Expedient: 161/2018 JGL 5/02/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE FEBRER DE 2018.
Número de sessió: JGL/06/2018
Taradell, el dia 5 de febrer de 2018 a les 19:00 hores a la sala gran de la segona
planta de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, Il·ltre. Sr. Lluís Verdaguer
i Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels
Regidors següents: el Sr. Jordi Baucells i Colomer, Araceli Garcia Español, Joan
Casassas Martí i Dolors Martí Verdaguer, tots del grup polític municipal de CiU, a
l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní.
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la
sessió, es declara oberta per la presidència.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’Alcalde Sr. Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present sessió si volen
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el
dia 29 de gener de 2018, número de sessió JGL/05/2018, 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).
Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l’adopció de l’acord
següent:
Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 29 de gener de 2018, número de sessió
JGL/ 05 /2018.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. SOL·LICITUD DEL CONSELL DE JOVENTUT PER
CARROSSA CARNAVAL DE 2018. Exp. 87/2018

MUNTATGE DE LA

Vist la instància presentada pel Consell de Joventut al registre municipal, en data 1801-18, amb número de registre d’entrada E 352/2018, en la qual, en motiu de la
participació en la celebració del carnaval el pròxim 17 de febrer, sol·licita disposar d’un
espai al Centre Cultural de Can Costa i Font per fer el muntatge de la carrossa i un
remolc.
Vist que l’espai disponibles al CCC Costa i Font està ocupat per la carrossa que està
muntant l’organització del Carnaval, i que no es disposa de cap altre espai adient.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud per no disposar de cap espai al CCC Costa i Font.
Segon.-Notificar el present acord al Consell de Joventut .
2.2. SOL·LICITUDS PER DENOMINAR “1 D’OCTUBRE DE 2017” L’ESPAI DE
L’ANTIGA CARPA. Exp. 167/2018.
Vist que l’ANC Taradell, el Grup de suport a la CUP a Taradell, C.C.T., J.C.C. i M.C.C.,
han presentat cadascun una instància al registre municipal, en dates 23 i 29 de gener
i 1 de febrer, registres d’entrada números 401, 479, 546, 547 i 548, en la qual
sol·liciten, en motiu dels fets violents ocorreguts en motiu de la celebració del
referèndum del dia 1-10-17, que l’espai de l’antiga carpa passi a denominar-se Plaça
de l’1 d’Octubre de 2017.
Vist que properament es reunirà la Comissió Assessora Municipal “Noms de carrers i
definició dels seus límits”.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Proposar que la Comissió Assessora Municipal “Noms de carrers i definició
dels seus límits”, l’estudi de la proposta formulada a les instàncies relacionades a la
part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord als sol·licitants.
2.3. SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS DE PAGAMENT DE LA
QUOTA ESTABLERTA PER CONVENI DE DATA 12/11/2015. Exp. 835/2017.
Vista la instància presentada per l’Associació Sant Tomàs-Parmo, en data 31-01-18,
amb número de registre d’entrada 537/2018, en la qual sol·licita que se li pagui la
quantitat de .-3.110,00 €.- com a quota de l’any 2017, segons l’establert en el conveni
signat amb aquest ajuntament el dia 12/11/2015, destinat a contribuir al finançament
de les activitats d’aquesta que hi consten relacionades i de les quals són o poden serne usuaris veïns de Taradell.

Que la sol·licitant ha justificat les despeses a finançar en virtut del referit conveni.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar el pagament a l’Associació Sant TomàsParmo de la quantitat de .-3.110,00 €, com a quota corresponent a l’exercici 2017.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Sant Tomàs-Parmo.

2.4. SOL·LICITUD DE DADES DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL. Exp. 178/2018.
Vista la instància presentada pel Sr. P.D.S., en data 2-2-18, amb número de registre
d’entrada E 571/2018, en la qual sol·licita la relació d’hores per serveis extraordinaris
realitzades per cadascun dels membres de la policia local durant l’any 2017, indicant
la data de la seva realització, el motiu i sistema de compensació i/o retribució.
Que aquest ajuntament no disposa de servei de policia local.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud pel motiu que consta a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.D.S.

2.5. SOL·LICITUD DE GERMANS COMERMA SALA SL PER ALLARGAR
L’HORARI DE TANCAMENT DEL CELLER DE L’HOTEL ROSA EL DIA 17-02-2018.
Exp. 167/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. M.M.P., en representació de la companyia
Germans Comerma Sala SL , en data 05-02-18, amb número de registre d’entrada
647/2018, en la qual sol·licita que se li deixi allargar en una hora el tancament del local
El Celler de l’Hotel Rosa el dia 17-02-18, en motiu de la celebració del Carnaval 2018.
Que l’horari de tancament dels bars musicals els dissabtes, s’estableix a l’art. 4.a de
l’Ordre INT/358/2011 fins a les 3 de la matinada.
Que l’article 7 de la referida Ordre estableix un horari especial de tancament de 30
minuts més en determinades festivitats, entre les quals el carnaval.
Que a Taradell es celebra el carnaval el dia 17-02-2018.
Per unanimitat s’acorda:

Primer.- Autoritzar a Germans Comerma Sala SL, l’obertura del local El Celler de
l’Hotel Rosa de Taradell fins a les 03:30 h. de la matinada del diumenge dia 18 de
febrer de 2018. A partir d’aquesta hora no es podrà permetre l’accés de cap persona
usuària o consumidora i, a partir de les 04:00 h. el local s’ha d’haver desallotjat.
Segon.-Notificar el present acord a Germans Comerma Sala.
2.6. SOL·LICITUD PER POSAR UNA PILONA DAVANT DE L’HABITATGE DE LA
PÇA. SANTA LLÚCIA 12. Exp. 127/2018
Vista la instància presentada per la Sra. M.C.S., en data 22-01-18, amb número de
registre d’entrada 385/2018, en la qual sol·licita que s’instal·li una pilona davant de
l’habitatge de la Pça. de Santa Llúcia 12 perquè tot sovint hi aparquen cotxes, tot i
estar prohibit aparcar-hi, i li impedeixen accedir i sortir del garatge de l’habitatge referit
amb el seu vehicle.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de l’ajuntament de data 22-01-18, del qual en
resulta:
•
•
•
•
•

Que ja es va senyalitzar la zona on es pretén ubicar la pilona, amb ratlles al
terra de prohibició de circulació i parada.
Que la col·locació de pilones sempre comporta risc de col·lisió dels vehicles i
d’entrebancs per als vianants.
Que s’ha millorat l’aparcament de vehicles a la zona des de la referida
intervenció.
Que caldria que per part dels agents locals es controlés més l’aparcament en
aquest punt.
Que en tot cas s’haurien de posar diverses pilones i no una de sola per evitar
col·lisions dels vehicles.

Que es creu convenient abans de plantejar-se la col·locació de més pilones, que per
part dels agents locals s’efectuï un control més exhaustiu de la zona, sancionant els
vehicles que hi aparquin malament, sense obviar que s’estudiaran altres actuacions
per resoldre la situació de molèsties que pateix la sol·licitant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud, fent constar no obstant que es reforçarà la vigilància
per part dels agents locals i s’estudiaran altres alternatives més segures que la
col·locació de pilones.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.C.S.

3. URBANISME

3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten
següents:
NÚM.
EXP.

TITULAR

89/2018

Osona Conreus S.L.

184/2018 P.S.L.

FINCA
Mas La
Madriguera
Camí Ral, 2

OBRA
Construir tanca
parcel.la rústica
Construcció tanca
parcel.la

TIPUS

IMPORT
(€)

menor

62,40

menor

38,00

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
Vista la instància presentada pel Sr. R.J.P. en representació de TARADELL FUTUR
NOU SL en data 14/12/2017, amb número de registre d’entrada 5103/2017 en la qual
sol·licita llicència de primera ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm.
749/2016 Complementari de l’exp. 48/2011.
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 5/02/2018.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació per ús dels habitatges situats al c/ de
la Vila, 18-1r-1a., c/ de la Vila, 18-1r-2a, c/ de la Vila 18-2n-1a, c/ de la Vila 18-2n-2a i
c/ de la Vila, 18-2n-3a. exp. 749/2016 Complementari de l’exp. 48/2011.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 250,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.

4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 4RT TRIMESTRE DE 2017 DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI I DE L’ESTAT D’INVERSIONS A 31-12-2017 DE SOREA. Exp.
912/2017

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 23-10-17 es va acordar aprovar
l’estat de comptes del servei de subministrament d’aigua corresponent als 3 primers
trimestres de 2017.
Atesa la instància presentada per l’empresa SOREA S.A., en data 29-01-18, amb
número de registre d’entrada E 457/18, comunicant a la corporació la liquidació del 4rt
trimestre de 2017, l’estat de comptes a finals del mateix i l’estat d’inversions a 31-1217, en la forma següent:
Prestació del servei de subministrament d’aigua el 4rt Trimestre:
Prestació Servei d’aigua: 31.245,49 € €
Recàrrec: 7.593,47 €
Resultat a favor ajuntament: 23.652,02 €
Resultat acumulat de l’exercici 2017 és de .-41.355,70 € a favor de l’ajuntament.
Estat de les inversions a 31-12-2017:
Executat a 31-12-2017: .-853.396,14 €.Pendent d’executar: .-39.656,89 €.Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’estat de comptes amb Sorea per la prestació del servei de
subministrament d’aigua del 4rt trimestre de 2017, en la forma que consta en la part
expositiva d’aquest acord, i el resultat acumulat de l’exercici 2017 amb un saldo a favor
de l’ajuntament de de .-41.355,70 €.Segon.- Aprovar l’estat d’inversions de Sorea a 31-12-2017, amb un pendent
d’executar de .-39.656,89 €.Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa SOREA i a la Tresoreria municipal.

5. CATÀLEG DE SERVEIS 2017. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DELS FONS EN
L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL A LA MANCOMUNITAT LA PLANA. Exp.
605/2017.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 27-02-2017 es va acordar:
Acceptar l’ajut de 22.186,71€ atorgat a l’Ajuntament de Taradell
corresponent al Fons de Prestació “Finançament de l’àmbit de
Benestar Social” del Catàleg de Serveis 2017 del Pla de XGL 20162019 de la Diputació de Barcelona, així com també els termes
que en regiran la seva concessió i les condicions per la seva
execució.

Que aquest ajuntament forma part de la Mancomunitat La Plana i a través de la
mateixa presta els serveis de Benestar Social, essent procedent que sigui aquesta la
que gestioni el Fons de Prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” de la
Diputació de Barcelona.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Delegar la gestió del Fons de Prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar
Social” de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Serveis de l’any 2017 a la
Mancomunitat La Plana.
Segon.-Notificar el present acord a la Mancomunitat La Plana i a la Diputació de
Barcelona.
6- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

6.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. J.G.M.
Atesa la sol·licitud núm. 665/2018 de data 5 de febrer de 2018 de la Sra. Josefa
Garro Moreno, demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a
persones amb la condició de discapacitat, proposades pel Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Benestar Social de data 8 de juliol de 2016,
que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. Josefa Garro Moreno.
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la
targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a la Sra. J.G.M., una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Benestar Social de data 8 de
juliol de 2016.
Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0006, per 225.465,51 euros.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:30
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell
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