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Expedient: 1045/2017 JGL 22/05/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE MAIG DE 2017
Número de sessió: JGL/21/2017
Taradell, el dia 22 de maig 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 15 de maig de 2017, número de sessió JGL/20/2017, 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 15 de maig de 2017, número de sessió JGL/
20 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. CAMPIONAT FUTBOL VETERANS
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Vista la instància presentada pel Sr. D.C.M., en data 17/05/2017, amb número de
registre d’entrada 2130/2017, en la qual, com a responsable de l’equip d’aficionats de
futbol del Taradell, sol·licita col·laboració de l’Ajuntament amb l’entrega d’un trofeu pel
sopar de final de temporada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar l’entrega d’un trofeu pel sopar de final de temporada de l’equip
d’aficionats de futbol del Taradell.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.
2.2. FESTA DE LA PRIMAVERA DE L’ESCOLA LES PINEDIQUES 2017
Vista la instància presentada per l’Ampa de Les Pinediques , en data 17/05/2017, amb
número de registre d’entrada 2124/2017, en la qual en motiu de la celebració de la
Festa de la Primavera de l’escola el dia 17 de juny, sol·licita taules i cadires per 250
persones, contenidors grossos per deixalles, una tarima i focus a la pista i permís per
coure botifarra en bidons o graelles.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Ampa de Les Pinediques, havent de posar-se els
sol·licitants en contacte amb els Serveis municipals amb l’antelació suficient per
entrega del material i actuacions a realitzar.
Segon.-Notificar el present acord a l’Ampa de Les Pinediques.

2.3. RECURS CONTRA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ DE CIRCULACIÓ. Exp. 804/17
Vista la instància presentada per pel Sr. A.P.P. en data 10-04-17, amb número de
registre d’entrada 1636/2017, en la qual sol·licita que s’anul·li la sanció imposada en
l’expedient núm. P171092936 d’infracció de circulació per no obeir una senyal de
prohibit estacionar, doncs el senyal mòbil de prohibició d’aparcar no es va col·locar
amb antelació suficient.
Que s’han comprovat els fets al·legats i els defectes en la col·locació de la senyal
quan a l’antelació en què s’han d’efectuar.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. A.P.P. i anul·lar i deixar sense efecte la sanció
imposada en l’expedient sancionador de circulació núm. P171092936.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.P.P.
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3. 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

936/17

TARINMO S.A

1022/17

PAULUS2017,
S.L.

1039/17

1056/17

X.D.M.
Fundació dels
Vilademany
Estabanell y
Pahisa Energia
S.A.

1060/17

J.M.B.B.

1053/17

FINCA

OBRA
Prórroga llic.
c/ Vapor
obres exp.
parcel.32,33,34 330/2003
Prórroga llic.
c/ Colomer,2obres exp.
4/M.M.Pol
72/2007
Av. Montseny, Perforació pous
11
per geotèrmia
Distribució interior
c/ Balmes, 19
oficines

c/ Església
c/ Sant Miquel,
50

IMPORT
TIPUS
(€)

menor

50,00

menor

50,00

menor

141,76

menor

Obertura
d'arquetes

menor

221,46

Pavimentat local

menor

81,67

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. Exp. 921/2016
Vista la instància presentada per la Sra. Ma. D.R.G. en data 9 de desembre de 2016,
amb número de registre d’entrada 4314/2017 en la qual sol·licita llicència de primera
ocupació de l’habitatge situat al Pg. Domènec Sert, 28-3er.
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 17 de maig de 2017 del que en
resulta que en data 31 de maig de 2017 es va atorgar llicència d’obres per a la
construcció de l’edifici de referència., exp. 39/1979, en el qual hi consta que l’edifici
està constituït de planta baixa i dues plantes altes, i no hi consta una tercera planta,
del que en resulta que no es pot atorgar la llicència de primera ocupació sol.licitada.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar la llicència de primera ocupació de l’habitatge de la tercera planta
alta de l’edifici situat al Pg. Domènec Sert, 28.
Segon.- Notificar l’acord a la Sra. Ma. D.R.G.
4. ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
I LES ENTITATS SOCIALS I AJUNTAMENTS INTEGRANTS DE LA XARXA
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL, PER A L’ANY 2017. Exp. 1054/17.
Vist que en data 20 de maig de 2017, s’ha signat l’acord entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i les entitats socials i ajuntaments integrants de la xarxa d’habitatges
d’inserció social per a l’any 2017.
Que aquest Ajuntament forma part de la Xarxa d’habitatges d’inserció social.
Que l’acord de referència comporta millores per a una correcta gestió dels habitatges
adscrits a aquest Ajuntament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-L’adhesió de l’ajuntament de Taradell a l’Acord de 20 d’abril de 2017 entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials i Ajuntaments de la Xarxa
d’Habitatges d’inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per
Decret 75/14, de 27 de maig.
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció
per a l’any 2017.
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2017, un cop
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que
es relacionen a continuació:
Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 1a
Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 2a
Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 3a
Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 4a
Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 5a
Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 1a
Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 3a
Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 6a
Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 1a
Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 8a

Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
Taradell
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5. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ TAXA ESCOMBRARIES PER FAMÍLIA NOMBROSA.
Exp. 1048/17.
Vista la instància presentada per Sr. P.P.V. en data 15-5-17, en data 15-5-17, amb
número de registre d’entrada 2061/2017, en la qual sol·licita que s’apliqui la
bonificació del 25% per família nombrosa, a l’habitatge del c. Vapor 29.
Que l’Ordenança fiscal municipal núm. 28-Taxa per la prestació del servei de gestió
dels residus municipals estableix en el seu article 5.2, que gaudiran d’una bonificació
del 25% els subjectes passius que a data 31 de març de l’exercici d’aplicació
compleixin les condicions següents: a) que hi hagi un mínim de tres fills del subjecte
passiu menors d’edat empadronats en el domicili habitual del mateix...
Que el mateix sol·licitant manifesta que un dels seus 3 fills té més de 18 anys i, per
tant, no compleix amb la condició transcrita.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. P.P.V. per no complir els requisits establerts
en l’Ordenança fiscal municipal.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. P.P.V.
6. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT TÈCNIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ PLA
DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL”. Exp.
447/2017.
Vist el Decret de la Presidenta de la Diputació de Barcelona de 27 d’abril de 2017, en
el qual s’acorda concedir el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes
i informes per a la realització, en el marc del Catàleg desserveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, de l’actuació “Pla director de clavegueram de
l’Ajuntament de Taradell”.
Que és convenient acceptar expressament l’ajut concedit.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar expressament l’ajut concedit a aquest ajuntament per Decret de la
Presidenta de la Diputació de Barcelona de 27 d’abril de 2017, consistent en la
redacció de plans, projectes i informes per a la realització, en el marc del Catàleg
desserveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, de l’actuació
“Pla director de clavegueram de l’Ajuntament de Taradell”.
Segon.-Deixar constància d’aquest acord a l’expedient per mitjà de certificat.
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7. CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT LA PLANA I ELS AJUNTAMENTS QUE
FORMEN PART DE L’ABSS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES
PROGRAMENS RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
Exp. 1046/17
Vist que l’Assemblea general de la Mancomunitat La Plana va acordar aprovar el
conveni tipus de col·laboració interadministrativa entre aquesta i els ajuntaments
mancomunats que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Mancomunitat La
Plana en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social,
polítiques d’igualtat, immigració i joventut, així com els convenis amb els ajuntaments
mancomunats entre els quals el corresponent a l’Ajuntament de Taradell.
Que el conveni proposat suposa un benefici per als veïns de Taradell que han de rebre
algun dels serveis que s’hi inclouen.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el conveni tipus de col·laboració interadministrativa entre la
mancomunitat La Plana i els ajuntaments mancomunats que formen part de l’Àrea
bàsica de serveis socials Mancomunitat La Plana en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social, polítiques d’igualtat, immigració i joventut, així
com el conveni corresponent a l’Ajuntament de Taradell.
Segon.-Facultar la regidora de Benestar Social i Salut Pública Sra. Araceli Garcia
Español per signar el conveni de referència.
Tercer.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat La Plana.
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA LOCAL
D’ENERGIA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA. Exp. 993/17.
Vist que en data 8 de març de 2017 la Comissió Permanent del Consell Comarcal
d’Osona va aprovar el conveni tipus de col·laboració a signar amb les entitats locals
interessades, per l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en
matèria d’energia i comptabilitat energètica de l’Agència Local d’Energia d’Osona
(ALEO).
Que l’ALEO ha col·laborat amb aquest ajuntament des de fa anys en diferents
programes i accions destinades a la millora i estalvi energètics, havent estat decisiva
la col·laboració d’aquella en l’obtenció d’uns resultats magnífics en aquets camps.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el conveni tipus de col·laboració amb l’Agència Local de l’Energia
d’Osona del Consell Comarcal d’Osona, per l’assessorament, col·laboració i
desenvolupament de programes en matèria d’energia i comptabilitat energètica.
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Segon.-Facultar l’alcalde, Lluís Verdaguer Vivet per signar el conveni i documents
complementaris necessaris per a l’efectivitat del mateix.
Tercer.-Notificar aquest acord a l’Agència Local d’Energia d’Osona.
9.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

9.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. M.LL.V.B.
Atesa la sol·licitud núm. 2135/2017 de data 18 de maig de 2017 de la Sra. M.LL.V.B.
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 14 de juny de 2011,
que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. M.LL.V.B.
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., M.LL.V.B. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Benestar Social de data 14 de
juny de 2011.
Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0011, per 40.000,00 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

Signatura: CN=T-CAT P LLuís Verdaguer Vivet
|77303124D, G=LLuís, SN=Verdaguer Vivet,
SERIALNUMBER=77303124D, T=Alcalde,
OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 06/06/2017 20:11:06

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: CN=CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní DNI 77286642H, SERIALNUMBER=77286642H,
G=Josep, SN=Rovira Sadurní, T=SecretariInterventor, OU=Secretaria, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 05/06/2017 14:04:07
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