ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA
EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2008
Número de sessió: JGL/30/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 8 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 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 1 de setembre de 2008, número de sessió JGL/29/2008, 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 1 de setembre de 2008, número de sessió
JGL/29/2008.
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:
Atès l’informe tècnic sanitari de la inspecció feta pels inspectors de l’Oficina de
Protecció de la Salut d’Osona, senyor Lluís Vila i senyora Francesca Casas, el passat dia
2 de setembre de 2008 al bar Tuneu, situat a La Plaça, núm. 15 de Taradell, es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 2 de setembre de 2008 pels inspectors de
l’Oficina Protecció de la Salut d’Osona, senyor Lluís Vila i senyora Francesca Casas, al
bar Tuneu situat a La Plaça, núm. 15 de Taradell, del qual se’n dedueix que s’han
subsanat les deficiències de les mesures correctores esmentades en l’informe de data 27
de maig de 2008
Segon.- Notificar la present resolució a la propietat del bar Toneu, 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.
3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici del C/ de la Vila, núm.
22-24-26, reiterant la demanda feta anteriorment en el sentir que al carreró que hi ha al
darrera, on hi ha el garatge, hi ha dues motos abandonades i comporta que s’ompli de
brutícia, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar comunicar-li que a la Junta de Govern Local del passat dia 4
d’agost de 2008 es va aprovar comunicar-li que el citat carreró no es un vial municipal
sinó privat on la corporació no té competències.
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 del senyor Pere Pujols i Caralt, en representació de la societat
Autocars Prat, S.A., demanant autorització de transport discrecional de viatgers amb
reiteració d’itinerari, ja que té adjudicada la ruta 6 de transport escolar del Consell
Comarcal d’Osona, trajecte del barri de Mont-rodon de Taradell a l’IES Taradell i tornada,
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 al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.
5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joaquim Ayats i Molist, comunicant que en els dies
d’humitat quan s’obren els llums de les faroles salta l’automàtic de la casa particular de
l’Av. Goitallops núm. 74, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent
proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar passar-la a l’adjudicatari del servei de manteniment de
l’enllumenat públic de Taradell, empresa Ferran Vilaró.
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.
6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Margarida Porta i Almodóvar, en representació de
la societat L’Era de Can Tropes, S.C.P., demanant autorització per a reserva d’espai en la
via d’us públic per instal·lar els jocs de “Guixot de 8” amb tall del vial a la circulació de
vehicles, el dia 8 de setembre de 2008, de les 7:30 a les 19:30 hores, en el C/ de la Vila,
davant el núm. 9-11.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents.
Segon.- Notificar la present resolució 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 de la senyora Gemma Casadevall i Aulet, demanant informació
de com està el tema del mur del C/ Tagamanent núm. 20 i quines actuacions es preveuen
per part de l’Ajuntament, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent
proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar comunicar-li que el tema està actualment en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, i la corporació farà el que diguin els tribunals, i que si vol
més informació pot adreçar-se directament al citat jutjat.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la
llei.
8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància del senyor Francesc Martín i Planell, comunicant les deficiències
del servei de correus a la zona del C/ President Macià.
Vist l’escrit del Director Adjunt del Director Territorial Zona 5 de Correus, de data 5
d’agost de 2008, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar remetre-li còpia de l’escrit del l’escrit del Director Adjunt del
Director Territorial Zona 5 de Correus, de data 5 d’agost de 2008.
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.
9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jordi Mora i Sanglas, 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/ de Miquel Martí i Pol, núm.
9.
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.
10.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Leonor Valls i Codina, 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/ de Matagalls, 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 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 del senyor Salvador Planas i Pujol, 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/ de Lleida, núm. 8.
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.
12.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Sandra Patrícia Alvarado i Millán, 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/ de
Matagalls, núm. 6.
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 sol·licitud del senyor Eudald Babot i Puigdomènech, 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/ de Sant
Miquel, núm. 52, garatge A.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar 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.
14.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Eudald Babot i Puigdomènech, 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/ de Sant
Miquel, núm. 52, garatge B.
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.
15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Molet i Roca, en representació de la
societat Trepal 2000, S.L., demanant autorització per a reserva d’espai en la via d’us públic
per a càrrega i descàrrega amb tall del vial a la circulació de vehicles, el dia 8 de setembre

de 2008, de les 7:30 a les 19:30 hores, en el C/ de la Vila, davant el núm. 9-11.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les
llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta
de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals
corresponents.
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.
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 del senyor Luis de Andrés, en representació de la societat
Bruesa Construcción, S.A., demanant que es procedeixi al pagament de la certificació
aprovada el mes de març de 2008 referent a les obres de construcció de la piscina
coberta, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar passar-la al director facultatiu de les obres i comunicar-los ja està
ordenat el pagament de la certificació esmentada.
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.

III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS
RELATIVES A LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS
17.- PART EXPOSITIVA:
Atès que en data 11 d’agost de 2008 el senyor Lluís Verdaguer i Vivet, actuant en
nom de l’Ajuntament de Taradell en la seva qualitat d’Alcalde, ha sol·licitat d’aquest
Ajuntament la concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de
poder desenvolupar l’activitat d’administració local (Casa de la Vila), al local situat al C/.
de la Vila, núm. 45, 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 Lluís Verdaguer i Vivet, actuant en nom de
l’Ajuntament de Taradell, el permís municipal ambiental (annex III) per poder exercir
l’activitat d’administració local (Casa de la Vila) , al local ubicat al C/. de la Vila, núm. 45,
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 són els següents:
a) Les obres i instal·lacions s’hauran d’ajustar al projecte presentat.
b) S’hauran d’aplicar les mesures correctores i condicions tècniques especificades en
el projecte.
c) Caldrà presentar la documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions
sotmeses a reglamentació específica, (climatització i baixa tensió).
d) Abans de posar en funcionament l’activitat s’haurà de portar a terme la visita de
comprovació de les instal·lacions, que haurà de resultar favorable.
l.- 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.
ll.- 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.
17/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, una (1), del senyor Verdaguer, del grup de
CiU; 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, RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
18.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la moció del grup polític municipal de CiU demanant que aquest any durant la
celebració de la propera Diada Nacional de Catalunya es pengi a en un lloc destacat la
senyera estelada en commemoració del centenari de la seva creació i en record dels
objectius pels quals va ser creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.
Atès l’escrit del grup polític municipal d’ERC-AM demanant que en la Diada
Nacional d’enguany, així com es participà en la campanya “Un país, Una Bandera”,
hissant en solitari la senyera catalana tradicional en senyal d’honor i respecte pels nostres
símbols, es pengi a en un lloc destacat la senyera estelada, en commemoració del
centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va ser creada: la
recuperació de la plena sobirania de Catalunya.
Atès que els dos grups polítics municipals estan d’acord en aquest tema, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar que el dia 11 de setembre de 2008, Diada Nacional de Catalunya,
a la Casa de la Vila s’hissaran la bandera de Taradell flanquejada per la senyera i la
senyera estelada.
Segon.- Notificar la present resolució als portaveus del grups polítics municipals de
CiU i d’ERC-AM.
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,
LABORAL

SI

S’ESCAU,

L’AMPLIACIÓ

D’UN

CONTRACTE

19.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la necessitat de que no s’acumulin els treballs en el servei de neteja de les
dependències 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 ampliar el contracte laboral temporal a temps parcial, la senyora
Ana Marchal i Gómez, com operaria de neteja, per a servei determinat, acumulació de
treballs per baixa voluntària del servei de neteja del Parvulari del C/ Ramon Pou, 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 del 26 de maig al 25 de novembre de
2008, amb una jornada de treball del 35%, 14 hores setmanals, de dilluns a divendres de
les 17:00 a les 19:00 hores i dimecres de 9 a 12 hores, amb una retribució bruta mensual i
demés condicions de treball segons el Conveni de neteja.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat 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,

Lluís Verdaguer i Vivet

El Secretari-Interventor,

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 8 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, 5 de setembre 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, RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’AMPLIACIÓ D’UN CONTRACTE
LABORAL
He rebut l’original amb data 5-09-2008,
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 8 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, 5 de setembre de 2008
L’Alcalde,

Lluís Verdaguer i Vivet

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ
I.II.-

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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, RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’AMPLIACIÓ D’UN CONTRACTE
LABORAL

