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Expedient: 1080/2017 JGL 29/05/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE MAIG DE 2017
Número de sessió: JGL/22/2017
Taradell, el dia 29 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 22 de maig de 2017, número de sessió JGL/21/2017, 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 22 de maig de 2017, número de sessió JGL/
21 /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 MAJOR BARRI DE MONT-RODON. Exp. 1082/17.
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Vista la instància presentada per la Sra. C.G.Q., en representació de l’Associació de
veïns de Mont-rodon, en data 24-05-2017, amb número de registre d’entrada
2205/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració de la Festa Major: el dia 15
de juny, 40 cadires al local social, els dies 16, 17 i 18 de juny la tarima de 8x5
col·locada davant la porteria al centre de la pista, llums i carpa com anys anteriors,
200 cadires, taulons i cavallets, 2 cubells per la brossa, 1 WC, 30 cadires al Pla de les
Albes, tallar la gespa, 2 focus per la tarima de la pista, 2 neveres i disponibilitat dels
municipals per al bici aigua el diumenge de les 19:00h a les 22:30h.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud advertint que els sol·licitants s’hauran de posar en
contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de Mont-rodon.

2.2. QUEIXA PER ARBRES EN MAL ESTAT AL PASSEIG DEL TOSSAL. Exp.
1085/17.
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.R., en data 19/05/2017, amb registre
d’entrada núm. 2155/2017 en la qual exposa que al Passeig del Tossal hi ha arbres
en mal estat, amb perill de caiguda de branques i moltes fulles que cauen al terra i
sol·licita, que es substitueixin per altres de diferents espècies.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Sol·licitar un informe sobre l’estat dels arbres i manifestar al sol·licitant que
l’actuació que en el seu moment s’acordi es farà en tot cas quan ho permetin les
condicions climatològiques adients.
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant.
2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA A CERTIS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL BARRI DE MONT-RODON. Exp. 248/2016.
Vista la instància presentada per la companyia Certis Obres i Serveis SAU, abans
denominada Acertis Obres i Serveis SA, en data 13-12-2016, amb registre d’entrada
número 4379, en la qual es sol·licita la devolució de la garantia definitiva que va
constituir com adjudicatària de l’obra Millora de la urbanització del Barri de Montrodon, per mitjà d’aval de Catalunya Caixa, núm. 00209225 d’11 de juliol de 2011,
d’import .-34.381,17 €.Que ha transcorregut el termini de garantia establert en el contracte administratiu de
l’obra.
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Vist l’informe favorable a la devolució interessada emès per l’arquitecte tècnic de
l’ajuntament de data 18 de maig de 2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de Certis Obres i Serveis SAU i ordenar la devolució de
l’aval referit en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a Certis Obres i Serveis SAU.

2.4. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULA I TAMBORETS. Exp. 1073/2017
Vista la instància presentada per la Sra. G.C.P., en data 17-05-2017, amb número de
registre d’entrada 2129/2017, com a titular de l’activitat “ La Barberia” situada al c/ de
l’Església núm. 4, en la qual sol·licita que se li deixi col·locar una taula i dos tamborets
davant la façana del local on s’exerceix l’esmentada activitat.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 29-05-2017, del qual en resulta
que l’ocupació de l’espai interessat és de 2 m2. i que les característiques del vial
permeten aquesta ocupació sense que comporti molèsties als vianants.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar llicència d’ocupació de dominic públic a la Sra. G.C.P., per tal
d’ocupar 2 m2. del c/ de l’Església núm. 4, davant de la façana d’aquest edifici, amb
una taula i dos tamborets.
Segon.- Aquesta llicència és a precari irrevocable per raons d’interès públic a criteri
de l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa següent d’ocupació de la via pública de
conformitat al que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per ocupació de
terreny d’ús públic amb taula i cadires.
Import de de taxa........... 6 euros
Quart.- Notificar el present acord a la Sra. G.C.P.

2.5. COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L. Exp. 365/2017
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 13/02/2017, punt 2.3. en el qual s’autoritzava
la instal·lació de la caseta de venda de productes de pirotècnia entre els dies 17 i 23
de juny de 2017, s’esmena el citat acord amb les següents consideracions:
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-

Les condicions referides a l’informe de l’enginyer tècnic municipal de 3 de febrer
de 2017 són les següents:

a) Compliment d’allò que estableix el RD. 563/2010, de 7 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’Articles Pirotècnics i de Cartutxeria.
b) La caseta haurà de ser metàl·lica i reunir les condicions de seguretat que
assenyala la Generalitat de Catalunya.
c) Durant la nit haurà de quedar buida de tot tipus de material pirotècnic.
d) Caldrà disposar de dos extintors d’incendis d’eficàcia mínima 13A, i rètols que
adverteixin de la prohibició de fumar i encendre foc. La instal·lació elèctrica
haurà de ser antideflagrant.
e) El personal empleat haurà d’haver rebut formació relativa a les condicions de
seguretat exigibles i a la utilització dels productes comercialitzats.
f) Tal com sol·licita el peticionari la caseta es podrà emplaçar a l’esplanada
existent a la cruïlla del passeig de St. Genís amb la ctra. de Montrodon, sempre
que resti emplaçada en un punt situat, com a mínim, a 20 metres de qualsevol
edificació i a 100 metres de llocs especialment perillosos, com ara dipòsits de
gas.
-

El punt segon hauria de dir: “Condicionar aquesta aquest autorització a que per
part del sol·licitant es disposi de les autoritzacions administratives
corresponents.”

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Esmenar l’acord de la Junta de Govern del dia 13/02/2017 referent a la
sol·licitud de Comercial de Festes i Revetlles S.L. amb les determinacions que
comentem a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant.
2.6. MASTIL DEL CASTELL D’EN BOIX. Exp. 1086/2017
Vista la instància presentada per l’ANC de Taradell en data 24/05/2017i amb registre
d’entrada 2211/2017 en la qual sol·licita ajuda dels servei municipals per efectuar les
actuacions que calguin en el mastil del Castell d’en Boix per facilitar-ne l’accessibilitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar a la Brigada municipal l’adequació del mastil
del Castell d’en Boix per facilitar l’accessibilitat.
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Segon.- Notificar el present acord a l’ANC de Taradell.
2.7. SOL.LICITUD DADES ANALÍTICA D’AIGUA. Exp. 566/2017
Vista la instància presentada per la Sra. N.C.C., en data 25/05/2017 amb numero de
registre d’entrada 2218/2017 en la qual sol·licita, en motiu de la instal·lació d’un aparell
depurador d’aigua al seu domicili, la última analítica de l’aigua del servei municipal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Entregar la última analítica d’aigua disponible a la sol·licitant.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

2.8. SOL.LICITUD FESTA PARTICULAR BAR EL PUJOLÓ, 13. Exp. 1093/2017
Vista la instància presentada per la Sra. A.M.P.B. de data 23/05/2017, amb número
de registre d’entrada 2194/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració de
l’aniversari de l’activitat de bar, que se li autoritzi a fer un concert de 22h a 24h el dia
17 de juny d’enguany.
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 26/05/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar el concert interessat amb les condicions següents:
a)
b)
c)
d)

Data: 17 de juny. Horari: de 22h a 24h.
Presentació prèvia a l’Ajuntament de la conformitat dels veïns de l’immoble.
Aforament no pot superar el màxim autoritzat en la llicència municipal de bar.
Els equips de protecció contra incendis hauran de trobar-se al corrent de les
operacions de manteniment reglamentàries.
e) Donar compliment a la normativa de contaminació acústica.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
3. 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.
EXP.

TITULAR

1021/17 Ma. À.S.S.
1058/17 I.G.R.

1061/17 S.R.B.
1077/17 J.V.A.
1089/17 J.G.B.

1097/17 J.C.G.

FINCA
c/ Batllia, 11
Av. Sta.
Eugènia, 8

OBRA
Reparació
arrebossat façana

paviment garatge
Instal.lar
comptadors d'aigua
c/ de la Vila, 59 i llum a la façana
c/ Miquel Martí i
Pol, 48
Reparació teulada
Posar paviment i
c/ de la Vila, 48 acondicionar bany
Canviar banyera
Torrent d'en
per plat de dutxa,
Sadurní, 11
enrajolat i pintat

TIPUS

IMPORT
(€)

menor

38,00

menor

96,52

menor

38,00

menor

38,00

menor

742,50

menor

38,70

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 RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0012, per 188.362,40 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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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: 14/06/2017 14:27:38

CVE: 20170-06288-16710-22012

