
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/29/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 1 de

setembre 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 la Secretària-Interventora accidental de la Corporació senyora Àngela
Codina i Costa.

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 4 d’agost de 2008, número de sessió JGL/28/2008, 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 4 d’agost de 2008, número de sessió
JGL/28/2008.
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 dels senyors Germinal Solé i Forasté i Teresa Casals i Guiu,

manifestant que no tenen constància de que s’hagi iniciat cap expedient de restauració de
legalitat urbanística referent als fets que van denunciar en el seu dia, 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 i comunicar-
los que poden parlar amb l’Aparellador Municipal que els atendrà per aclariment de
dubtes.

Segon.- Notificar la present resolució als instants.
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 de la senyora Dolors Campdelacreu, comunicant el soroll

desmesurat que fan algunes motos i les defecacions i orins dels gossos que fan malbé els
jardins, 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 i comunicar-li
que es procurarà resoldre els problemes plantejats.

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.

4.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Dolors Campdelacreu, comunicant l’incivisme

durant les nits de Festa Major, 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 i comunicar-li
que es tindrà en compte per a la pròxima Festa Major.

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.



5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Elisenda Marchinet i Lloret, demanant que es posi

un pas elevat a la Rda. dels Vilademany per tal que els vehicles que hi circulen ho facin
de forma més moderada, 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 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.

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància del senyor Lluís Samsó i Puig, comunicant que a causa les

Carpes de la Festa Major hi havia ampolles als davant del C/ Sant Jordi, núm. 18, 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 i comunicar-li
que es tindrà en compte per a la pròxima Festa Major.

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 instància de la societat Autocars Prat S.A., comunicant que a causa de les

Carpes de la Festa Major hi havia vehicles estacionats davant del garatge Prat, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que es tracta d’una propietat privada i caldria fer els
corresponents tancaments de la finca i demanar llicència de gual per l’entrada de la
mateixa.

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.



8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Bellpuig i Fluvià, responent sobre les qüestions

de l’informe que ha rebut, emès per l’Aparellador Municipal en data 5 d’agost de 2008 i
demanant hora per reunir-se amb el mateix, 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 i passar-la a
l’Aparellador Municipal.

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 sol·licitud del senyor Josep Fargas i Riera, demanant que s’arregli el tram

que va des de la Urbanització Miranda la Plana-La Roca fins a Panedes, concretament
des de la casa Viadiu fins a la bifurcació, donat que està en mal estat, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Regidor de Medi Ambient.
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 de la senyora Maria Assumpció Pujol i Codinachs, demanant el

canvi de titularitat jurídica dels drets funeraris del nínxol núm. 120 de la Via Sant Genís del
Cementiri Municipal, actualment a nom del seu pare senyor Josep Pujol i Lleonart (qepd),
a favor del sol·licitant.

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

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

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

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, 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 Maria Rosa Brugulat i Borràs, 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 la Rda. dels
Vilademany, núm. 5.

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, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

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 de la senyora Montserrat Brugulat i Borràs, 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 la Camí de
Pratsevall, núm. 2.

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, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i



Oliva.
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.

13.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància del senyor Joaquim Monclús i Franquet, comunicant els fets

ocorreguts durant varies nits en les quals li van fer diversos desperfectes en el seu
vehicle, 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 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 instància del senyor Jaume Roca Mora, manifestant un seguit de

consideracions referents a la resolució rebuda en data 2 de juliol i en relació a l’informe
emès per l’Aparellador Municipal que s’adjunta a la resolució, 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 passar-la a
l’Aparellador Municipal.

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 instància del senyor Jordi Roca i Armengol, en representació del

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
comunicant la resolució de 21 d’abril de 2008 del Director General de Patrimoni Cultural
autoritzant la realització d’intervencions arqueològiques a Taradell per l’estudi de les
alternatives per al desdoblament de la via de la línia R-3 de rodalies Barcelona, 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.

16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Mireia Pujols i Camps, demanant tenir una

fotocòpia de l’esquema de la formació de l’Ajuntament de Taradell de l’any 1979, 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, si ens consta.
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.

17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jaume Codina i Presseguer, 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/ del Vivet, núm. 12.

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, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, 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 Jaume Codina i Presseguer, 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/ del Vivet, núm. 10.

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, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, 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 Jaume Codina i Presseguer, 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/ del Treball, núm. 5.

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, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i
Oliva.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, 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 de la senyora Lucía Segura i Álvarez, demanant que els seus

veïns del C/ Mn. Cinto Verdaguer, núm.102 canviïn de lloc la barbacoa i que arreglin la
canal del garatge ja que està espatllada i quan plou reben ells tota l’aigua, 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.

21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Rosalia Tolos i Servato, demanant que els seus

veïns del C/ Mn. Cinto Verdaguer, núm.102 canviïn de lloc la barbacoa ja que no està
col·locada correctament i que arreglin la canal del garatge ja que està espatllada i quan
plou reben ells tota l’aigua, 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.

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

22.- PART EXPOSITIVA:
Atès que en data 22 de juliol de 2005, el senyor Alexandre Crivillé i Tàpia, ha

sol·licitat d’aquest Ajuntament la concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb
la finalitat de poder desenvolupar l’activitat d’explotació equina, al Mas La Serra, d’aquest
municipi.

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

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

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 concedir-li al senyor Alexandre Crivillé i Tàpia, la concessió del
permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de poder desenvolupar l’activitat
d’explotació equina, al Mas La Serra, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat
a l’efecte pel propi interessat.

Segon.- Aprovar condicionar l’eficàcia de l’autorització anterior al compliment de
les mesures i requisits següents:

a.- L’autorització anterior s’atorga sens perjudici del dret de propietat i de tercers, i
sense que pugui ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
la que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de la dita autorització.

b.- En cap cas l’atorgament del permís sol·licitat serà suficient per tal de posar en
funcionament l’activitat, la qual cosa qual requerirà el previ control inicial de l’Ajuntament,
el qual podrà donar lloc a la concessió de la llicència d’obertura si es comprova que la
instal·lació s’adequa als requisits i condicions imposades per mitjà de la present resolució.

c.- El permís municipal ambiental haurà de col·locar-se en un lloc adequat i visible
situat dins del local en que es desenvolupi l’activitat.

Tercer.- Aprovar condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les
mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, a les disposicions normatives
d’aplicació, i als informes i condicions dels tècnics municipals, que s’adjunten a la
present resolució.

La visita d’inspecció la realitzarà un tècnic municipal i tindrà per finalitat comprovar
que les instal·lacions han estat executades i són conformes amb el permís municipal
ambiental.

La visita d’inspecció es durà a terme a petició de l’interessat, per la qual cosa
caldrà adreçar una sol·licitud, dins del termini de tres mesos des de la data d’aprovació de
la present resolució, acompanyada d’una certificació final d’obres d’instal·lació signada pel
tècnic competent director de les instal·lacions on s’acrediti la conformitat d’aquestes a la
llicència ara concedida i el compliment de les especificacions establertes al projecte de
l’activitat, de les disposicions normatives d’aplicació i dels informes i condicions dels
tècnics municipals. La visita d’inspecció es durà a terme d’ofici passats els tres mesos des
de la data d’aprovació de la present resolució cas que abans no s’hagi sol·licitat.

Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient núm.
22/2005.
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.

23.- PART EXPOSITIVA:
Atès que en data 31 de juliol de 2007, el senyor Adolf Cabañas, actuant en nom de



la societat Banco Popular Español, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la concessió del
permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de poder desenvolupar l’activitat
d’oficina bancària, al local situat a la Ctra. de Mont-rodon cantonada Pg. Sant Genís,
d’aquest municipi.

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

Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Taradell realitzat el dia 27 de juliol de 2006,
es va aprovar la suspensió preceptiva de la tramitació de l’atorgament de les llicències i
permisos ambiental relacionades amb els usos de banca, empreses de treball temporal i
agències de la propietat immobiliària en els àmbits identificats en el plànol que
s’annexava, àmbit en el que el local objecte de sol·licitud està inclòs, suspensió que
s’extingirà quan el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell sigui
aprovat definitivament i entri en vigor o al cap de dos anys, es a dir el 27 de juliol de 2008.

Vist que per Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2007 es va aprovar la
suspensió de la tramitació de la sol·licitud de permís municipal ambiental (annex III) per
poder exercir l’activitat d’oficina bancària, al local ubicat a la Ctra. de Mont-rodon
cantonada Pg. Sant Genís, d’aquest municipi, expedient núm. 19/2007, suspensió que
s’extingirà quan el POUM de Taradell sigui aprovat definitivament i entri en vigor o el dia
27 de juliol de 2008.

Atès que en data 11 d’abril de 2008 es va rebre resolució del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en matèria d’autorització d’establiments
obligats a disposar de mesures de seguretat segons la vigent normativa de seguretat
privada, autoritzant l’obertura de la oficina bancària.

Atès que en data 21 de juliol de 2008 el senyor Adolf Cabañas en representació de
l’entitat Banco Popular, S.A., demana l’obtenció de la llicència municipal donat que ha
exhaurit el termini de dos anys dins el qual no es podien concedir llicències en l’àmbit
d’afectació del POUM, segons acord plenari de data 27 de juliol de 2006.

Vist que en data 28 de juliol de 2008 es va aprovar per Junta de govern Local
l’aixecament de la suspensió de la tramitació de la sol·licitud de permís municipal
ambiental (annex III) sol·licitat per el senyor Adolf Cabañas, actuant en nom de la societat
Banco Popular Español, per poder exercir l’activitat d’oficina bancària, al local situat a la
Ctra. de Mont-rodon cantonada Pg. Sant Genís, d’aquest municipi, d’acord amb el
projecte presentat a l’efecte pel propi interessat.

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 concedir-li Adolf Cabañas, actuant en nom de la societat Banco
Popular Español, per poder exercir l’activitat d’oficina bancària, al local situat a la Ctra. de
Mont-rodon cantonada Pg. Sant Genís, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte
presentat a l’efecte pel propi interessat.

Segon.- Aprovar condicionar l’eficàcia de l’autorització anterior al compliment de
les mesures i requisits següents:



a.- L’autorització anterior s’atorga sens perjudici del dret de propietat i de tercers, i
sense que pugui ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
la que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de la dita autorització.

b.- En cap cas l’atorgament del permís sol·licitat serà suficient per tal de posar en
funcionament l’activitat, la qual cosa qual requerirà el previ control inicial de l’Ajuntament,
el qual podrà donar lloc a la concessió de la llicència d’obertura si es comprova que la
instal·lació s’adequa als requisits i condicions imposades per mitjà de la present resolució.

c.- El permís municipal ambiental haurà de col·locar-se en un lloc adequat i visible
situat dins del local en que es desenvolupi l’activitat.

Tercer.- Aprovar condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les
mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, a les disposicions normatives
d’aplicació, i als informes i condicions dels tècnics municipals, que s’adjunten a la
present resolució.

La visita d’inspecció la realitzarà un tècnic municipal i tindrà per finalitat comprovar
que les instal·lacions han estat executades i són conformes amb el permís municipal
ambiental.

La visita d’inspecció es durà a terme a petició de l’interessat, per la qual cosa
caldrà adreçar una sol·licitud, dins del termini de tres mesos des de la data d’aprovació de
la present resolució, acompanyada d’una certificació final d’obres d’instal·lació signada pel
tècnic competent director de les instal·lacions on s’acrediti la conformitat d’aquestes a la
llicència ara concedida i el compliment de les especificacions establertes al projecte de
l’activitat, de les disposicions normatives d’aplicació i dels informes i condicions dels
tècnics municipals. La visita d’inspecció es durà a terme d’ofici passats els tres mesos des
de la data d’aprovació de la present resolució cas que abans no s’hagi sol·licitat.

Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient núm.
19/2007.
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 en data 11 de juliol de 2008, el senyor Santi Altimiras i Rovira, actuant en

nom de la societat Altimiras Enginyers Consultors, S.L., ha sol·licitat d’aquest Ajuntament
la concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de poder
desenvolupar l’activitat d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de 100 KW, al Camí
de Can Llebre, núm. 5, d’aquest municipi.

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

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta



de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.-. Aprovar concedir-li al senyor Santi Altimiras i Rovira, actuant en nom de la
societat Altimiras Enginyers Consultors, S.L., ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la
concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de poder
desenvolupar l’activitat d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de 100 KW, al Camí
de Can Llebre, núm. 5, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat a l’efecte pel
propi interessat.

Segon.- Aprovar condicionar l’eficàcia de l’autorització anterior al compliment de
les mesures i requisits següents:

a.- L’autorització anterior s’atorga sens perjudici del dret de propietat i de tercers, i
sense que pugui ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
la que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de la dita autorització.

b.- En cap cas l’atorgament del permís sol·licitat serà suficient per tal de posar en
funcionament l’activitat, la qual cosa qual requerirà el previ control inicial de l’Ajuntament,
el qual podrà donar lloc a la concessió de la llicència d’obertura si es comprova que la
instal·lació s’adequa als requisits i condicions imposades per mitjà de la present resolució.

c.- El permís municipal ambiental haurà de col·locar-se en un lloc adequat i visible
situat dins del local en que es desenvolupi l’activitat.

Tercer.- Aprovar condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les
mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, a les disposicions normatives
d’aplicació, i als informes i condicions dels tècnics municipals, que s’adjunten a la
present resolució.

La visita d’inspecció la realitzarà un tècnic municipal i tindrà per finalitat comprovar
que les instal·lacions han estat executades i són conformes amb el permís municipal
ambiental.

La visita d’inspecció es durà a terme a petició de l’interessat, per la qual cosa
caldrà adreçar una sol·licitud, dins del termini de tres mesos des de la data d’aprovació de
la present resolució, acompanyada d’una certificació final d’obres d’instal·lació signada pel
tècnic competent director de les instal·lacions on s’acrediti la conformitat d’aquestes a la
llicència ara concedida i el compliment de les especificacions establertes al projecte de
l’activitat, de les disposicions normatives d’aplicació i dels informes i condicions dels
tècnics municipals. La visita d’inspecció es durà a terme d’ofici passats els tres mesos des
de la data d’aprovació de la present resolució cas que abans no s’hagi sol·licitat.

Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient núm.
14/2008.
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.

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

25.- PART EXPOSITIVA:



Atès que a la sessió d’aquesta Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2008,
es va aprovar atorgar llicència urbanística d’obres menors al senyor Josep Güell i Codina,
per reformar el bany, la cuina i el paviment del terra, al C/ de la Vila, núm. 129, expedient
núm. 42/2008.

Atès que el senyor Josep Güell i Codina ha sol·licitat el desestiment de la llicència
atorgada, donat que no es realitzaran les obres esmentades.

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
al senyor Josep Güell i Codina, expedient núm. 42/2008.

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.

26.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Àngels Riera i Pla, demanant llicència

urbanística d’obres per fer paret de tanca, al C/ Vilanova, núm. 47, expedient núm.
157/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que segons la norma 67.6 de les Normes
Subsidiàries, les tanques podran ésser de material opac fins a l’alçada d’1 metre, la resta
fins a 1,80 metres caldrà que sigui de tanca vegetal o qualque tipus de reixat.

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 a la sol·licitant, assabentant-la 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.

27.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Lola Generó i Casas, demanant llicència

urbanística d’obres per reformes planta sota coberta, a La Plaça, núm. 15, 2n, expedient
núm. 148/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que la llicència s’atorga d’acord amb els nous
plànols presentats que unifiquen la planta sota coberta amb la seva immediata inferior
conformant-se un sol habitatge.

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 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.

28.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Lluïsa Martí i Casademunt, demanant llicència

urbanística d’obres per formació de marquesina a l’entrada de l’habitatge i posar
paviment, al C/ Vilanova, núm. 3, expedient núm. 161/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que la marquesina no sobresortirà de la
vorera i es situarà a una alçada mínima de 2,5 metres.

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.

29.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la societat Trepal 2000, S.L., demanant llicència urbanística

d’obres per instal·lació de grua, al C/ de la Vila, núm. 9-11, expedient núm. 162/2008.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals, amb la condició particular prèvia que cal aportar l’acta de grua muntada un
cop instal·lada en obra.

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

30.- 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 d’agost de 2008, que puja a la quantitat total de 285.392,83 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 PRÒRROGA D’UN CONTRACTE
LABORAL

31.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la necessitat de que no s’acumulin els treballs a les oficines municipals i atesa

la màxima urgència que es requereix per realitzar els dits treballs.
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 l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat ñ) sencer: Les contractacions i



concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar prorrogar la contractació, mitjançant contracte laboral temporal de
jornada sencera, a la senyora Ayada Akalai, com a ordenança-notificadora per al repartiment
de programes per la població, per a servei determinat, acumulació de treballs a les oficines
municipals, 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 al 30 de setembre
de 2008, amb una jornada de treball del 37%, 15 hores setmanals, distribuïdes: 3 hores per
manteniment de la gatera, 2 hores per cadires del Centre Cultural Costa i Font i 10 hores per
repartiment de programes, amb una retribució bruta mensual de 312,89 euros i demés
condicions de treball segons el Conveni d’oficines i despatxos.

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, La Secretària-Interventora accidental,

Lluís Verdaguer i Vivet Àngela Codina i Costa



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 1 DE SETEMBRE 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, 29 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 PRÒRROGA D’UN CONTRACTE LABORAL

He rebut l’original amb data 29-08-2008,
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 1 DE SETEMBRE 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, 29 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 PRÒRROGA D’UN CONTRACTE LABORAL


