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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
6 DE MARÇ DE 2017
Número de sessió: JGL/10/2017
Taradell, el dia 6 de març de 2017 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 27 de febrer de 2017, número de sessió JGL/9/2017, 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 27 de febrer de 2017, número de sessió
JGL/ 9 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. FESTA DE LA VELLESA
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Vista la instància presentada pel Patronat Local de la Vellesa, en data 22/02/2017,
amb número de registre d’entrada 589/2017, en la qual, en motiu de la celebració de
la Festa del Avis el dia 11/06/2017, sol·licita que se’ls faciliti el material següent:
megafonia, una gàbia de 120 cadires per l’Església, 60 cadires per l’aperitiu, 9 taules
per l’aperitiu, 2 contenidors blaus i 2 de vidre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud amb l’advertiment que per l’efectivitat d’aquest acord
cal posar-se en contacte amb els serveis municipals.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.2. ACCÉS A LA PÀGINA WEB DEL SÍNDIC DE GREUGES I AUTORITZACIÓ A
REPRESENTANT AJUNTAMENT. Exp. 390/2017
Vista la carta presentada al registre municipal en data 2-3-2017, núm. 1001, en la qual
el Síndic de Greuges informa de la publicació de la nova seu electrònica i indica que
es designi quines de les persones de l’ajuntament poden accedir a la seu esmentada.
Que es necessari disposar d’aquesta autorització atesa la relació permanent amb el
Síndic de Greuges.
Que les persones més adients per disposar de l’accés a la seu de la Sindicatura de
Greuges són els tècnics que es refereixen a la part dispositiva d’aquest acord.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Designar, per tal que puguin accedir a la seu electrònica del Síndic de
Greuges com a representant de l’Ajuntament de Taradell, a les persones següents:
-J.R.S., rovirasjs@taradell.cat
-A.R.C., roviraca@taradell.cat
-M.R.S., rocasmc@taradell.cat
Segon.-Notificar aquest acord al Síndic de Greuges.

2.3. AUTORITZACIÓ A LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES PREVENTIVES
AL MAS EL PUIG. Exp. 524/2017.
Vista la instància presentada per P.V.S. en data 28 de febrer de 2017,núm. de registre
941, a la qual acompanya autorització de data 9 de febrer de 2017 dels Serveis
Territorials de la Catalunya Central del Departament de Cultura, en la qual s’autoritza

CVE: 20170-06280-33222-31225

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

la realització d’excavacions arqueològiques al mas El Puig de Taradell destinades a
la redacció dels projectes per procedir a la rehabilitació del mateix.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Donar-se per assabentat de la realització de les excavacions arqueològiques
referides al Mas El Puig de Taradell, manifestant la conformitat d’aquest Ajuntament
amb les mateixes.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. P.V.S.
2.4. SOL·LICITUD D’ACLARIMENT PER PART D’AGENT AUXILIAR DE POLICIA
LOCAL DE TARADELL. Exp. 493/2016.
Vista la instància presentada pel Sr. M.LL.R. en data 23 de febrer de 2017, registre
d’entrada núm. 897, en la qual sol·licita que se li expliqui per quin motiu una persona
que estava cobrint una baixa per malaltia d’un altre agent continua en aquest lloc de
treball quan no es va presentar a la convocatòria de la borsa de treball dels agents
locals.
Que la plaça que ocupava el signant estava vacant per baixa del seu titular i per això
es va incloure en la convocatòria, mentre que la plaça a la que es refereix el sol·licitant
estava coberta interinament per malaltia temporal del seu titular i no es va incloure a
la convocatòria.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Manifestar al sol·licitant el motiu que consta a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. M.LL.R.

2.5. QUEIXA PER LA PRESÈNCIA DE ROSEGADORS A LA ZONA DE LA CTRA.
DE VIC. Exp. 539/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. D.E.G. i la Sra. R.M. en data 16-2-17, registre
d’entrada núm. 805, en la qual s’exposa:
-la presència de rosegadors a la zona de la finca de la Ctra. de Vic 30-32 de Taradell.
-que els han causat desperfectes a les instal·lacions de l’edifici.
-que una empresa privada que varen contractar els va manifestar que el problema
procedia del clavegueram.
Es sol·licita que s’indemnitzi els danys causats.
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En data 24-2-17 el veterinari de l’Ajuntament realitza una visita d’inspecció a la finca i
edifici de referència del qual en resulta:
-que hi ha rastre de presència de rosegadors a la finca i tant a dins com a fora de
l’edifici.
-que es requereix al propietari per tal que netegi l’entorn, especialment aixecar totes
les caixes buides que hi ha darrera l’edifici.
-que s’han de col·locar suports elevats per tal que els rosegadors no s’hi puguin enfilar.
-que una vegada fetes aquestes actuacions per part dels serveis tècnics municipals
s’efectuï una actuació contra els rosegadors.
Que no s’acredita que la presència de rosegadors sigui atribuïble a les instal·lacions
municipals, tampoc els danys causats ni l’import dels mateixos.
No obstant és convenient procedir a efectuar l’actuació que s’indica en l’informe del
veterinari de l’Ajuntament en l’informe esmentat a nivell preventiu.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la reclamació del Sr. D.E.G. i la Sra. R.M. pels motius relacionats
a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Ordenar als serveis municipals que es comprovi si s’han portat a terme les
actuacions indicades a l’informe del veterinari de 24-2-17.
Tercer.-Una vegada realitzada la neteja indicada, ordenar a l’empresa de control de
plagues de l’Ajuntament que efectuï una actuació de control de rosegadors a la zona
de la finca de referència.
Quart.-Notificar aquest acord al D.E.G. i la Sra. R.M.

2.6. AL·LEGACIONS A LA LIQUIDACIÓ DE RETIRADA DE VEHICLE PER LA
GRUA. Exp. 338/17.
Vista la instància presentada per la Sra. N.C.J. en data 9-2-17, registre d’entrada núm.
681, en la qual exposa que se li ha liquidat la taxa per la retirada del seu vehicle Toyota
Corolla matrícula 4779-FDH, per haver estacionat en lloc prohibit el dia 14-1-17, al c.
Guillem de Mont-rodon. Que el dia dels fets la senyal de prohibició d’aparcar estava
al final del carrer i no pas al principi i a més estava al terra.
En data 1-3-17 el vigilant local emet informe en el qual consta que el lloc estava
senyalitzat des de 72 h. abans amb la senyal de prohibició d’aparcar.
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Que de les fotos que consten a l’expedient no s’acredita l’existència d’una senyal de
prohibit aparcar a l’inici del vial.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. N.C.J. i deixar sense efecte la liquidació de la
taxa de referència.
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. N.C.J.

2.7. SOL·LICITUD
GITANOS.

CENTRE

EXCURSIONISTA

TARADELL-CURSA

DELS

Vista la instància presentada per la Sra. A.R., en representació del Centre
Excursionista Taradell, en data 03/03/2017, amb número de registre d’entrada
1011/2017, en la qual sol·licita que, en motiu de la celebració de la Cursa del Gitanos
el 12 de març, tall de carrer sant Sebastià des del c/Ramon Pou a la Plaça de les Eres,
prohibits aparcar als carrers de la Vila i Ramon Pou, 10 tanques, punt de llum, aigua i
l´ús de la Plaça de les Eres.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud, amb l’advertiment que per a l’efectivitat d’aquest acord
serà necessari que el sol·licitant es posi en contacte amb els serveis municipals amb
antelació suficient.
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell.

2.8. XVI DUATLÓ CIUTAT DE VIC
Vist l’escrit del Servei Català de Trànsit presentat al registre d’entrada en data
01/03/2017, amb número de registre d’entrada 957/2017, en la qual es sol·licita que
s’emeti informe en relació a la sol·licitud del Club Natació Vic per la celebració de la
XVI Duatló Ciutat de Vic el 02/04/2017 que afecta parcialment al terme municipal de
Taradell.
Vist que s’ha estudiat el recorregut i horari.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Informar favorablement de sol·licitud del Club Natació Vic per la celebració
de la XVI Duatló Ciutat de Vic el 02/04/2017.
Segon.-Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit.
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2.9. FESTA MAJOR DE LA ROCA 2017
Vist a la instància presentada per l’Associació de veïns de La Roca en data 27/02/2017
amb registre d’entrada 931/2017 en la qual sol·liciten, en motiu de la celebració de la
festa de la Roca els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2017: contenidors, 250 cadires,
tales i cavallets, entarimat, tallar la gespa, accés a lavabos públics, enllumenat a
l’envelat de la pista, neteja de l’ermita, augment de pressió de l’aigua per la festa de
l’escuma i enllumenat el dia 30 de juny al davant de la caseta d’informació.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i notificar-los que per l’efectivitat d’aquest acord cal
posar-se en contacte amb els serveis municipals.
Segon.- Notificar als sol·licitants.

3. URBANISME
3.1 MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES ATORGADA PER ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26-10-15 ( Exp. 171/2015), PER A LA REFORMA
INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
Per acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2015 es va atorgar llicència
d’obres al Sr. J.B.C., per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al
c/ Barceloneta, 24 de Taradell ( Exp. 171/2015 ).
Que en data 30 de gener de 2017, registre d’entrada núm. 437/2017, el Sr. J.B.C.
presenta instància i documentació en la qual sol·licita que se li aprovi la modificació
de la llicència urbanística d’obres inicial abans referida consistent en la substitució del
sistema de plaques solars per una bomba de calor aerotèrmica.
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta
de Govern Local de 26 d’octubre de 2015 ( Exp. 171/2015), en relació a la substitució
del sistema de plaques solars per una bomba de calor aerotèrmica.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. J.B.C.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
Vista la instància presentada pel Sr. J.S.C. en data 13/01/2017, amb número de
registre d’entrada 201/2017 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les
obres autoritzades en l’exp. núm. 261/2009.
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 06/03/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació per ús d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat al c/ de les Abelles núm. 1 cantonada c/ Guifré El Pilós exp. 261/2009,
referència cadastral núm. 0458606DG4305N0001OK
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA - SECTORIAL – Exp. 631/17
Atesa la instància de Telefónica Móviles España, SAU amb NIF núm. A78923125 de
data 2 de maig de 2017, presentant una comunicació prèvia documentada, fent
avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’estació base de telefonia mòbil al polígon
industrial El Vivet d’aquest terme municipal, expedient núm. 631/16.
Atès que amb data 3 de març de 2017 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe
favorable on s’autoritza el seu funcionament, d’acord amb el contingut del projecte i
altra documentació tècnica presentada, amb les condicions de funcionament
següents:
 Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment dels
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència manifesta
que compleix.
 En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l’activitat, o altres canvis, caldrà
presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament.


Si es generen residus hauran de ser lliurats a gestor autoritzat
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 S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels
equips de protecció contra incendis.
Atès l’activitat es troba sotmesa a intervenció segons normativa sectorial específica.
Vist el Decret de l’Alcaldia 108/2015 de data 18 de juny de 2015, 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 (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b).
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per
Telefónica Móviles España, SAU amb NIF núm. A78923125 per començar a exercir
legítimament l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, situada al polígon industrial
El Vivet d’aquest terme municipal, expedient núm. 631/17, amb el compliment de les
condicions esmentades a l’informe de l’enginyer tècnic municipal del 3 de març de
2017, abans transcrites.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de:
Comunicació normativa sectorial.............................................................. 324,00 euros
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.

5. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2018-2020.
Exp.600/2017
Des de la Àrea d’ Hisenda de l’ Ajuntament s’ha elaborat El Pla Pressupostari a mig
termini 2018-2020 , tal com s’estableix a l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera.
Vista la Memòria de l’Alcaldia , respecte de les directrius ,que s’han tingut en comte
en l’elaboració, tant pel que fa a l’evolució tendencial , així com en les polítiques
subjectes a modificacions i el seu impacte pressupostari.
Vist l’informe emès per part de Secretaria-Intervenció , sobre el compliment de dels
principis de estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
Per unanimitat s’acorda:
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Primer: Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 de l’Ajuntament.
Segon: Proposar al Ple de l’Ajuntament la Ratificació d’aquest Pla Pressupostari a
mig termini 2018-2020 de l’Ajuntament.
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.
Signat electrònicament: L’alcalde, Lluís Verdaguer Vivet, i el secretari, Josep Rovira
Sadurní.
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