Expedient: 234/2018 JGL 19/02/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE FEBRER DE 2018
Número de sessió: JGL/08/2018
Taradell, el dia 19 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 12 de febrer de 2018, número de sessió JGL/07/2018, 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 12 de febrer de 2018, número de sessió
JGL/ 07 /2018.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. AUTORITZACIÓ DE PAS DE LA MARXA CICLOTURISTA “RUTES DEL
MONTSENY”. Exp. 87/2018

Vista la instància presentada pel Club Ciclista Granollers, en data 14-02-18, amb
número de registre d’entrada 784/2018, en la qual sol·licita que s’autoritzi el pas de
la Marxa Cicloturista internacional “Rutes del Montseny” pel terme municipal de
Taradell el pròxim 08-04-18, i l’assistència dels Vigilants Locals en els punts que
puguin ésser conflictius.
Que aquest ajuntament no disposa de suficients efectius de Vigilants Locals per donar
suport als pas de la marxa de referència pel terme de Taradell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar el pas de la Marxa Cicloturista internacional “Rutes del Montseny”
pel terme municipal de Taradell el pròxim 08-04-18, condicionat a l’obtenció per part
del sol·licitant de les autoritzacions dels organismes competents.
Segon.-Denegar l’assistència dels Vigilants Locals sol·licitada per manca d’efectius.
Tercer.-Notificar el present acord al Club Ciclista Granollers i als Vigilants Locals de
Taradell.

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

FINCA

216/2018 G.B.G.

c/ Era d'en
Mero, 25

223/2018 R.S.C.

c/ Sant Marçal,
23

OBRA
Construcció
habitatge
unifamiliar
aïllat
Construcció
habitatge
unifamiliar
aïllat

IMPORT
TIPUS
(€)
Fiança

Aval
Placa residus

major 7.151,92 1.444,83 33,00

100,00

major 3.862,58

173,25

780,32 33,00

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. ATORGAMENT LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT
HORITZONTAL FINCA C. RAMON POU 78. Exp. 44/2018.
Vista la instància presentada per la Sra. Ma A.O.B. en data 4 de febrer de 2018, núm.
de registre 611/2018, a la qual s’adjunta el projecte corresponent, i en la que és
sol·licita que s’atorgui llicència de divisió en propietat horitzontal respecte de la finca
situada a la Ctra. de Mont-rodon 8 de Taradell, inscrita en el registre de la propietat
núm. 3 de Vic, volum 2502, llibre 130, foli 115, finca núm. 2247, amb referència
cadastral núm. 0863210DG4306S0001EB per tal de constituir-hi DUES ENTITATS
amb les característiques que es referiran a la part dispositiva.
Vistos els informes favorables del secretari i l’arquitecte municipal de data 19 de febrer
de 2018.
Vistos els articles 5.1.r), 30, 31, 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència urbanística de divisió en propietat horitzontal a la Sra. Ma
A.O.B. de la finca situada al situada a la Ctra. de Mont-rodon 8 de Taradell, inscrita en
el registre de la propietat núm. 3 de Vic, volum 2502, llibre 130, foli 115, finca núm.
2247, amb referència cadastral núm. 0863210DG4306S0001EB per tal de constituirhi DUES ENTITATS amb les característiques següents:
Entitat número 1
Ubicació
Ús
Superfície construïda
Participació

Planta baixa
Local sense ús específic
94,96 m2
No consta.

Entitat número 2
Ubicació
Ús
Superfície construïda
Participació

Planta primera més planta golfes
Planta primera a habitatge i planta golfes a traster.
88,37 m2 la planta primera i 40,60 m2 la planta golfes.
No consta

Els elements comuns són en superfície, els següents:
Escala en planta baixa:
En planta primera:

6,15 m2
4,88 m2

Segon.- Diligenciar com annex i part d’aquest acord, una còpia del projecte de divisió
en propietat horitzontal, exp. 188/2018.

Tercer.- Aprovar la liquidació de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme, Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, art. 6, per
l’atorgament d’aquesta llicència en la forma i per l’import següent:
100,00 € per cada entitat resultant ( 2 entitats). Quota-------------200,00 €.-

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1 CANVI DE TITULARITAT D’EXPLOTACIÓ OVINA – Exp. 236/18
Atesa la instància de la senyora A.T.S., amb NIF 77115307X, de data 9 de febrer de
2018, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir l’activitat d’explotació de bestiar
oví (Exp. 27/2011) al Mas Can Clos, d’aquest terme municipal, expedient núm. 236/18.
Vist que el senyor J.T.A. (qepd), actual titular i pare de la sol·licitant va causar decés el
setembre de 2016.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 16 de febrer de
2018, amb les condicions que el nou titular es comprometi a:
- Mantenir el compliment de totes les condicions imposades en la llicència inicial de
l’activitat.
- No portar a terme cap ampliació ni modificació substancial de les instal·lacions
autoritzades, ni del nombre de caps autoritzats.
- Presentar, actualitzats, els contractes de recollida de cadàvers i de gestió de
residus zoosanitaris, subscrits amb empreses autoritzades.
Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de
d’explotació de bestiar oví (Exp. 27/2001) al Mas Can Clos a favor d’A.T.S. amb les
condicions esmentades a l’informe de l’enginyer de data 16 de febrer de 2018.
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:
Canvi de titularitat....................................................................................... 75,00 euros

TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 4 I DE LA FACTURA
CORRESPONENT L’OBRA D’ENDERROC DE L’HOTEL DE LA ROCA (C. RAVATÓ
2-4). Exp. 61/2016.
Vist que s’ha entregat a l’ajuntament en data 15-02-18 per part de la direcció d’obres
i de l’adjudicatària Excavacions Osona SA, la certificació d’obres núm. 4 de l’obra
d’enderroc parcial de l’edifici del c. Ravató 2-4 (Hotel La Roca), de data 15 de febrer
de 2018, d’import .-13.292,63 € (iva inclòs), corresponents a l’obra executada el mes
de gener de 2018.
Que Excavacions Osona SA també ha presentat la factura corresponent a la referida
certificació, pel mateix import i num. 5/2018.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de l’obra d’enderroc parcial de l’edifici
del c. Ravató 2-4 (Hotel La Roca), de data 15 de febrer de 2018, d’import .-13.292,63
€ (iva inclòs), corresponents a l’obra executada el mes de gener de 2018.
Segon.-Aprovar la factura emesa per Excavacions Osona SA corresponent a la
referida certificació, i el seu pagament, pel mateix import i núm. 5/2018.
Tercer.-Notificar el present acord a Excavacions Osona SA.
6.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

6.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT AL SR. J.P.P. Exp. 240/2018
Atesa la sol·licitud núm. 861/2018 de data 16 de febrer de 2018 del Sr. J.P.P.,
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 4 d’abril de 2017, que
reconeix el grau de discapacitat del Sr. J.P.P.
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.P.P. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Benestar Social de data 4 d’abril
de 2017.
Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2018-0007, per 152.107.60 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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