
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA

EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2008

Número de sessió: JGL/37/2008

En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila
(provisionalment situada al C/ de Ramon Pou, 82, baixos), el dia 3 de novembre 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 i senyora Rosa Papell i Coma, tots
del grup polític municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera
convocatòria. La Regidora senyora Montserrat Casals i Saborit justifica la seva
inassistència.

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 20 d’octubre de 2008, número de sessió JGL/36/2008, 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 20 d’octubre de 2008, número de sessió
JGL/36/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 Antonio Ramos i Sánchez, demanant autorització per

instal·lar una atracció consistent en una xurreria de 5 x 2 metres, durant els dies 20, 21,
27 i 28 de desembre de 2008, 3, 4, 5 i 6 de gener de 2009, i durant la Festa dels Tonis,
18, 19 i 20 de gener de 2009.

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 de
la taxa corresponent, que hauran de ser satisfets abans del 20 de desembre de 2008.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 Mª del Carmen López i Paredes, comunicant que a

l’Av. Montseny núm. 7, hi ha un gos que circula sol pel carrer amb xip i collar i ha agredit a
la sol·licitant i al seu gos, 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 a la sol·licitant .

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 Antoni Font i Schilt, en representació de l’Associació

de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP Les Pinediques, demanant el vistiplau de la
corporació sobre el contracte per al servei de cuina i menjador subscrit entre l’AMPA del
CEIP Les Pinediques i l’empresa “Kari i Àngels Serveis, S.L”.

Vist que Secretaria-Intervenció ha donat el seu vistiplau al citat contracte, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:



PART DISPOSITIVA:
Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada i donar el

vistiplau municipal al contracte per al servei de cuina i menjador a signar entre l’AMPA del
CEIP Les Pinediques de Taradell i l’empresa “Kari i Àngels Serveis, S.L.”

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 de la senyora Rosamaria Estrany i Llorens, en representació de

la Campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple, demanant col·laboració econòmica, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la col·laboració municipal amb 100,00 euros.
Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 de la senyora Montserrat Arumí i Casanovas, demanant el canvi

de titularitat jurídica dels drets funeraris del nínxol núm. 17 de la Via Sant Sebastià i del
nínxol núm. 50 de la Via de Sant Quirze, del Cementiri Municipal, actualment a nom de la
seva tieta senyora Carme Brugalla i Ballester (qepd), a favor de la sol·licitant.

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

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

Primer.- Aprovar autoritzar els canvis de titularitat jurídica sol·licitats i la liquidació
dels drets municipals corresponents.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 l’acta emesa per l’agent auxiliar de la Policia Local de Taradell núm. 1001, de

data 26 d’octubre de 2008, informant de l’abocament incontrolat de deixalles en una zona
rural del camí ral de Mont-rodon en direcció al Mas la Verneda, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la a l’Alcaldia perquè incoï el corresponent expedient
sancionador

Segon.- Notificar la present resolució als presumptes responsables del citat
abocament incontrolat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 comunicació de la senyora Eva Martínez i Crespiera, en representació del

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya, comunicant que s’ha iniciat expedient sancionador al senyor José Antonio
Donaire i Medina per la presumpta comissió d’una infracció a la normativa d’espectacles,
activitats recreatives i establiments públics, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució a la comunicant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 Arantxa Serra i Masramon, en representació del

Consell de Joventut de Taradell, demanant 12 tanques, 2 taules i 3 cadires per poder
celebrar la festa de la castanyada el dia 31 d’octubre de 2008, 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, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 Montserrat Dilmer i Vecina, demanant un duplicat

del títol de nínxol bloc primavera, columbari número 16, donat que l’ha extraviat, 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 i la liquidació dels drets municipals de la
taxa corresponent.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 del senyor Josep Mª Bigas i Mirambell, demanant que es

col·loqui un mirall a l’altre banda de la carretera, BV-5306, de la sortida de la seva
vivenda, Mas el Molist, donada la poca visibilitat existent.

Vist l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Diputació de Barcelona, de data 14 d’octubre de 2008, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar còpia de l’informe esmentat al sol·licitant
Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 comunicació de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol i de Fundació

privada Miquel Martí i Pol, comunicant que volen impulsar actes per commemorar el 5è
aniversari de la mort de Miquel Martí i Pol el proper dia 11 de novembre d’enguany, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada.
Segon.- Notificar la present resolució als comunicants.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.



13 PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Lluís Pérez i Turell, demanant que es solucioni el

problema que comporta la gran velocitat amb la qual els vehicles circulen per la entrada
de la Urbanització Miranda La Plana-La Roca, instal·lant bandes reductores i comunicant
que durant els treballs de neteja del voral de l’entrada de la urbanització se’ls va malmetre
la bústia.

Vist l’informe desfavorable emès pel Supervisor de la Policia Local de Taradell, de
data 2 d’octubre de 2008, pel tema de la velocitat dels vehicles, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la desestimació de la col·lació de bandes rugoses, d’acord a
l’informe desfavorable emès pel Supervisor de la Policia Local de Taradell, de data 2
d’octubre de 2008, que es considera incorporat a la present resolució i còpia del qual
s’adjuntarà a les notificacions de la mateixa que es facin.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, adjuntant còpia del citat
informe.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

14.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Alícia Roma i Company, en representació de la

senyora Dolors Ballester i Ramírez, demanant que s’arreglin les garlandes de Nadal del
davant de la Pl. de les Eres, núm. 9 , 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, quatre (4), del grup

de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

15.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Mònica Badosa i Canalias, en representació del

senyor Ferran Trassierra i Arumí, demanant la devolució de la fiança dipositada, 136,04
euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada,
expedient núm. 81/2008.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

16.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Baldomer Freixas i Vallmitjana, en representació del

senyor Baldomer Freixas i Roma, demanant la devolució de les fiances dipositades, de
316,24 euros i 360,00 euros, per tal de garantir les condicions de les llicències
urbanístiques d’obres atorgades, expedients núm. 36/1996 i 247/2004, respectivament.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Aparellador Municipal, de data 21 d’octubre
de 2008, segons el qual no es procedent la devolució de la fiança donat que el paviment
de panot presenta nombroses peces trencades i el rejuntat de la vorera amb l’edifici s’ha
realitzat amb formigó.

Vist 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 desestimar-la donat que el paviment de panot presenta
nombroses peces trencades i el rejuntat de la vorera amb l’edifici s’ha realitzat amb
formigó.

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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

17.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Ginesta i Mas, en representació de l’empresa

Famgines S.L., renunciant a la devolució de la fiança dipositada, 2.735,82 euros, per tal
de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm.
267/2005, per tal que es facin les reparacions pertinents respecte a l’escomesa de gas
mal col·locada i altres desperfectes de la via pública ocorreguts durant les obres fetes a la
finca situada al C/ de la Vila, núm. 10-12.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal de data 15 d’octubre de
2008, segons el qual el total de l’import de la fiança dipositada ha cobert el cost total de
les obres de recol·locació de l’escomesa de gas i varies subsanacions del paviment fetes
per la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.

Vist 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 incautació del total de la fiança de 2.735,82 euros per cobrir el
cost de les despeses de les obres de recol·locació de l’escomesa de gas i varies
subsanacions del paviment fetes per la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.



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

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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

18.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor José Antonio Velasco i Ramos, demanant el canvi de

titularitat jurídica del permís ambiental municipal, expedient núm. 13/2004, de l’activitat bar,
en el local situat al C/ Joc de la Pilota, núm. 5, expedient núm. 23/2008.

Vista la renuncia de la societat Rivé, SCCL, actual titular, a favor del sol·licitant senyor
José Antonio Velasco i Ramos.

Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Tècnic Municipal, amb la condició prèvia
que cal mantenir el compliment de les condicions vigents en el moment de l’adequació de
l’activitat a la Llei 3/1998, l’empresa Rivé, SCCL, i 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

19.- PART EXPOSITIVA:
En data 20 de maig de 2004, la senyora Mercè Peipoch i Comerma, amb DNI núm.

38.960.849, presentà, davant d’aquest Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació
annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència ambiental municipal (annex II.1, tipus A)



per a l’exercici de l’activitat d’explotació porcina intensiva d’engreix ubicada a la Granja
Homs, s/n, expedient núm. 33/2004.

S’ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu
Reglament general de desenvolupament, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, així
com l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions (en endavant OA).

D’acord amb el procediment establert en les normes esmentades, es va donar trasllat
de l’expedient a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) perquè l’òrgan ambiental
competent de la Generalitat emetés l’informe preceptiu, en un termini de dos mesos. A més,
es requerí el pronunciament previ de la Ponència Ambiental de la Generalitat perquè, en un
termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte
tècnic i demés documentació presentada. Com a conseqüència d’aquest informe, es
desprèn que el projecte no és suficient i en data 1 de juliol de 2004 es requereix a
l’interessada que subsani les deficiències.

De forma simultània es sol·licità pronunciament dels Tècnics Municipals per raó de la
matèria sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i demés documentació presentada. Com a
conseqüència d’aquests informes, es desprèn que el projecte és suficient i idoni.

En data 8 de juliol de 2004 la interessada, senyora Mercè Peipoch i Comerma, va
presentar documentació per tal de subsanar les deficiències que s’esmentaven en l’informe
de l’OGAU.

L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i audiència als veïns
immediats, per un termini de 20 i 10 dies, respectivament, fins el 20 de maig de 2005.

En data 23 de maig de 2005 es donà trasllat, tant a l’OGAU com els Tècnics
Municipals per raó de la matèria, del tràmit d’informació pública i audiència veïnal portat a
terme. Es van rebre al·legacions dels veïns.

En data 11 de maig de 2005 es va rebre a l’Ajuntament l’informe preceptiu
desfavorable, emès per l’òrgan ambiental competent de la Generalitat. En data 11 de juliol de
2005 es va fer la proposta de resolució desfavorable, la qual es va enviar a l’interessada, als
veïns que havien fet les al·legacions, al Consell Comarcal d’Osona (CCO) i a l’OGAU.

En data 3 d’agost de 2005, la senyora Mercè Peipoch i Comerma va fer al·legacions a
la citada proposta, les quals van ésser traslladades a l’OGAU en data de 16 d’agost del 2005
per tal de que s’informessin.

En data 30 de maig de 2006 es va rebre a l’Ajuntament l’informe preceptiu favorable
de l’OGAU del que s’adjunten fotocòpies.

Per Junta de Govern de 6 de juny de 2008 es va donar la llicència d’instal.lació,
condicionada a l’obtenció del control inicial per poder exercir l’activitat.

Posteriorment, en data 8 d’octubre de 2008 la titular va demanar la concessió de la
llicència ambiental municipal, aportant l’acta de control inicial i complementari fet per
l’empresa EGAVIC, S.L.

L’Enginyer Tècnic Municipal va emetre informe favorable en data 20 d’octubre de
2008. Del contingut de l’esmentat informe es desprèn que és procedent concedir a la
senyora Mercè Peipoch i Comerma l’exercici de l’activitat d’explotació porcina intensiva
d’engreix ubicada a la Granja Homs, s/n, d’aquest municipi, per la qual es demanà la
llicència ambiental municipal (annex II.1 tipus A, ) que va donar lloc al present expedient,
amb les determinacions establertes, per la qual cosa informen favorablement l’atorgament de
la llicència sol·licitada.

Atès que l’Alcalde és competent per a l’atorgament de la llicència sol·licitada, a



tenor del que disposen els art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).

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.- Concedir a la senyora Mercè Peipoch i Comerma, amb DNI núm.
38.960.849, la llicència ambiental municipal (annex II.1 tipus A) per a l’exercici de l’activitat
d’explotació porcina intensiva d’engreix ubicada a la Granja Homs, s/n, d’aquest municipi,
expedient núm. 33/2004.

Segon.- Notificar la present resolució al peticionari, a la resta d’interessats i al
Consell Comarcal d’Osona.

Tercer.- Comunicar la present resolució a l’OGAU per al seu trasllat a l’òrgan
ambiental corresponent de l’Administració de la Generalitat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de
membres presents a la sessió i quatre (4) 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

20.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Eulàlia Planas i Pujol, en representació del senyor

Jaume Furtet i Valeri, demanant llicència urbanística de primera ocupació en relació a les
obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 68/1987.

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/ de Lleida, núm. 11, 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 24 de
novembre de 1987, expedient núm. 68/1987.

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 la interessada 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

21.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Víctor Doucluso i Ferrer, demanant llicència

urbanística de primera ocupació en relació a les obres dels expedients de llicència
urbanística d’obres núm. 64/2002 i 255/2002.

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. 25, 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 18 de
febrer de 2003, expedients núm. 64/2002 i 255/2002.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

22.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montse Bach Masramon i Josep Pons i

Casasampere, demanant llicència urbanística de primera ocupació en relació a les obres
de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 133/2006.

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 al C/ Puiglagulla, núm. 38, 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 d’octubre
de 2006, expedient núm. 133/2006.

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 la interessada 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

23.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Manel Alcubierre i Roca, demanant llicència

urbanística de primera ocupació en relació a les obres de l’expedient de llicència
urbanística d’obres núm. 331/2003.

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/ Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 22, 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 13 de gener de 2004, expedient núm. 331/2003.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

24.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la societat Construccions Freixas-Serra S.A., demanant



llicència urbanística d’obres per fer escomesa, al C/ Era d’en Mero, núm. 3-5, expedient
núm. 218/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que s’ha d’evitar en el possible d’afectar la
calçada i 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 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

25.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Elisa Freixas i Godayol, demanant llicència

urbanística d’obres per instal·lar elevador, al C/ Via Canigó, núm. 18, expedient núm.
92/2008.

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 ni a 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

26.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud dels senyors Manel Alcubierre i Anna Maria Sellés, demanant

llicència urbanística d’obres per legalització de l’ampliació soterrani, al C/ Mossèn Cinto
Verdaguer, núm. 22, expedient núm. 220/2008.

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 als sol·licitants, assabentant-los 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

27.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Sergi Aranda i Casassas, demanant llicència

urbanística d’obres per canviar rajoles de la cuina, al C/ Esquís, núm. 28, expedient núm.
217/2008.

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 de
modificació a l’estructura o distribució.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

28.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Teresa Lleopart i Coll, demanant llicència urbanística

d’obres per reparar la teulada, al Mas Blanquers, expedient núm. 219/2008.
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’ampliacions de volum de modificacions a l’estructura o distribució.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

29.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Ramon Tañà i Codinachs, demanant llicència

urbanística d’obres per fer moviment de terres per formació de camp, al Mas el Reguer,
expedient núm. 214/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor
Municipals, amb la condició particular prèvia que els moviments de terres no superaran en
cap cas més o menys 1,5 metres d’alçada, els talussos resultants caldrà estabilitzar-los
per tal de que no s’erosionin, no està permès en sòl no urbanitzable activitats que no
estiguin lligades a l’activitat agrícola i en cas de fer noves aportacions de terres aquestes
seran de la mateixa qualitat per al conreu, quedant expressament prohibides aportacions
de runes, sobrants de cantera, etc.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

30.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Pere Barceló i Homs, demanant llicència urbanística

d’obres per reparar teulada, al C/ de la Vila, núm. 112, expedient núm. 213/2008.
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’ampliacions de volum ni modificacions a l’estructura o distribució.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

31.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Lleopart i Coll, demanant llicència

urbanística d’obres per reparar teulada i arrebossar parets, al Can Pardalé, expedient
núm. 215/2008.

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’ampliacions de volum ni modificacions a l’estructura o distribució.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.



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

la societat Gas Natural Distribución SDG, SA, demanant llicència urbanística d’obres per fer
escomesa, a l’Av. Castellets, núm. 44, expedient núm. 221/2008.

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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

33.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Jaume Furtet i Valeri, demanant llicència urbanística

d’obres per legalització de planta sotacoberta (golfes), al C/ Lleida, núm. 11, expedient
núm. 216/2008.

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 possibilitats 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

34.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la societat Reformes Can Vilacís, S.L., demanant llicència

urbanística d’obres per fer escomesa, al C/ Pompeu Fabra, expedient núm. 200/2008.
Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor

Municipals, amb la condició particular prèvia que s’ha d’evitar en el possible d’afectar la
calçada i 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 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

35.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud de la senyora Gemma Codina i Crous, demanant llicència

urbanística d’obres per legalització de cobert, al Molí dels Capellans, expedient núm.
123/2008.

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 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

36.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la sol·licitud del senyor Pere Bonet i Almeda, demanant llicència urbanística

d’obres per modificació i ampliació d’habitatge en construcció, al C/ dels Roures, núm. 1,
expedient núm. 165/2008.

Vistos els informes favorables emesos per l’Arquitecte 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 majors 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, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENT

37.- PART EXPOSITIVA:
Ateses les factures i altres càrrecs, degudament conformats, rebuts darrerament com

a justificants de les despeses autoritzades, disposades i ordenades (document comptable
ADO).

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, pel qual, entre d’altres,
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per
l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles de l’apartat f): Ordenar pagaments, es proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la relació de factures i altres càrrecs com a justificants de les
despeses autoritzades, disposades i ordenades (document comptable ADO), corresponent
al mes d’octubre de 2008, que puja a la quantitat total de 510.234,11 euros, que consta a
l’expedient, i ordenar el pagament efectiu de cadascun dels càrrecs de la mateixa (document
comptable ADOP).

Segon.- Notificar la present resolució a la Tresorera Municipal.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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, CONTRACTES MENORS

38.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres de reforma i noves instal·lacions de les

oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret el 80% de la instal·lació de
mobiliari, amb un pressupost de contractació de 50.000,00 euros, IVA exclòs, i donat que
s’està davant un contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el pressupost de
contractació és inferior a 50.000,00 euros sense IVA, en harmonia amb els articles 95 i 122.3
de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, i donat, així mateix,
que en la tramitació dels contractes menors d’obres i instal·lacions es fixarà amb l’empresa
seleccionada el preu just del contracte, podent-se prescindir de la constitució de la garantia,
tal com s’estableix a la clàusula 26.4 dels plecs de clàusules administratives generals
aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Copy Fax Equips, S.L., de Sant
Martí de Centelles Taradell, amb el preu de 46.762,85 euros més 7.482,06 euros del 16%
d’IVA, es a dir un total de 54.244,91 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a



adjudicar.
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 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 l’execució de les obres de reforma i noves instal·lacions
de les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret el 80% de la instal·lació
de mobiliari, per un import d’adjudicació de 46.762,85 euros més 7.482,06 euros del 16%
d’IVA, es a dir un total de 54.244,91 euros, IVA inclòs, amb l’empresa Copy Fax Equips, S.L.,
de Sant Martí de Centelles, com a contracte menor d’obres i instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 54.244,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

39.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres de reforma i noves instal·lacions de les

oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret part de la instal·lació de les
divisions verticals i mampares, amb un pressupost de contractació de 50.000,00 euros, IVA
exclòs, i donat que s’està davant un contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el
pressupost de contractació és inferior a 50.000,00 euros sense IVA, en harmonia amb els
articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, i
donat, així mateix, que en la tramitació dels contractes menors d’obres i instal·lacions es
fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just del contracte, podent-se prescindir de la
constitució de la garantia, tal com s’estableix a la clàusula 26.4 dels plecs de clàusules
administratives generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament
de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Divisions Verticals del Vallès, S.L.,
de Sabadell, amb el preu de 20.000,00 euros més 3.200,00 euros del 16% d’IVA, es a dir un
total de 23.200,00 euros, IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a adjudicar.

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 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 l’execució de les obres de reforma i noves instal·lacions
de les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret part de la instal·lació de
les divisions verticals i mampares, per un import d’adjudicació de 20.000,00 euros més
3.200,00 euros del 16% d’IVA, es a dir un total de 23.200,00 euros, IVA inclòs, amb
l’empresa Divisions Verticals del Vallès, S.L., de Sabadell, com a contracte menor d’obres i
instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 23.200,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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.

40.- PART EXPOSITIVA:
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres de reforma i noves instal·lacions de les

oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret la instal·lació de plaques de
cartró guix i plaques registrables, amb un pressupost de contractació de 25.000,00 euros,
IVA exclòs, i donat que s’està davant un contracte menor d’obres i instal·lacions, per quant el
pressupost de contractació és inferior a 50.000,00 euros sense IVA, en harmonia amb els
articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, i
donat, així mateix, que en la tramitació dels contractes menors d’obres i instal·lacions es
fixarà amb l’empresa seleccionada el preu just del contracte, podent-se prescindir de la
constitució de la garantia, tal com s’estableix a la clàusula 26.4 dels plecs de clàusules
administratives generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament
de Taradell.

Considerant que l’oferta presentada per l’empresa Vicguix, S.L., de Vic, amb el preu
de 23.547,44 euros més 3.767,59 euros del 16% d’IVA, es a dir un total de 27.315,03 euros,
IVA inclòs, és el preu just del contracte menor a adjudicar.

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 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 l’execució de les obres de reforma i noves instal·lacions
de les oficines de l’Ajuntament del C/ de la Vila, núm. 45, en concret la instal·lació de plaques
de cartró guix i plaques registrables, per un import d’adjudicació de 23.547,44 euros més
3.767,69 euros del 16% d’IVA, es a dir un total de 27.315,03 euros, IVA inclòs, amb
l’empresa Divisions Verticals del Vallès, S.L., de Sabadell, com a contracte menor d’obres i
instal·lacions.

Segon.- Aprovar la despesa total de 27.315,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 43163220, obres modificació i reformes dependències municipals Casa de la Vila,
1ª fase, del vigent pressupost general per a 2008. Una vegada realitzada l’obra, que
l’empresa adjudicatària presenti la corresponent factura, per diligenciar-la amb el "he rebut i
conforme" per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local.

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup
de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent quatre (4) 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 3 DE NOVEMBRE 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, 31 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, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENT
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTES MENORS

He rebut l’original amb data 31-10-2008,
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 3 DE NOVEMBRE 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, 31 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, LA RELACIÓ D’ORDRES DE PAGAMENT
VI.- APROVAR, SI S’ESCAU, CONTRACTES MENORS


