Expedient: 562/2020 JGL 01/06/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA
DE DATA 1 DE JUNY DE 2020
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Número de sessió: JGL/17/2020
Taradell, el dia 1 de juny de 2020 a les 18:00 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’Alcaldessa, Il·lustríssima Sra M.
Mercè Cabanas Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels
Regidors següents: el Sr. Lluís Rodríguez Rufart, Joan Canó Pol, Núria Arau Crusellas
i Toni Pérez Barquilla, tots del grup polític municipal de ERC-AM, a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní.
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents:
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM)
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM)
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’Alcaldessa Sra. Cabanas 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 25 de maig de de 2020, número de sessió JGL/16/2020, 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:
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Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 25 de maig de 2020, número de sessió JGL/
16 /2020.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2.- RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
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2.1. SOL·LICITUD D’OBERTURA DE L’EAS. Exp. 405/20
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. G.M.R., en data 28-5-20,
amb de registre d’entrada número 2438/2020, en la qual exposa que se l’informi en
les tasques que està fent aquest ajuntament per tornar a obrir les instal·lacions de
l’Espai d’Aigua i Salut i quin dia està previst tornar a oferir els serveis als socis.
Que des d’aquest ajuntament s’ha donat compliment a la normativa estatal i
autonòmica relativa al tancament i obertura d eles instal·lacions recreatives i
esportives. En aquest sentit, la normativa esmentada tan sols permet l’obertura parcial
de les instal·lacions a les zones en Fase 2 en la qual ha estat el municipi de Taradell
en data d’avui. A més, segons la referida normativa, la reobertura està limitada per un
percentatge de l’aforament total i amb l’adopció de mesures destinades a evitar els
riscos sanitaris provocats per la pandèmia de la Covid 19.
Aquest ajuntament ja fa dies que està treballant en l’aplicació de diferents mesures
com són la desinfecció de totes les instal·lacions, col·locació de vidres protectors,
adquisició de material de neteja personal, de desinfecció, de protocols d’utilització per
la reducció de l’aforament etc.
Que l’aplicació de les mesures esmentades comporta un temps i que està prevista la
reobertura parcial de la instal·lació de l’EAS, a partir del dia 15 de juny de 2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar al Sr. G.M.R. que l’obertura parcial de les instal·lacions de l’Espai
d’Aigua i Salut està prevista pel pròxim 15 de juny de 2020.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. G.M.R.

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:
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NÚM.
TITULAR
EXP.
1236/2019 M.D.B.V.

FINCA

546/2020

A.C.T.

Mas
Panedes

553/2020

LL.T.LL.

c. Sant
Marçal, 1

557/2020

P.C.C.

566/2020

J.V.C.

567/2020

S.B.D.

568/2020

J.P.C.

569/2020

L.M.M.

c. Joan
XXIII, 5

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança
(€)
Ampliació de major
1027,15
la llicència:
reforma de
l’habitatge
(terra radiant
i aïllament
façana)
Fer tancat
menor
45,00

Instal·lació
solar
fotovoltaica
c. Pagesia, Pavimentat
4
accés a
garatge
c. Sta.
Arreglar
Eugènia, 10 tanca
c.
Instal·lació
Rossinyol, solar
5
fotovoltaica
c. del camí Instal·lació
de la
solar
Codina, 5
fotovoltaica
av.
Paviment de
Castellets, formigó
26

menor

22,00

menor

38,00

menor

38,00

menor

20,00

menor

22,00

menor

38,00

Placa

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. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DEL
SOLAR DE L’ANTIC EDIFICI DE CAN SARDÀ. Exp. 545/2020.
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Vista la “Memòria valorada per a l’adequació del solar de l’antic edifici de Can Sardà”,
ubicat al c. St. Sebastià núm. 41 de Taradell, redactada per l’arquitecte tècnic Sr.
Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost d’execució per contracte de .-100.121,85 €.(iva no inclòs), d’abril de 2020.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 01-06-2020.

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

Que es tracta d’una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret
Legislatiu 179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Que la competència per aprovar aquesta memòria valorada és de la Junta de Govern
Local de l’ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional
Segona del Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de
contractes del sector públic, i per Delegació de l’alcalde per mitjà del Decret 140/2019.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la “Memòria valorada per a l’adequació del solar de l’antic edifici de
Can Sardà”, ubicat al c. Sant Sebastià núm. 41 de Taradell” , redactat per l’arquitecte
tècnic Sr. Miquel Sellés Oliva, i amb un pressupost d’execució de .- 100.121,85 €.- iva
no inclòs.
Segon.-Sotmetre a informació pública aquest projecte durant el termini de 30 dies per
mitjà d’edicte al BOP de Barcelona, al taulell d’edictes i a la pàgina web de
l’ajuntament, a efectes de consulta del mateix i de presentació d’al·legacions. En cas
de no presentar-se’n s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
cap acord exprés.

4.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:
Núm.
exp.

Sol·licitant

Finca tributària

477/2020

R.S.A.

c. Sant Sebastià, 58

494/2020

R.S.S.

c. Avets

532/2020

J.G.S.

c. Ramon Pou, 40 c. Francesc
Camprodon, 2

Superfície
ocupada (
m2)
4m2

Dies

Import
(€)

2

6,00

càrrega i
descàrrega
amb tall de
circulació

1

6,00

càrrega i
descàrrega
amb tall de
circulació

1

6,00
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542/2020

Comunitat de
propietaris del
carrer de la Vila,
137

c. de la Vila, 137

8m2

2

6,00

544/2020

T.P. Isidre Sayós
S.L

14m2

1

6,00

549/2020

N.C.J.

c. Centenari
Orquestra Lluïsos,
12
La Plaça, 26

Trasllat

3

6,00

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.

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

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la llicències d’ocupació temporal de la via pública
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per
a cadascuna en els informes dels serveis municipals.
Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

4.2. SOL·LICITUD DE LA PASTISSERIA MONT-RODON, PER AMPLIAR LES
TAULES A DAVANT AL PG. DOMÈNEC SERT, 9. Exp. 539/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.A.P., en data 21-05-2020,
amb registre d’entrada número 2310/2020, en la qual sol·licita que se l’autoritzi a
l’ampliació de 2 a 4 taules davant la pastisseria Mont-rodon del pg. Domènec Sert, 9,
com a terrassa del referit establiment.
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe favorable per a
l’ampliació fins a 4 taules -increment de 2 taules-, situada a la calçada amb una
plataforma de fusta, amb les condicions de mantenir els 2m de distància entre les
taules (mesures Covid-19) i que la plataforma compleixi amb els requisits de seguretat
i accessibilitat adients per a l’ús.
Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar al Sr. Josep Arumí Planas, llicència d’ocupació de la via pública per
instal·lar 4 taules (una ampliació de 2 taules) al passeig Domènec Sert, 9 com a
terrassa del referit establiment, sense perjudici de tercers, revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau i sota les condicions següents:

CVE: 20200-06279-16810-97316

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

•

Aquesta ampliació és una mesura provisional degut a les restriccions
imposades per la gestió del Covid-19.

•

L’espai a deixar entre taules serà de 2m. Sempre es deixarà un espai de 2 m.
d’amplada lliure a la vorera pel pas de vianants.

•

L’execució de música només podrà ésser entre les 10:00 a les 21:00 h. i s’hi
haurà de posar fi si algun veí ho sol·licita.

•

S’hauran de retirar les taules i cadires de la terrassa en el cas que s’hagin
d’efectuar actes o activitats realitzades o autoritzades per l’ajuntament durant
el temps de celebració dels mateixos.

•

En tot cas s’haurà de deixar una separació de dos metres d’espai respecte de
qualsevol altre element que es trobi a la via pública, per facilitar el pas de
vianants.

•

L’horari màxim de funcionament de la terrassa serà de dilluns a dijous
laborables fins a les 23:00 h, i de divendres a diumenges i vigílies de festius,
les 24.00 h.

•

Les altres assenyalades en els articles 69 i 71 de l’Ordenança municipal de
govern, civisme i convivència

Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.A.P.
5.- APROVACIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT
5.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT AL SR. P.A.C. Exp. Núm.
571/2020.
Atesa la sol·licitud núm. 2487/2020 de data 01/06/2020 del Sr. P.A.C., demanant
que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la condició
de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 29
de juliol de 2009 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. P.A.C.
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 al Sr. P.A.C. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 29 de juliol de 2009.
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Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
5.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT AL SR. J.C.M. Exp. Núm.
572/2020.
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Atesa la sol·licitud núm. 2486/2020 de data 01/06/2020 del Sr. J.C.M., demanant
que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la condició
de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 5 de
març de 2020 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. J.C.M.
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 al Sr. J.C.M. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 5 de març de 2020.
Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

6.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE NÍNXOL
6.1. NÍNXOL NÚM. 24 DEL BLOC TARDOR Exp. 101/2020.
Atesa la sol·licitud de la Sra. M.R.G.P. en la qual manifesta que donada la relació
que la seva família ha tingut sempre amb el municipi de Taradell, i donat que la seva
mare la Sra. M.R.P.L. (dep) va causar decés el dia 30 de maig de 2020, demana se li
concedeixi la titularitat del nínxol núm. 24 del Bloc Tardor. Vol fer constar que en el
moment de l’enterrament també si dipositaran les cendres del seu pare que havia
causat decés anteriorment. Per tot l’exposat demana que se li concedeixi la titularitat
de l’esmentat nínxol.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir la titularitat del nínxol núm. 24 del Bloc Tardor a la Sra.
M.R.P.L.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada. .
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7.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA-“PROGRAMA CAP MUNICIPI ENRERE” DE SUPORT INTEGRAL
ALS GOVERNS LOCALS CONTRA LA COVID-19. Exp. 574/2020
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de data
28/05/2020 ha aprovat el Programa complementari “Cap municipi enrere” de suport
integral als governs locals contra la COVID-19, en el marc del Pla de concertació
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”
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Que en el referit programa s’hi preveu la concessió a aquest ajuntament de les ajudes
següents:
o Concessió de 21.626,69 euros, dins la línia 1 “Despesa corrent per fer front a
la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19”: (codi XGL
20/X/290665).
o Concessió de 9.268,58 euros, dins la línia 2 “Despesa inversora per fer front a
la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19”: (codi XGL
20/X/290351).
Que les ajudes s’hauran de destinar a les finalitat previstes en el referit programa.
Que per a l’efectivitat de l’ajut de referència és necessari acceptar-lo expressament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar expressament la concessió de les subvencions atorgades a aquest
ajuntament a través del Programa complementari “Cap municipi enrere” de suport
integral als governs locals contra la COVID-19, en el marc del Pla de concertació
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i que són les següents:
o Concessió de 21.626,69 euros, dins la línia 1 “Despesa corrent per fer front a
la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19”: (codi XGL
20/X/290665).
o Concessió de 9.268,58 euros, dins la línia 2 “Despesa inversora per fer front a
la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19”: (codi XGL
20/X/290351).
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

8.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2020. Exp. 225/2020
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Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de data
28/05/2020 ha aprovat la concessió d’ajuts econòmics a aquest ajuntament en el marc
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020.
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Que en la referida resolució es concedeixen a aquest ajuntament els ajuts següents:
Codi
20/Y/584419
20/Y/285506
20/Y/285247
20/Y/285258
20/Y/288843
20/Y/289885
20/Y/287877
20/Y/286634
20/Y/286408
20/Y/286464
20/Y/286070
20/Y/285742
20/Y/287674
20/Y/288645
20/Y/289468
20/Y/285506

Recurs
Finançament en l’àmbit de joventut
Arranjament d'habitatges
Funcionament d'escoles de música
Funcionament d'escoles d'art
Sanitat ambiental
Animals de companyia
Desenvolupament de mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Taradell
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió
Tallers del parc de les olors
Mostra de teatre
Creació de la ruta Aroma de Taradell
Pla de dinamització integral del teixit comercial de
Taradell
Finançament de l’àmbit de protecció civil
Tallers de promoció del benestar emocional
Alineament de les polítiques locals i de l'acció ciutadana
amb els ODS
Millora acústica de la Sala Lluïsos
TOTAL

Concessió
3.363,89€
4.221€
4.387,46€
3.247,57€
5.850€
1.000€
3.773,37€
3.500€
1.500€
1.000€
1.300€
6.371€
1.000€
3.375€
1.432,93€
2.266,09€
47588,31€

Que les ajudes s’hauran de destinar a les finalitat previstes en els referits programes.
Que per a l’efectivitat de l’ajut de referència és necessari acceptar-lo expressament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar expressament la concessió d’ajuts econòmics a aquest ajuntament
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 i que són els següents:
Codi
20/Y/584419
20/Y/285506
20/Y/285247
20/Y/285258
20/Y/288843
20/Y/289885

Recurs
Finançament en l’àmbit de joventut
Arranjament d'habitatges
Funcionament d'escoles de música
Funcionament d'escoles d'art
Sanitat ambiental
Animals de companyia

Concessió
3.363,89€
4.221€
4.387,46€
3.247,57€
5.850€
1.000€
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20/Y/287877
20/Y/286634
20/Y/286408
20/Y/286464
20/Y/286070
20/Y/285742
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20/Y/287674
20/Y/288645
20/Y/289468
20/Y/285506

Desenvolupament de mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Taradell
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió
Tallers del parc de les olors
Mostra de teatre
Creació de la ruta Aroma de Taradell
Pla de dinamització integral del teixit comercial de
Taradell
Finançament de l’àmbit de protecció civil
Tallers de promoció del benestar emocional
Alineament de les polítiques locals i de l'acció ciutadana
amb els ODS
Millora acústica de la Sala Lluïsos
TOTAL

3.773,37€
3.500€
1.500€
1.000€
1.300€
6.371€
1.000€
3.375€
1.432,93€
2.266,09€
47588,31€

Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
9.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:
AD
4322

4321
4323

Exp.

Empresa

Contracte

eA.C.R.
558/2020

Treballs
de
renovació
i
reparació de pintura dels
elements de fusta del parc de la
Font Gran
eFVilaró Install, Servei
de
millora
de
561/2020 SL
l’enllumenat públic
eDibosch
Subministrament
d’una
570/2020
màquina per desinfectar els
espais esportius

Import €
(iva inclòs)
5.445,00€

2.057,77€
2.435,73€

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les
19:00 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.

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