
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/31/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 15

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 8 de setembre de 2008, número de sessió JGL/30/2008, 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 8 de setembre de 2008, número de sessió
JGL/30/2008.
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 de la senyora Dolors Rifà i Pladevall, en representació del

senyor Frederic Vila i Jané i de la senyora Roser Sala i Pou, demanant la devolució de la
fiança dipositada, 703,02 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 129/2007.

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

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

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

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

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor David Cáliz i Nieto, demanant la devolució de la

fiança dipositada, 912,85 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 269/2005.

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

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.
Segon.- Notificar la present resolució 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 Isidre Roca i Arumí, demanant la devolució de la

fiança dipositada, 694,27 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 156/2006.

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

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.
Segon.- Notificar la present resolució 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 de la Presidenta de la Comunitat de Propietaris de l’edifici del C/

Centenari Orquestra Lluïsos, núm. 7-11, demanant dos cubells d’escombraries de color
blau ja que són molts veïns i no en tenen prou, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la a la Tècnica de Medi Ambient.
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 Ángeles Nogué i Artigues, 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/ dels Avets, núm. 14.

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.

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Carme Estellés i Martí, demanant una paperera en

el terreny que hi ha al C/ de l’Era d’en Mero on hi ha uns bancs que utilitzen els alumnes
de l’IES Taradell per esmorzar, deixant deixalles al terra, 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 per tal
de col·locar la paperera demanada.

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

8.- PART EXPOSITIVA:
Atès que en data 7 d’abril de 2008, els senyors Jordi i Bernat Mora i Sanglas,

actuant en nom de la societat Metal·lúrgiques Mora, S.L., han sol·licitat d’aquest
Ajuntament la concessió del permís municipal ambiental (annex III) amb la finalitat de
poder desenvolupar l’activitat de taller de fabricació d’estructures metàl·liques, al local
situat al C/ del Vivet, núm. 9, d’aquest municipi, expedient núm. 6/2008.

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 que per la resolució núm. 49 de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de
2008, es va atorgar el consegüent permís per a la instal·lació de l’activitat demanada amb les
corresponents mesures correctores.

Vist que amb data 27 d’agost de 2008 es va sol·licitar l’acta de comprovació, amb
aportació de certificat final d’obra signat per facultatiu competent.

Vista l’acta de comprovació realitzada el dia 8 de setembre de 2008, emesa per
l’Enginyer Tècnic Municipal, segons la qual es pot autoritzar el funcionament de l’activitat
sol·licitada amb la presentació, abans de tres mesos, de la documentació sol·licitada en la
llicència d’instal·lació atorgada i no presentada, que tot seguit s’indica: 1.- Documentació
acreditativa de la correcta gestió dels residus generats (contractes de recollida amb
empreses autoritzades, fitxes d’acceptació o equivalents). 2.- Justificació de la legalització de
les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica. 3.- Permís d’abocament d’aigües
residuals a la xarxa de clavegueram, concedit pel Consell Comarcal d’Osona.

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 als senyors Jordi i Bernat Mora i Sanglas, actuant en
nom de la societat Metal·lúrgiques Mora, S.L., el permís municipal ambiental (annex III),
per poder exercir l’activitat de taller de fabricació d’estructures metàl·liques, al local situat
al C/ del Vivet, núm. 9, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat a l’efecte pel
propi interessat, les mesures correctores assenyalades pels tècnics municipals i les
imposades en la llicència d’instal·lació. El permís municipal ambiental haurà de col·locar-
se en un lloc adequat i visible situat dins del local en que es desenvolupi l’activitat. No
obstant, abans de tres mesos des de la data d’aquesta Junta de Govern Local, haurà de
presentar la documentació sol·licitada en la llicència d’instal·lació atorgada i no presentada,
que tot seguit s’indica: 1.- Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus
generats (contractes de recollida amb empreses autoritzades, fitxes d’acceptació o
equivalents). 2.- Justificació de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica. 3.- Permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram, concedit
pel Consell Comarcal d’Osona.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient
núm. 6/2008.

Tercer.- 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.

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

9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor David Càliz i Nieto, demanant llicència urbanística de

primera ocupació en relació a les obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres
núm. 269/2005.

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/ dels Roures, núm. 24, 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 10 de
gener de 2006, expedient núm. 269/2005.

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.

10.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Isidre Roca i Arumí, demanant llicència urbanística de

primera ocupació en relació a les obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres
núm. 156/2006.

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 a l’Av. Castellets, núm. 67, 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 5 de
setembre de 2006, expedient núm. 156/2006.

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.

11.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Juan Antonio Hidalgo i Nieto, demanant llicència

urbanística d’obres per col·locar filat, al C/ de Tona, núm. 2, expedient núm. 168/2008.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,

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

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors 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 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.

12.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Antoni Estrada i Arasa, demanant llicència urbanística

d’obres per canviar la porta del garatge al C/ Jordi Capell, núm. 9, 1ª, expedient núm.
171/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que aquesta llicència no empara
modificacions a la façana.

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.

13.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Ramon Montaña i Espelt, demanant llicència

urbanística d’obres per formació de xemeneia, al C/ Sant Sebastià, núm. 38, expedient
núm. 170/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal adoptar les mesures de seguretat
pertinents per treballs en alçada.

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.

14.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Raimon Casanovas i Pratdesaba, demanant llicència

urbanística d’obres per col·locar un nou comptador d’aigua, al C/ Era del Tint, núm. 40,
expedient núm. 166/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que en cas d’afectar a la vorera caldrà
formalitzar aval per tal de garantir la correcta reposició de paviments.

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.

15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Teresa Ferrer i Rovireta, demanant llicència

urbanística d’obres per canviar rajoles del balcó, al Mas Pla, s/n, expedient núm.
163/2008.

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 en 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 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.

16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Àngels Miralles i Verge, en representació de

la societat Gas Natural Distribución SDG, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per
obertura de rasa per ampliació de xarxa, al C/ Francesc Macià, núm. 17 i 22, expedient
núm. 172/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que els nous paviments seran de la mateixa
qualitat i s’unificarà el panot d’acabat i un cop realitzada l’obra s’aportarà assaig signat per
laboratori especialitzat de compactació de la rasa per a garantir un mínim de compactació
de 98 PM.

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.



17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Asunción Pujol i Codinachs, demanant

llicència urbanística d’obres per reformar la cuina i el bany, a l’Av. Montseny, núm. 20,
expedient núm. 174/2008.

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 en 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.

18.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Xavier Veiga i López, demanant llicència urbanística

d’obres per fer escomesa per connectar amb la xarxa d’aigua, al C/ dels Pins, núm. 20,
expedient núm. 177/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que cal dipositar una fiança de 156,26 euros
per tal garantir la correcta reposició de paviments malmesos.

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

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



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

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

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

19.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Carme Faro i Lobo, demanant llicència urbanística

d’obres per canviar tancaments, ampits i arrebossar galeria, al C/ de la Vila, núm. 74, 1r

2ª, expedient núm. 175/2008.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals, amb la condició particular prèvia que aquestes obres es situen dins d’un
volum disconforme, tot i això actualment la galeria està tancada, per tant les obres de
manteniment es poden permetre sempre que no suposin un augment del volum edificat.

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

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

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

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

20.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Àngels Miralles i Verge, en representació de

la societat Gas Natural Distribución SDG, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per
obertura de rasa per ampliació de xarxa, al C/ Barcelona, núm. 5, expedient núm.



167/2008.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals, amb la condició particular prèvia que l'acabat dels paviments serà de la
mateixa qualitat i del mateix material.

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.

IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS
GRATUÏT D’UN TAULELL INFORMATIU JUVENIL CEDIT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

21.- PART EXPOSITIVA:
Vist el que disposa l’art. 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, que atribueix a les diputacions
competències d’assistència i cooperació tècniques a municipis, la Diputació de Barcelona
ha endegat els darrers anys un programa de suport als serveis municipals d’informació
juvenil per als ajuntaments de la província de Barcelona.

Atès que la Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, amb aquest programa de suport municipal, contempla la descentralització de
la informació juvenil als instituts i preveu la cessió gratuïta de l’ús de taulells d’informació
propietat de la Diputació de Barcelona per a oferir i exposar-hi tot tipus d’informació que
sigui d’interès per als joves.

Vist l’acord de col.laboració que s’estableix entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Taradell en els termes fixats al punt primer de la resolució de data 3 de
setembre de 2008 de la Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona.



Atesa l’ esmentada resolució de data 3 de setembre de 2008 de la Oficina del Pla
Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona en la qual s’aprova la
cessió d’ús de caràcter gratuït a l’Ajuntament de Taradell d’un taulell d’informació propietat
de la Diputació, valorat en 470,50 euros, per oferir i exposar informació d’interès pels
joves als instituts d’ensenyament secundari, segons la descripció i les condicions que es
detallen en l’esmentada resolució, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar acceptar la cessió d’ús de caràcter gratuït a l’Ajuntament de
Taradell d’un taulell d’informació propietat de la Diputació, valorat en 470,50 euros, per
oferir i exposar informació d’interès pels joves als instituts d’ensenyament secundari, i les
condicions de l’esmentada cessió, aprovat per la resolució de data 3 de setembre de 2008
de la Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Notificar la present resolució a la Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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 15 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, 12 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, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS

GRATUÏT D’UN TAULELL INFORMATIU JUVENIL CEDIT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

He rebut l’original amb data 12-09-2008,
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 15 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, 12 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, LES RESOLUCIONS DE SOL·LICITUDS

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
V.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS

GRATUÏT D’UN TAULELL INFORMATIU JUVENIL CEDIT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA


