
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/34/2008
En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila,

(provisionalment al C/ Ramon Pou, 82), el dia 6 d’octubre 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 29 de setembre de 2008, número de sessió JGL/33/2008, 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 29 de setembre de 2008, número de sessió
JGL/33/2008.
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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES INSTÀNCIES,
SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT



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

societat Finques Magrins, S.L., demanant la data de la contractació del subministrament
elèctric per l’enllumenat públic i la data de la liquidació definitiva de la urbanització del
sector de la Fàbrica Iglesias, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la
següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar lliurar-li el que sol·licita, si ens consta.
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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Rosa Priego i Olmo, demanant que es col·loquin

dos bancs per poder seure al parc del darrere del dispensari, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Cap de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

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

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

4.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la instància del senyor Pere Nogué i Fajula, en representació del Clàssic

Motor Club del Bages, comunicant que el dia 15 de novembre d’enguany realitzaran la
prova d’automobilisme clàssic esportiu de regularitat (no velocitat) anomenada 4ª Volta a
Osona Clàssic Ral·li, que passarà per Taradell aproximadament a les 17:40 i a les 19:10
hores, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell.
Segon.- Notificar la present resolució 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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

5.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Dani Prat i Muntadas, en representació de

l’Associació de Veïns del Polígon Industrial El Vivet, demanant que l’Ajuntament revisi les



actuals tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) ja que no estan d’acord amb
l’increment tenint en compte l’actual situació econòmica, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-los que s’ha fet una revisió de tarifes a l’any 2008
després de molts anys sense revisar ni tan sols l’IPC i malgrat això Taradell té les tarifes
d’IAE de les més baixes de la comarca i que donada la situació econòmica actual l’any
vinent no s’incrementaran les tarifes, excepte l’IPC interanual.

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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

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

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Prat i Font, demanant el canvi de

titularitat jurídica de la llicència d’obertura, expedient núm. 11/2000, de l’activitat de
perruqueria, en el local situat al C/ Església, núm. 5, expedient núm. 20/2008.

Vista la renuncia de la senyora Carme Riera i Codina, actual titular, a favor de la
sol·licitant senyora Montserrat Prat i Font.

Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Tècnic Municipal, amb la condició prèvia
que cal mantenir el compliment de totes les mesures correctores imposades a l’actual titular
de l’activitat, que són les següents: a) Disposar d’un extintor d’incendis, al corrent de les
operacions de manteniment reglamentàries. b) Tenir instal·lat un punt de llum
d’emergència prop de la porta de sortida de la botiga i altres dos repartits pel local. c) No
realitzar cap ampliació ni modificació de les instal·lacions autoritzades a la titular actual de
l’activitat. e) Presentar un certificat, signat per un instal·lador electricista autoritzat,
acreditant que la instal·lació elèctrica dels locals compleix el vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió. f) No realitzar cap mena d’ampliació ni cap modificació de
les instal·lacions actualment autoritzades.

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

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obertura de l’activitat
classificada sol·licitada amb la condició prèvia esmentada, aprovant tanmateix la liquidació
dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al nou titular assabentant-lo que la llicència



no serà executiva fins que s’hagin pagat els corresponents drets municipals. També es
notificarà a l’anterior titular.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

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

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

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Segimon Sañé i Mora, demanant llicència urbanística

d’obres per arrebossar la paret externa del pati, al Ptge. de la Barceloneta, núm. 10,
expedient núm. 192/2008.

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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Albert Ledesma i Castelltort, demanant llicència

urbanística d’obres per acabar jardineres, porxo i balconera, al C/ Puigrampí, núm. 7,
expedient núm. 196/2008.

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 amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en
contra, cap (0); abstencions, una(1), del senyor Ledesma; 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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la
llei.

9.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Margarida Porta i Almodóvar , en representació de

l’Era de Can Tropes SCP, demanant llicència urbanística d’obres per pintar la façana, a La
Plaça Barceloneta, s/n, expedient núm. 185/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que el color serà de la gamma dels terrosos,
ocres i grisos, que cal adoptar les mesures de seguretat pertinents per a treballs en
alçada i que en cas d’ocupar la via pública caldrà previ a l’inici dels treballs la comunicació
a la Policia Local de Taradell i que en tot moment es deixarà un pas segur per al pas de
vianants.

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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

10.- 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
fer escomesa, al C/ Anselm Clavé, núm. 4, expedient núm. 198/2008.

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 mateix material que l’existent.

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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

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

societat Gas Natural Distribución SDG, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per fer
escomesa, al C/ Mn. Cinto Verdaguer, núm. 36, expedient núm. 199/2008.

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 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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

12.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Moisès Leal i Baldomà, demanant una primera

pròrroga de la llicència urbanística d’obres atorgada en l’expedient núm. 193/2008,
expedient núm. 193/2008.

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 una primera pròrroga de la llicència urbanística d’obres
atorgada en l’expedient núm. 193/2008, de 18 mesos per a finalitzar les obres, es a dir
fins el 4 d’abril de 2010.

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 i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei.

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

13.- 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 contractar, mitjançant contracte laboral temporal de jornada
sencera, el senyor Francesc-Xavier Güell i Codina, com a ordenança-notificador 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
del 7 d’octubre de 2008 al 8 de gener de 2009, amb una jornada de treball del 37%, 15 hores
setmanals, distribuïdes així: 3 hores per al manteniment de la gatera municipal, 2 hores per
recol·locar cadires al Centre Cultural Costa i Font i 10 hores per al repartiment de programes
municipals, 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 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 i absoluta, 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 6 D’OCTUBRE 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, 3 d’octubre 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, UNA CONTRACTACIÓ LABORAL

He rebut l’original amb data 03-10-2008,
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 6 D’OCTUBRE 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, 3 d’octubre 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, UNA CONTRACTACIÓ LABORAL


