Expedient: 616/2020 JGL 15/06/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2020
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Número de sessió: JGL/19/2020
Taradell, el dia 15 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 8 de juny de 2020, número de sessió JGL/18/2020, 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:
Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 8 de juny de 2020, número de sessió JGL/
18 /2020.
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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 ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL REVETLLA DE
SANT JOAN. Exp. 50/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Taradell Cultura
Digital, en data 10-6-20, amb de registre d’entrada número E 2718/2020, en la qual
exposa que el 23 de juny en motiu de la revetlla de Sant Joan, a l’Espai 1 d’Octubre,
volen celebrar una revetlla-sopar, complint les disposicions de protecció del Covid-19,
amb música, disco mòbil i muntar una petita barra per begudes, i sol·licita que
s’autoritzi l’ús de l’espai de les 9 a les 2 de la nit, que no s’hi pugui aparcar a partir de
les 18 o 19 h., petit escenari, punts de llum, focus, 2 micròfons, taula de so petita, un
tècnic, 30 tanques, contenidor de deixalles, wàter bioquímic.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats cultural sense
ànim de lucre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud, autoritzar l’ús de l’espai i del material interessat,
advertint la sol·licitant que, per a l’efectivitat d’aquest acord, és necessari que es posin
en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació Taradell Cultura Digital.
2.2. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CIRCULACIÓ EN UN
VEHICLE HÍBRID. Exp. 589/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.M.A., en data 12-6-20,
amb de registre d’entrada número 2741/2020, en la qual exposa que al vehicle Toyota
CHR híbrid matrícula 2761JZV, matriculat l’any 2017, no se li ha aplicat la bonificació
de l’impost de circulació que se l’hi havia aplicat en anys anteriors i sol·licita que
s’apliqui la bonificació i se li retorni la quantitat pagada de més.
Que l’ordenança fiscal municipal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de
l’exercici 2020, article 5.3, preveu una bonificació del 50% de la quota per als vehicles
que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr/km durant 3 anys, que és el temps
que se li ha aplicat (exercicis 2017, 2018 i 2019), no procedint l’aplicació de la
bonificació interessada a l’impost de l’exercici 2020.
No obstant, es vol manifestar a la sol·licitant que s’està estudiant la modificació
d’aquestes bonificacions per a exercicis posteriors.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius referits a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.M.A.
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2.3.APROVACIÓ
DELS
CONVENIS
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL I DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI PER A
L’EXERCICI 2020. Exp. e-632/2020.
Vist que des de fa anys aquest Ajuntament, per tal de fomentar la cultura, les
tradicions, l’esport i altres activitats d’interès local, estableix amb diferents entitats del
poble que realitzen actuacions úniques i en els àmbits relacionats, convenis de
col·laboració en virtut dels quals es regulen els ajuts econòmics destinats a aquestes
activitats.
Que en el Pressupost municipal de l’execució 2020 hi consten les partides
corresponents amb les imports i les entitats.
Que les entitats que es relacionaran compleixen els requisits per signar els convenis
de col·laboració que consten en l’expedient e-632/2020.
Atès el que disposen els articles 22, 28 i concordants de la Llei 38/2003.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració de 2020 amb les entitats i pels imports
següents:
ENTITAT

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Agrupació Sardanista de Taradell

00008 33401 48907

3.000 €

Associació Festa d'en Toca-sons

00011 33808 48943

9.000 €

Associació Patronat Local per la Vellesa

00005 23102 48935

2.500 €

Associació Tonis Taradell

00011 33807 48943

7.000 €

Colla Jove Geganters i Grallers

00008 33403 48907

2.000 €

Consell de Joventut Taradell

00009 33400 48906

10.000 €

Esbart Sant Genís de Taradell

00008 33402 48907

2.000 €

Associació de Jubilats de Taradell

00005 23105 48935

4.000 €

Club del Parc d'Esports

00012 34201 48905

4.000 €
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Club Patí Taradell

00012 34201 48905

5.000 €

Unió Deportiva Taradell

00012 34201 48905

4.000 €

Club Voleibol Taradell

00012 34201 48905

1.500 €

Segon.- Facultar per signar els convenis que es relacionen als regidors/es següents:
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1. A la regidora de Cultura amb la Colla de Joves Geganters i Grallers, Esbart
Dansaire Sant Genís, Festa d’en Toca-Sons, Agrupació Sardanista de Taradell
i Associació Tonis de Taradell.
2. A la regidora de Benestar Social i Joventut amb el Patronat Local de la Vellesa
i Associació de Jubilats i amb el Consell de Joventut.
3. Al regidor d’Esports amb el Club Parc d’Esports, el Club Patí Taradell, Unió
Deportiva Taradell i Club Voleibol Taradell.
Tercer.- Notificar els present acord a les entitats i persones interessades.
2.4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMPA DE
L’ESCOLA EL GURRI PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2020. Exp.
634/20.
Vist que Ampa El Gurri realitza diverses activitats extraescolars pels alumnes de
l’escola El Gurri i, que en motiu de la pandèmia de la COVID-19, aquest any es vol
organitzar durant els mesos d’estiu un casal d’estiu, essent l’única entitat educativa
sense ànim de lucre del municipi que ho organitza.
L’Ajuntament de Taradell vol col·laborar amb l’Ampa El Gurri a organitzar el Casal
d’Estiu esmentat, essent necessari atorgar un conveni de col·laboració entre ambdues
que la reguli.
Que l’esborrany de conveni que es sotmet a aprovació consta diligenciat a l’expedient
administratiu e-632/2020 i s’hi preveu una aportació econòmica de l’ajuntament de
2.925,00 €.
Que el Ple de 18 de juny de 2020 ha aprovat inicialment la modificació de crèdit núm.
7 del pressupost municipal de 2020, destinada a finançar actuacions de suport per
lluitar contra els efectes provocats per la pandèmia del Covid-19, que incorpora la
partida pressupostària núm. 00015 32600 48946, amb un import de .-2.925,00 €.-,
conveni amb Ampa El Gurri per organització Casal d’Estiu.
Atès el que disposen els articles 22, 28 i concordants de la Llei 38/2003 i normativa
concordant.
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Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració amb l’AMPA de l’escola El Gurri de
Taradell per organitzar el Casal d’Estiu 2020.
Segon.-Facultar el regidor d’Educació Sr. LL.P.T. per signar el conveni.
Tercer.-Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdit núm. 7 del pressupost municipal de l’exercici 2020.
Quart.-Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola El Gurri.
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2.5. SOL.LICITUD DE MATERIAL PER PORTAR A TERME FESTA FINAL DE CURS
A CRAE LA SERRA. Exp. 50/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal per CRAE La Serra en data
15/06/2020, amb registre d´entrada número 2786/2020, en la qual exposa que
disposen d´un espai exterior i que per tal de poder celebrar com cada any la festa de
final de curs i amb el cas d´excepcionalitat que estem vivint pel Covid-19, sol·licita
disposar de 50 cadires i taules per 50 persones per poder mantenir la distància de
seguretat obligatòria.
Primer.- Admetre la sol·licitud de CRAE La Serra i autoritzar fer la celebració
interessada el dia 02/07/2020 i deixar-li el material sol·licitat, havent de respectar-se
les mesures de seguretat establertes en motiu del Covid-19 i amb l´advertiment que
per a l´efectivitat d´aquest acord, s´haurà de posar en contacte amb els serveis
municipals amb antelació suficient.
Segon.- Notificar el present acord a CRAE La Serra.
2.6. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 552/2020.
Vista la instància presentada pel Sr. LL.V.Q., de data 25/05/2020, amb número de
registre d’entrada 2389/2020, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual d’accés a
vehicles a la finca assenyalada amb el número 1 del c. dels Avets de Taradell.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 08/06/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de
vehicles al c. dels Avets, 1 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 08/06/2020 següents:
-

Es pintarà a càrrec de sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm. d’aquesta i que
tindrà l’amplada del garatge davant de la finca. El manteniment d’aquesta pintura
anirà a càrrec del sol·licitant.
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-

Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’expedició de documents administratius,
article 6 epígraf 8.1 de l’ordenança fiscal núm. 16, per l’import de:
Expedició de placa de gual ................................................................ 22,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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2.7. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 556/2020.
Vista la instància presentada pel Sr. J.A.P.V., de data 26/05/2020, amb número de
registre d’entrada 2406/2020, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual d’accés a
vehicles a la finca assenyalada amb el número 3 del c. dels Avets de Taradell.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 08/06/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de
vehicles al c. dels Avets, 3 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 08/06/2020 següents:
-

-

Es pintarà a càrrec de sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm. d’aquesta i que
tindrà l’amplada del garatge. El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del
sol·licitant.
Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’expedició de documents administratius,
article 6 epígraf 8.1 de l’ordenança fiscal núm. 16, per l’import de:
Expedició de placa de gual ................................................................ 22,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.

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:

CVE: 20200-06274-15315-65049

NÚM.
TITULAR
EXP.
496/2020 Sorrejats
Huracà
S.L
601/2020 T.G.P.

FINCA

OBRA

608/2020 A.C.V.

Casa Nova
del Generó

Fer tanca per menor
cavalls

56,48

609/2020 J.B.R.

av.
Goitallops,
76
c.
Muntanya,
20
c.
Madriguera,
8 1a

Canviar terra menor
de la sortida
de la piscina
Construcció menor
piscina

59,40
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604/2020 J.P.C.

615/2020 P.LL.V.

635/2020 A.S.P.

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
c. del Vivet, Remodelació major 9.801,51 1.980,10 33,00
19-21
de nau
industrial
av..
Canviar
menor
50,55
Pirineus, 9 banyera per
plat de dutxa
ctra.
Acabar cuina menor
89,10
Balenyà,
i terres
222 (Caseta interior de
d'en
l'exp.
Ballades)
221/2011

Reforma de
bany

menor

484,91 97,96

33,00

237,60

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.

4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1. AUTORITZACIÓ DE SUBEXPLOTACIÓ EQUINA (5 CAVALLS) – Exp. 610/2020
Atesa la instància de RAMADERIA EL GENERÓ SL, amb NIF B6338886B, de data 9
de juny de 2020, presentant una sol·licitud de subexplotació equina (fins a 5 cavalls),
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a la finca del Generó (parcel·la 152 del polígon 1), d’aquest terme municipal, expedient
núm. 610/2020.
Vist que amb data 11 de juny el veterinari senyor LL.V.Q. va emetre informe favorable,
fent constar que el propietari es fa responsable de:
Cal que els fems s’escampin a la pròpia finca o vagin a orgànic.
Cal que disposin de lloc d’aixopluc.
Cal que disposin d’aigua i menjar ad libitum.
Cal que tinguin la documentació pertinent.
Han de complir amb la llei de benestar animal.
El propietari és el responsable de la tanca perimetral ballada i d’evitar que surtin a
l’exterior i que puguin ocasionar danys o perjudicis
- Cal que disposi d’una pòlissa d’assegurances a tercers.
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-

Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre
d’altres, l’Alcaldessa 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).
Per unanimitat s’acorda:
PRIMER.- Autoritzar la subexplotació equina (fins a 5 cavalls) a la finca del Generó,
d’aquest terme municipal, per part de RAMADERIA EL GENERÓ SL, amb el
compliment de les condicions de l’informe del veterinari de data 11 de juny abans
esmentades.
SEGON.- Liquidar el següent import per part del titular, tal com disposa l’article 6,
punt 3 de l’ordenança fiscal núm. 32 (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):
Expedició de document administratiu ....................................................... 25,00 euros
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.

5.- ACCEPTACIÓ EL RECURS CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT PER LA CONSTRUCCIÓ
D’UN NOU ESPAI POLIESPORTIU ANNEX AL PAVELLÓ. Exp. 143/2020
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 i tècnics a aquest ajuntament
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020.
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Vist que l’esmentada resolució atorga a l’Ajuntament de Taradell el recurs tècnic per
la realització d’un estudi de viabilitat per la construcció d’un nou espai poliesportiu
annex al Pavelló municipal “El Pujoló”, amb el codi 20/Y/287170.
Que per a l’efectivitat de l’ajut de referència és necessari acceptar-lo expressament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar expressament la concessió del recurs tècnic per la realització d’un
estudi de viabilitat per la construcció d’un nou espai poliesportiu annex al Pavelló
municipal “El Pujoló”, amb el codi 20/Y/287170.
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Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
6.- APROVACIÓ DE LA 4ª CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL
SECTOR FONT D’EN DÉU I CARRER DE TONA”. Exp. 739/2018.
Vist que s’ha presentat a les oficines municipals la 4ª Certificació de l’obra
“Urbanització del sector de la Font d’en Déu i del c. de Tona”, de data 28 de maig de
2020, d’import 71.375,23€, i signada pel representant de l’ajuntament, la direcció
facultativa i l’empresa adjudicatària Curnal Invest SL.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la 4ª Certificació de l’obra “Urbanització del sector de la Font d’en
Déu i del c. de Tona”, de data 28 de maig de 2020, d’import 71.375,23€.
Segon.- Notificar aquest acord a Curnal Invest, SL i al servei de la intervenció
municipal.
7.- 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
4522

Exp.

Empresa

eLL.A.B.
614/2020

Contracte
Reparació travesses de fusta de
la Font Gran

Import €
(iva inclòs)
2.305,05€
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4521

eF.S.V.
643/2020

Servei de jardineria per arranjar i
millora alguns parcs i jardins.

3.012,72€

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades.

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.
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Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 25/06/2020 12:32:27

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 25/06/2020 14:17:48
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