
 

ACTA 
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA  

EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2008  
 

Número de sessió: JGL/39/2008 
 
 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 17 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, 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 ANTERI OR 
 
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 10 de novembre de 2008, número de sessió JGL/38/2008, 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 10 de novembre de 2008, número de sessió 
JGL/38/2008. 
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 IN STÀNCIES, 



 

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT  
 
2.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Dani Prat i Muntadas, demanant la devolució de la 
fiança dipositada, 457,16 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència 
urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 204/2008, donat que el senyor Miquel 
Sadurní i Dachs ha cedit al sol·licitant els drets de la llicència urbanística (caducada) 
expedient núm. 167/2003 i la fiança dipositada per a la mateixa de 831,21 euros, que 
passa a ser la fiança corresponent a la llicència expedient núm. 204/2008. 

Comprovat documentalment que el senyor Miquel Sadurní i Dachs ha cedit els 
drets i fiança citats. 

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

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

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

Atesa la sol·licitud de la senyora Anna Mora i Mora, en representació de la societat 
Complements Mora, SCP, i botigues del C/ de la Vila, demanant autorització per 
organitzar la “botiga al carrer” el dia de la Fira de Santa Llúcia, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució: 
PART DISPOSITIVA: 

Primer.-  Aprovar autoritzar-li el que sol·licita. 
Segon.-  Notificar la present resolució 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 de la Junta Local Taradell Osona Contra El Càncer, demanant 
autorització per fer la recapta anual el dia de la Fira de Santa Llúcia, al davant de la Caixa 
de Manlleu, al davant “La Caixa” i al C/ Església, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció de la següent proposta de resolució: 
PART DISPOSITIVA: 

Primer.-  Aprovar autoritzar-li el que sol·licita. 
Segon.-  Notificar la present resolució al sol·licitant. 

VOTACIÓ ORDINÀRIA: 
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 



 

presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
5.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Esperanza Molina i Simó, demanant el canvi 
de titularitat jurídica dels drets funeraris del nínxol núm. 46 de la Via Santa Julita del 
Cementiri Municipal, actualment a nom dels seus pares senyors Nicolás B. Molina i 
Albadalejo i Lourdes Simó i González (qepd), a favor de la sol·licitant i de la seva filla 
Judith Oliver i Molina, i demanant el canvi de titularitat jurídica dels drets funeraris del 
nínxol núm. 81 de la Via Santa Julita del Cementiri Municipal, actualment a nom dels seus 
pares senyors Nicolás B. Molina i Albadalejo i Lourdes Simó i González (qepd), a favor de 
la sol·licitant i del seu fill Josep Maria Oliver i Molina. 

Comprovat documentalment que la sol·licitant és hereva dels actuals titulars i la 
renúncia feta per les seves germanes també hereves senyores Lourdes Molina i Simó i Mª 
Neus Molina i Simó. 

Vist l’article 6 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 81, 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, 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 Ramon Saborit i Bou i de la senyora Katerina 
Pshonko, demanant l’informe de disponibilitat i adequació d’habitatge, Av. Castellets, núm. 
51, a fi de efectuar el reagrupament familiar. 
 Vist l’article 42.2 e) del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’1 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, referent a la necessitat de 
disposar, per part del reagrupant, d’un habitatge adequat per atendre les seves 
necessitats i les de la seva família, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la 
següent proposta de resolució: 
PART DISPOSITIVA: 

Primer.-  Aprovar l’informe de disponibilitat i adequació d’habitatge de l’Av. 
Castellets, núm. 51, que consta a l’expedient. 

Segon.-  Notificar la present resolució als sol·licitants, adjuntant el citat informe. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA: 
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 



 

 
7.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud de la senyora Maria Rosa Brugulat i Borràs, en representació de 
la senyora Montserrat Brugulat i Borràs, demanant que es solucioni el problema de no 
poder estacionar al davant de casa seva degut a la ratlla groga existent, que el cartell de 
“prohibit aparcat. Camí particular” es col·loqui on correspon i que es solucioni el voral 
perillós que hi ha a la cantonada amb una pendent de més del 20%, es proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució: 
PART DISPOSITIVA: 

Primer.-  Aprovar passar-la al Coordinador dels Serveis Tècnics Municipals, 
l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i Oliva. 

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

Atesa la sol·licitud del senyor Josep Codinachs i Casellas, demanant autorització per 
a entrada-sortida de vehicles a garatge, local o edifici de fins a 4 places, amb la corresponent 
placa de gual, a través de la vorera pública municipal, situat al C/ de la Vila, núm. 141, 
baixos segona. 

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

Primer.-   Aprovar autoritzar-li el que sol·licita i la liquidació dels drets municipals 
corresponents, autoritzant, tanmateix, pintar una línia de color groc, segons norma UNE 
48103, referència B-502, de 15 centímetres d’amplada pintada damunt de la calçada a 
una distància de 20 cm. de la vorada i paral·lela a aquesta, que tindrà la mateixa longitud 
que la porta d’accés al local d’estacionament, sota les directrius del Coordinador dels 
Serveis Tècnics Municipals, l’Arquitecte Tècnic senyor Miquel Sellés i Oliva. 

 Segon.-   Notificar la present resolució al sol·licitant. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA:  
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
9.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud de la senyora Carme Amblàs i Solà, en representació del senyor 
Ramon Calm i Vilaró, demanant la devolució de la fiança dipositada, 101,32 euros, per tal 



 

de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 
02/2008. 

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

Atesa la sol·licitud del senyor Joan Sanmartí i Escalé, en representació de la 
societat Construarc Sanmartí, demanant la devolució de la fiança dipositada, 5.670,02 
euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada,  
expedient núm. 236/2006. 

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

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

VOTACIÓ ORDINÀRIA: 
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
 
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·L ICITUDS 
RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 
11.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Antoni Montaña i Tañà, en representació pròpia i de 
la senyora Anna Muntal i Baulenas, demanant llicència urbanística de primera ocupació 
en relació a les obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres núm. 93/2003. 

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/ dels Pins, núm. 6, 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 29 d’abril de 
2003, expedient núm. 93/2003. 
 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, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
12.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Gerard Calm i Freixas, demanant llicència urbanística 
d’obres per reparar i aïllar la coberta, al Ptge. de la Barceloneta, núm. 9, expedient núm. 
235/2008. 

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 habitable de l’edifici i cal adoptar les mesures de seguretat adients 
per treballs en alçada. 

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

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

Segon.-  Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència 



 

no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat 
els corresponents drets municipals. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA:  
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
13.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Jaume Cantal i Muns, demanant llicència urbanística 
d’obres per reparar teulada, al C/ de Tona, núm. 3, expedient núm. 228/2008. 

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 de l’edifici i que cal 
adoptar les mesures de seguretat pertinents per a treballs en alçada. 

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

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

Segon.-  Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència 
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat 
els corresponents drets municipals. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA:  
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
14.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud de la societat G.N.S. Arrey, S.C.P., demanant llicència 
urbanística d’obres per col·locació de porta a la galeria de la casa del Pg. del Tossal, núm. 
16, expedient núm. 233/2008. 

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 habitable de l’edifici. 

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. 
 
15.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Josep Pujol i Baucells, demanant llicència urbanística 
d’obres per reformar el bany, aferrar porta i col·locar gres, al C/ de la Vila, núm. 1, 
expedient núm. 231/2008. 

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 de l’edifici. 

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. 
 
16.- PART EXPOSITIVA: 



 

Atesa la sol·licitud del senyor Marino Rivas i Fernández, en representació del senyor 
Jacint Barfull i Clos, demanant llicència urbanística d’obres per  aïllar la façana, al C/ de la 
Font, núm. 6, expedient núm. 232/2008. 

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 de l’edifici, que cal 
adoptar les mesures de seguretat pertinents per treballs en alçada, i que en cas de que la 
façana tingui visuals a carrer caldrà pintar l’escuma de poliuretà de color gris, beix o tons 
marrons. 

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. 
 
17.- 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 a 
fer escomesa, al C/ de la Vila, núm. 33-35, expedient núm. 229/2008. 

Vistos els informes favorables emesos per Aparellador i el Secretari-Interventor 
Municipals, amb la condició particular prèvia que l’acabat dels paviments serà de la 
mateixa qualitat i mateix material i que la travessa del C/ de la Vila quedarà protegida amb 
capa de formigó de 18 cm de gruix més asfaltat. 

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



 

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

Segon.-  Notificar la present resolució a la sol·licitant, assabentant-la que la llicència 
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat 
els corresponents drets municipals. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA:  
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
18.- 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 a 
fer escomesa, al C/ de Seva, núm. 17, expedient núm. 230/2008. 

Vistos els informes favorables emesos per Aparellador i el Secretari-Interventor 
Municipals, amb la condició particular prèvia que l’acabat dels paviments serà de la 
mateixa qualitat i mateix material. 

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

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

Segon.-  Notificar la present resolució a la sol·licitant, assabentant-la que la llicència 
no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat 
els corresponents drets municipals. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA:  
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se el quòrum exigit per la llei. 
 
19.- PART EXPOSITIVA: 

Atesa la sol·licitud del senyor Ramon Calm i Vilaró, demanant llicència urbanística 
d’obres per enderrocar habitatge plurifamiliar entre mitgeres, al C/ de la Barceloneta, núm. 
42-44, expedient núm. 202/2008. 

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, 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’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT FINANCER A LLARG TERMINI, A 5 ANYS (R ÈNTING), 
D’UN EXPENEDOR DE TIQUETS D’ESTACIONAMENT PER A LA VIA 
PÚBLICA MUNICIPAL (PARQUÍMETRE), PER PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PRÈVIA  
 
20.- PART EXPOSITIVA: 

Examinades les ofertes rebudes en l’expedient de contractació del subministrament 
mitjançant la modalitat d’arrendament financer a llarg termini, a 5 anys (rènting), d’un 
expenedor de tiquets d’estacionament per a la via pública municipal (parquímetre), degut a 
la urgent necessitat de poder anul·lar les sancions de la zona blava per manca de 
justificant d’horari o per ultrapassar el temps màxim permès, pel procediment de selecció 
del contractista negociat sense publicitat prèvia i forma d’adjudicació mitjançant contractació 
directa, d’acord amb el que s’estableix als articles 9, 19, 126, 153, 154, 157, i 266 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), i trobat conforme. 
 Atès que l’oferta presentada per l’empresa C.A. Metropolitan, S.A., per el preu de 
7.800,00 euros més el 16% d’IVA, 1.248,00 euros, el que fa un total 9.048,00 euros, IVA 
inclòs, dividit mitjançant 60 quotes mensuals per import de 130,00 euros, més el 16% d’IVA, 
20,80 euros, el que fa un total de 150,80 euros, IVA inclòs, és el postor que ofereix el preu 
més avantatjós conforme al plec de clàusules particulars i tècniques, i trobat conforme. 
 Vist el Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2007, de delegació a la Junta de 
Govern Local de les competències establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 18 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció feta per la Llei 



 

11/1999, de 21 d’abril, en concret l’apartat ñ): 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 equivalents a 1.000.000.000 de pessetes; 
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. 
 Vist que l’import del pressupost de contractació per a la durada prevista del 
contracte, 9.280,00 euros, no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de 
2008 ni el màxim de 6.010.121,04 euros, segons certificació de Secretaria-Intervenció que 
consta a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent 
resolució:  
PART DISPOSITIVA: 
 Primer.-  Aprovar l’adjudicació definitiva del contracte del subministrament de 
l’arrendament financer a llarg termini, a 5 anys (rènting), d’un expenedor de tiquets 
d’estacionament per a la via pública municipal (parquímetre), pel procediment de selecció del 
contractista negociat sense publicitat prèvia i forma d’adjudicació mitjançant negociació 
directa, a l’empresa C.A. Metropolitan S.A., per el preu de 7.800,00 euros més el 16% d’IVA, 
1.248,00 euros, el que fa un total 9.048,00 euros, IVA inclòs, dividit mitjançant 60 quotes 
mensuals per import de 130,00 euros, més el 16% d’IVA, 20,80 euros, el que fa un total de 
150,80 euros, IVA inclòs,  d’acord a l’oferta presentada, per ser el preu més avantatjós. 

Segon.-  Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 43220305 del Pressupost 
general 2009, amb compromís de consignació de despesa en els pressupostos dels anys 
següents fins al total pagament de les 60 quotes mensuals. 
 Tercer.-  Notificar els presents acords a l’adjudicatari i autoritzar l’Alcalde, senyor Lluís 
Verdaguer i Vivet per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a dur-los a 
terme. 
VOTACIÓ ORDINÀRIA: 
 S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, cinc (5), del grup de 
CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent cinc (5) el nombre de membres 
presents a la sessió i cinc (5) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el 
vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la 
llei. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les vuit del 

vespre de la data a l’inici esmentada, de què jo com a Secretari-Interventor en dono fe. 
 
L’Alcalde,                                                                                      El Secretari-Interventor, 

 
 
 
 
 
 

Lluís Verdaguer i Vivet                                                                    Lleonard Fe rrer 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 17 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, 14 de novembre 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 ANTERI OR 
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES IN STÀNCIES, 

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT  
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·L ICITUDS 

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT FINANCER A LLARG TERMINI, A 5 ANYS 
(RÈNTING), D’UN EXPENEDOR DE TIQUETS D’ESTACIONAMEN T 
PER A LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL (PARQUÍMETRE), PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PRÈVIA 

 
 He rebut l’original amb data 14-11-2008, 

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 17 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, 14 de novembre 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 ANTERI OR 
II.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE LES IN STÀNCIES, 

SOL·LICITUDS, ESCRITS O INFORMES REBUTS DARRERAMENT  
III.- APROVAR, SI S’ESCAU, LES RESOLUCIONS DE SOL·L ICITUDS 

RELATIVES A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
IV.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT FINANCER A LLARG TERMINI, A 5 ANYS 
(RÈNTING), D’UN EXPENEDOR DE TIQUETS D’ESTACIONAMEN T 
PER A LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL (PARQUÍMETRE), PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PRÈVIA 

 


