN EL
MARC DEL PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2008

33.- PART EXPOSITIVA:
Atesa l’Ordre ECF/367/2008, de 2 de juliol, de l’Institut Català d’Energia del

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i d’eficiència
energètica en règim reglat, en el Marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica i
s’obre la convocatòria per a l’any 2008.

Atesos els documents tècnics redactats amb el pressupost de les dues actuacions a
sol·licitar en la dita convocatòria, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar els documents tècnics redactats amb el pressupost de les dues
actuacions previstes per a 2008 i sol·licitar a l’Institut Català d’Energia del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya un ajut per a cadascuna de les dues
actuacions d’estalvi energètic en l’enllumenat públic de Taradell en l’any 2008.

Segon.- Facultar el senyor Alcalde Lluís Verdaguer i Vivet perquè en nom i
representació de l’Ajuntament de Taradell presenti la corresponent sol·licitud i demés
documentació.

Tercer.- Presentar la documentació establerta a l’article 8 de l’Ordre
ECF/367/2008, de 2 de juliol, a l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Av. Diagonal, núm. 453
bis, àtic, 08036 Barcelona, o bé en qualsevol de les formes previstes a l'article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, abans del
30 de setembre de 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.

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, UNA CONTRACTACIÓ LABORAL

34.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la necessitat de que no s’acumulin els treballs de neteja a les dependències

municipals, donat que una de les operaries de neteja, la senyora Carme Codinachs i Febrer,
cessarà voluntàriament a partir del 31 d’agost de 2008.

Atesa la màxima urgència que es requereix per realitzar els dits treballs de neteja.
Vist l’article 298 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vist el que disposa l’article 15 del
Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del Decret 214/1990, en relació als supòsits en
què, excepcionalment, es pot contractar personal laboral amb caràcter no permanent,
d’acord amb la legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a
realitzar.

Vist el Decret de d’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 contractació, amb contracte laboral temporal de jornada parcial,
la senyora Anatòlia Estrella i Soriano, com a operaria de neteja a les dependències
municipals, CEIP El Gurri, per a servei determinat, acumulació de treballs, per a substitució
de personal titular que cessarà, acollit a l’article 15.1 o la Disposició Addicional 14 del RD
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, i al Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit
article 15.1 en quant a la realització de contractes de durada determinada, estenent-se des
de l’1 de setembre de 2008 al 28 de febrer de 2009, amb una jornada de treball del 37,5%,
15 hores setmanals, de dilluns a divendres de les 17:00 a les 25:00 hores, amb una
retribució bruta mensual de 379,95 euros demés condicions de treball del Conveni de neteja

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i a l’Oficina de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

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, 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 4 D’AGOST 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, 1 d’agost 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
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN EL MARC

DEL PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, CONVOCATÒRIA
PER A L’ANY 2008

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, UNA CONTRACTACIÓ LABORAL
He rebut l’original amb data 1-08-2008,

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 4 D’AGOST 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 d’agost 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
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN

EL MARC DEL PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA, CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2008

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, UNA CONTRACTACIÓ LABORAL


