
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/35/2008
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 13 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 6 d’octubre de 2008, número de sessió JGL/34/2008, 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 6 d’octubre de 2008, número de sessió
JGL/34/2008.
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 Salvador Pujades i Segalés, demanant la devolució

de la fiança dipositada, 125,14 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 180/2008.

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

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

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

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

3.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Mercè Garay i Donoso, en representació del

senyor Xavier Veiga i Gómez, demanant la devolució de la fiança dipositada, 156,86
euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada,
expedient núm. 177/2008.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal, de data 13 d’octubre
de 2008, segons el qual no es procedent el retorn de la fiança donat que la rasa
d’escomesa de l’aigua no ha estat tapada i pavimentada correctament, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar desestimar-la donat que la rasa d’escomesa de l’aigua no ha
estat tapada i pavimentada correctament.

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 sol·licitud del senyor Jordi Pladevall i Casanovas, en representació de

l’Associació per a la millora del medi ambient de Taradell El Pi Gros, demanant que es
retiri la base-antena de telefonia mòbil de Vodafone que hi ha instal·lada al dipòsit de Les
Pinediques, ja que està fora la legalitat per varis motius, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que es van iniciar els tràmits per al desmantellament
d’aquesta base-antena i les demès solucions de l’informe de telefonia mòbil.

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 URBANÍSTIQUES

5.- PART EXPOSITIVA:
Atès que a la sessió d’aquesta Junta de Govern Local del dia 23 de juliol de 2007,

es va aprovar atorgar llicència urbanística d’obres majors al senyor Ramon Freixas i
Lozar, en representació de la societat Habitatges Taradell, S.L., per a construcció d’edifici
plurifamiliar en cantonada, al C/ de la Font, núm. 18-20, expedient núm. 323/2006, amb la
condició particular prèvia que cal fer la cessió de l’espai soterrat sota el vial i cal aportar
projecte d’execució, estudi de seguretat i de salut, fulls tècnics de direcció de l’execució
de les obres i projecte per a la obtenció de la llicència ambiental de l’aparcament.

Atès que amb data 7 d’octubre de 2008, registre d’entrada núm. 1804 del 8-10-
2008, el senyor Ramon Freixas i Lozar, en representació de la societat Habitatges Taradell,
S.L., ha sol·licitat el desestiment de la llicència atorgada, donat que no es faran les obres.

Vist l’informe favorable emès pel Secretari-Interventor Municipal.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,

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

Primer.- Aprovar acceptar el desestiment de la llicència urbanística d’obres atorgada
al senyor senyor Ramon Freixas i Lozar, en representació de la societat Habitatges Taradell
S.L., expedient núm. 323/2006.

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.

6.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Albert Estapé i Vilà, en representació de la societat

Estabanell i Pahisa Energia, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per ampliació de
xarxa, a la Font Gran, expedient núm. 194/2008.

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 al tipus d’obra a executar i aquesta llicència es concedeix a precari fins el
trasllat a la situació definitiva .

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

7.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Albert Estapé i Vilà, en representació de la societat

Estabanell i Pahisa Energia, S.A., demanant llicència urbanística d’obres per renovació de
xarxa, al C/ Barceloneta, Ptge. Barceloneta, C/ de la Vila, C/ Sant Sebastià i C/ França,
expedient núm. 195/2008.

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 al tipus d’obra a executar.

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



8.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Hermini Pedrosa i Marín, demanant llicència

urbanística d’obres per legalització d’ampliació d’habitatge, al Ptge. del Casino, núm. 20,
expedient núm. 191/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que la reforma i ampliació de l’edifici es
considera dintre de les responsabilitats dels tècnics del projecte i ajustat a normativa.

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

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

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

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

IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI D’AGRUPACIÓ
D’EMPRESES DE DATA 14-6-2004 SUSCRIT ENTRE L’ENTITAT
ORGANITZADORA INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS, S.L. I VARIES
EMPRESES AGRUPADES

9.- PART EXPOSITIVA:
Ates que el dia 1 de gener de 2004 va entrar en vigor el nou sistema de formació

professional, segons el Reial Decret 1064/2003 (BOE de 12 de setembre de 2003), que es
desenvolupa amb la OM TAS/500/2004, de 13 de febrer.

Ates que segons aquest sistema esmentat les empreses podran bonificar-se el cost
de la formació realitzada pels seus treballadors directament de les quotes de la seguretat
social.

Ates que aquest sistema de formació professional contempla de possibilitat que les
empreses s’agrupin amb la finalitat de gestionar de forma conjunta la seva formació
contínua.

Atesa la necessitat d’adherir-nos al Conveni d’Agrupació d’empreses subscrit entre
l’entitat organitzadora Infocentre Formació d’Estudis, S.L. i les empreses agrupades CCM



Electrònic, S.L., Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i Video Oca,
S.L., es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni d’Agrupació d’empreses subscrit entre
l’entitat organitzadora Infocentre Formació d’Estudis, S.L. i les empreses agrupades CCM
Electrònic, S.L., Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i Video, Oca
S.L.

Segon.- Notificar la present resolució a l’entitat organitzadora Infocentre Formació
d’Estudis, S.L.
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, EL CALENDARI DE RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS MUNICIPALS ANY 2009

10.- PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT) té

delegades funcions de gestió de la recaptació municipal, però no la fixació del calendari
fiscal per a l’any 2009, sent necessari fixar-lo, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar fixar el calendari general, proposat per l’OGT, de recaptació en
període voluntari dels següents tributs municipals corresponents a l’exercici de 2009:
Concepte 03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica: del 02/02/2009 al 02/04/2009.
Concepte 01 Impost sobre Béns Immobles Urbans: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 11 Taxa per recollida d’escombraries: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 12 Taxa per recollida d’escombraries comercials: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 13 Taxa per recollida d’escombraries industrials: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 16 Taxa servei de cementiri municipal: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 41 Taxa per entrada de vehicles-guals: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 44 Taxa per ocupació de via pública: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 72 Taxa servei prevenció d’incendis
en urbanitzacions: del 03/04/2009 al 04/06/2009.
Concepte 02 Impost sobre Béns Immobles Rústecs: del 04/09/2009 al 05/11/2009.
Concepte 10 Impost sobre Activitats Econòmiques: del 04/09/2009 al 05/11/2009.

Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, a Barcelona i a Vic.
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.



VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITZACIÓ PER APLICAR, A PARTIR
DE L’ANY 2009, ELS PREUS BASE PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN
COMPTADOR SOBRE BATERIA, PER ESCOMESES D’AIGUA DE 13 I 20
MM. DE DIÀMETRE, PEL CANVI D’AFORAMENT PER COMPTADOR, PER
ESCOMESA D’AIGUA DE 13 MM. DE DIÀMETRE AMB MINI BATERIA I UN
COMPTADOR, PER CANVI DE NOM, PER LA REPRESA DEL
SUBMINISTRAMENT PER AIGUA TALLADA, I PER FIANÇA I.C.S., DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, SOL·LICITATS PER SOREA,
SA

11.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Joan Ramon Lladó i Palomas, en representació de la

companyia arrendatària del servei municipal d’aigües, SOREA, SA, demanant autorització
per incrementar els preus base per la instal·lació d’un comptador sobre bateria, per
escomeses d’aigua de 13 i 20 mm. de diàmetre, pel canvi d’aforament per comptador, per
escomesa d’aigua de 13 mm. de diàmetre amb mini bateria i un comptador, per canvi de
nom, per la represa del subministrament per aigua tallada, i per fiança I.C.S.

Vista la justificació econòmica aportada dels esmentats increments, es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’autorització de l’aplicació dels preus finals sol·licitats amb vigència
a partir de l’1 de gener de 2009, següents:

a) Per instal·lació d’un comptador sobre bateria: 201,93 euros, IVA 16% inclòs.
b) Per escomesa d’aigua de 13 mm. de diàmetre: 500,71 euros, IVA 16% inclòs.
c) Per escomesa d’aigua de 13 mm. de diàmetre per a obres: 572,24 euros, IVA

16% inclòs.
d) Per escomesa d’aigua de 20 mm. de diàmetre: 570,71 euros, IVA 16% inclòs.
e) Pel canvi d’aforament per comptador: 346,65 euros, IVA 16% inclòs.
f) Per escomesa d’aigua de 13 mm. de diàmetre amb mini bateria i un

comptador: 541,24 euros, IVA 16% inclòs.
g) Pel canvi de nom: 20,12 euros, IVA 16% inclòs.
h) Per represa del subministrament d’aigua tallada: 51,20 euros, IVA 16% inclòs.
i) Per fiança I.C.S: 12,02 euros, IVA 16% inclòs.
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.

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ
DE LA EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE L’ARRENDAMENT DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGÜES DE
TARADELL



12.- PART EXPOSITIVA:
Atès que la empresa adjudicatària de l’arrendament de la gestió del servei de

subministrament municipal d’aigües de Taradell, SOREA, SA, representada pel senyor Joan
Ramon Lladó ha presentat una sol·licitud de modificació de la retribució a percebre per la
seva gestió del servei de subministrament d’aigua, donat que des de l’1 de juliol de 2007 no
ha estat revisada.

Atès que al contracte administratiu de l’adjudicació i al plec de condicions
econòmicoadministratives, llei del contracte, hi figura la fórmula paramètrica a aplicar i el
procediment a seguir per tal de revisar el preu de la retribució, d’acord amb les variacions
sofertes per les partides que conformen el cost d’explotació, ja que s’ha originat un
desequilibri econòmic en la gestió donat l’increment dels costos dels factors productius
bàsics, ma d’obra, materials, i energia, que intervenen en l’activitat de la dita gestió del
servei.

Atès que s’adjunta un estudi justificant la modificació de la retribució a percebre per
SOREA, SA per la gestió del servei, i atès que es considera adequada la retribució
proposada, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de
resolució:
PART EXPOSITIVA:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la retribució a percebre per la empresa
adjudicatària de l’arrendament de la gestió del servei de subministrament municipal d’aigües,
SOREA, SA, en el sentit d’incrementar-la de 0,7006 euros per metre cúbic facturat, més IVA,
es a dir, 0,8127 euros, fins a 0,8442 euros per metre cúbic facturat, més IVA, es a dir, 0,9793
euros per metre cúbic facturat.

Segon.- L’entrada en vigència de la nova retribució aprovada tindrà lloc en la mateixa
data en que s’apliquin les tarifes del subministrament d’aigua als usuaris aprovades
provisionalment per l’Ajuntament en Ple en data 15 d’octubre de 2008.

Tercer.- Obrir un període d’informació pública de trenta dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

DE BARCELONA, perquè els interessats puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. Cas de no presentar-se’n, s’entendrà aprovada definitivament sense
necessitat de prendre nova resolució.

Quart.- Notificar la present resolució a la societat SOREA, SA.
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 13 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, 10 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, EL CALENDARI DE RECAPTACIÓ DELS

TRIBUTS MUNICIPALS ANY 2009
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITZACIÓ PER APLICAR, A

PARTIR DE L’ANY 2009, ELS PREUS BASE PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN COMPTADOR
SOBRE BATERIA, PER ESCOMESES D’AIGUA DE 13 I 20 MM. DE DIÀMETRE, PEL
CANVI D’AFORAMENT PER COMPTADOR, PER ESCOMESA D’AIGUA DE 13 MM. DE
DIÀMETRE AMB MINI BATERIA I UN COMPTADOR, PER CANVI DE NOM, PER LA
REPRESA DEL SUBMINISTRAMENT PER AIGUA TALLADA, I PER FIANÇA I.C.S., DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, SOL·LICITATS PER SOREA, SA

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ
DE LA EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE L’ARRENDAMENT DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARADELL

He rebut l’original amb data 10-10-2008,
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 13 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, 10 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, EL CALENDARI DE RECAPTACIÓ DELS

TRIBUTS MUNICIPALS ANY 2009
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITZACIÓ PER APLICAR, A

PARTIR DE L’ANY 2009, ELS PREUS BASE PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UN COMPTADOR SOBRE BATERIA, PER ESCOMESES D’AIGUA
DE 13 I 20 MM. DE DIÀMETRE, PEL CANVI D’AFORAMENT PER
COMPTADOR, PER ESCOMESA D’AIGUA DE 13 MM. DE DIÀMETRE
AMB MINI BATERIA I UN COMPTADOR, PER CANVI DE NOM, PER
LA REPRESA DEL SUBMINISTRAMENT PER AIGUA TALLADA, I
PER FIANÇA I.C.S., DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA,
SOL·LICITATS PER SOREA, SA

VII.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ
DE LA EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE L’ARRENDAMENT DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL
D’AIGÜES DE TARADELL


