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Expedient: 1107/2017 JGL 12/06/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE JUNY DE 2017
Número de sessió: JGL/23/2017
Taradell, el dia 12 de juny 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 29 de maig de 2017, número de sessió JGL/22/2017, 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 29 de maig de 2017, número de sessió JGL/
22 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. SOL·LICITUD D’INFORME PER PART DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA. Exp. 1112/2017.
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Vist l’escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua presentat al registre municipal en data 16-17, amb registre d’entrada núm.2299, en la qual es sol·licita que per part d’aquest
ajuntament s’emeti informe, pel que fa a les seves competències, en referència a la
documentació referent a l’expedient (v/ref. UDPH2017001871) d’obres a zona de
policia a la finca Mas Reguer de Taradell, promogut per la companyia Mas Reguer
SCP.
Que les obres fan referència a la reconstrucció de la coberta i reformes interiors de
nau porcina i trasllat i construcció d’un cobert agrícola.
Que en data 5-6-17, l’arquitecte municipal emet informe dels qual en resulta que la
reconstrucció de la coberta i reformes interiors d’una nau porcina disposa de llicència
d’obres municipal atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 31-08-15, Exp.
139/2015, i que la nau que consta com a cobert agrícola a traslladar no disposa ni s’ha
sol·licitat la corresponent llicència urbanística.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Remetre a l’Agència Catalana de l’Aigua còpia de l’informe de l’arquitecte
municipal de data 05-06-17.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.2. PETICIÓ EXEMPCIÓ TAXA ESCOMBRARIES. Exp. 1044/2017.
Vista la instància presentada per la Sra. E.F.J., en data 16-05-17, amb registre
d’entrada número 2071/2017, en la qual sol·licita demana l’exempció de la taxa
d’escombraries per l’habitatge de la ctra. Mont-rodon de de la seva propietat per ser
inhabitable, havent-se donat de baixa dels subministraments de gas i llum.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic de data 24/05/2017 del que en resulta que tot i no
disposar dels subministraments indicats, l’habitatge de referència té condicions
d’habitabilitat per aquest ús.
Que la bonificació que estableix l’article 5.3.) de la Ordenança fiscal municipal núm.
28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, és per habitatges
que estiguin desocupats i realment siguin inhabitables, i la manca d’aquests
subministraments és un requisit necessari però no suficient.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius indicats a la part expositiva.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.
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2.3. DEVOLUCIÓ GARANTIA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ESPAI D’AIGUA DE
TARADELL-FASE 1-2. Exp. 1121/2017.
Vista la instància presentada per la companyia Certis Obres i Serveis SAU al registre
municipal en data 5-6-17, registre d’entrada núm. 2392, en la qual sol·licita que se li
retorni l’aval que va presentar en concepte de garantia garantia definitiva per a
l’execució de l’obra Espai d’Aigua Fase 1-2 com adjudicatària de la mateixa, prestat
per Catalunya Caixa, de data 4-10-2011, número 00210512, d’import .-18.584,46 €.Que la garantia va ser constituïda per la companyia Acertis Obres i Serveis SAU,
anterior denominació de Certis Obres i Serveis SAU tal i com consta acreditat a l’arxiu
municipal.
Vist l’informe favorable a la devolució de l’aval de referència emès per l’aparellador de
l’ajuntament en data 8-6-17.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Acordar la devolució a la companyia Certis Obres i Serveis SAU (abans
denominada Acertis Obres i Serveis SAU), de l’aval atorgat al seu favor per Catalunya
Caixa, de data 4-10-2011, número 00210512, d’import .-18.584,46 €.-, com
adjudicatària de l’obra Espai d’Aigua-Fase 1-2.
Segon.-Notificar aquest acord a Certis Obres i Serveis SAU.

2.4. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER RETORN DE CLAUS DE BÚSTIA DE LA
MADRIGUERA. Exp. 1156/2017.
Vista la instància presentada per la Sra. M.A.C., en data 12/06/2017, amb número de
registre d’entrada 2490/2017, a la qual acompanya la clau d’una bústia de La
Madriguera i sol·licita la devolució de la fiança de la mateixa.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i acordar la devolució de la fiança interessada.
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:
NÚM.
EXP.

TITULAR

FINCA

OBRA

TIPUS

IMPORT
Aval
(€)
Fiança Placa residus
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Modificació
llicència inicialMas La
substitució colls de
944/17 J.M.B.
Madriguera teulada
major
643,21 129,94
Telefònica
Substituir un
1076/17 SAU
c/ Lleida, 2 armari de la vorera menor exempt
c/
Vilalleons, Construcció de
1088/17 J.R.C.
14
piscina
major
311,85
c/ de la
1118/17 S.V.M.
Vila, 136
Enderroc de cobert major
85,57
150,00
c/ de la
J.V.S. i
Muntanya, Vivenda unifamiliar
1130/17 C.P.
14
aïllada
major 9540,99 1927,47 33,00 292,05
Legalització planta
soterrani per ús
d’instal·lacions
Mas El
caldera i aigua
1132/17 M.B.C.
Conier
calenta
major
262,90
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 ANNEX III – Exp. 1147/2017 (complementari exp. 37/14-A)
Atesa la instància de D.V.V., amb NIF núm. 77.075.513-Y de data 11 d’abril de 2014,
presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció
d’exercir l’activitat d’explotació ramadera (175 vedells d’engreix i 580 porcs d’engreix)
a la finca situada a Granges Vila d’aquest terme municipal, expedient núm. 1147/2017
(complementari exp. 37/14-A).
L’expedient va quedar aturat ja que al 2014 mancava fer unes obres per assolir la
capacitat d’emmagatzematge de 5 mesos.
Vist que en data 19 de maig de 2015 l’interessat comunica la finalització de les citades
obres i aporta també documentació complementària, i que en data 26 de maig de 2015
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es rep l’informe favorable del pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm.
BP00652.
Vist que en data 29 de maig de 2015 el veterinari de va emetre informe favorable
condicionat a que es tingui la pòlissa d’assegurances actualitzada i el llibre
d’explotació actualitzat i seguir complint les condicions:
-

-

Cal que l’explotació estigui adequadament ballada, per evitar que els animals
puguin sortir de la granja i ocasionar problemes a tercers.
Respectar com a distància mínima, a la distribució de fems sobre el terreny, la
de 100 metres, respecte a altres explotacions del grup primer, i 200 metres,
respecte a les explotacions incloses a la resta dels grups definits a l’article 3,
apartat b), i als nuclis urbans. En relació amb els cursos fluvials, es respectarà
el que estableix el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els
títols preliminar, I, IV, i, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, aprovat
pel Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, i el que disposen els diferents plans
hidrològics de la conca.
Cal que compleixi la Llei de càrrega i descàrrega i la Normativa de protecció i
benestar animal.
Cal que tingui un pla de neteja, desinfecció i desratització de l’explotació.
Cal que el gual sanitari estigui en perfectes condicions.
Cal que compleixi la Normativa de seguretat i higiene en el treball.
A menys de 1000 metres, hi ha una indústria agroalimentària.
El pla de dejeccions ramaderes cal tenir-lo sempre validat i vigent.

Vist que en data 17 de juliol de 2015, l’enginyer tècnic municipal va emetre informe
favorable-condicionat. Es detecta manca de documentació i concedeix un termini de
10 dies per a presentar la documentació que mancava:
-

Instància de comunicació prèvia d’obertura de l’activitat.
Certificat, signat per tècnic titulat competent, acreditant que les instal·lacions
compleixen tota la normativa que és d’aplicació.

A part, posa les següents condicions de funcionament:
-

-

-

Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment dels
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència
manifesta que compleix.
En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l’activitat, o altres canvis,
caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament. Així mateix,
si s’escau presentar la modificació del pla de gestió de les dejeccions
ramaderes.
Mantenir la vigència de la pòlissa de l’assegurança de recollida de cadàvers i
el contracte de recollida de residus.

Atès que en data 24 de juliol es comunica el Decret d’Alcaldia 120 sol·licitant la
documentació abans esmentada en l’informe de l’enginyer de data 17 de juliol de 2015.
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Atès que en data 18 de setembre de 2015 l’interessat presenta la instància i el certificat
que li havien estat requerits, i en la mateixa data, l’enginyer informe favorablement
deixant pendent al veterinari el vist-i-plau final.
Atès que el veterinari detecta una discrepància entre el pla de dejeccions i el certificat
del tècnic i el dia 2 de juny de 2017, l’interessat presenta un nou pla de dejeccions
ramaderes aprovat que si que concorda amb el certificat tècnic, en data 9 de juny de
2017el veterinari informa favorablement.
Atès 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-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per Daniel
Vila Vila de la seva intenció d’exercir l’activitat d’explotació ramadera situada a la
Granja Vila (marca oficial 801AA) d’aquest terme municipal, amb el compliment de les
condicions esmentades a l’informe del veterinari de data 29 de maig de 2015 i de
l’enginyer municipal de data 17 de juliol de 2015, abans transcrites i amb la capacitat
següent: 175 vedells d’engreix i 580 porcs d’engreix.
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:
Comunicació prèvia d’un annex III............................................................ 149,60 euros
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.

5. BEQUES DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2016-2017. Exp.1110/2017.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 04/03/2014 es va acordar pel curs
2013-14:
“Primer.- Atorgar als alumnes de l’Institut de Taradell amb residència a la zona i Barri de Montrodon, un ajut equivalent al 25% del cost del transport escolar des d’aquesta zona fins
l’esmentat Institut i amb les condicions següents:
a) Que el domicili estigui situat a més de 2 Kms. de distància de l’Institut.
b) Que es presentin a finals del curs escolar els rebuts trimestrals de pagament del
transport de referència.
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c) En cap cas l’aportació de l’Ajuntament, sumat als ajuts o subvencions atorgats per
altres entitats pel mateix concepte no podrà ser superior al 100% del cost total.
Segon.- Notificar aquest acord als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a
la zona de Mont-rodon.”
Que per acords de les Juntes de Govern Local de 29-06-2015 i 30-05 2016, es va
acordar prorrogar pel curs 2014-2015 i 2015-2016, respectivament, les beques de
transport escolar acordat per la Junta de Govern Local de 04-03-2014.
Que durant el curs 2015-16 s’ha prestat per part del Consell Comarcal d’Osona el
transport escolar en les mateixes condicions que el curs anterior, persistint doncs la
necessitat de donar suport econòmic als pares del barri i zona de Mont-rodon i els
d’alumnes de Taradell que utilitzen la línia de transport de Sant Eugènia de Berga pels
seus fills escolaritzats a l’Institut de Taradell per les despeses de transport escolar.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Prorrogar pel curs 2016-17 les beques de transport escolar acordat pel Junta
de Govern Local de 04/03/2014, ampliant-se als alumnes de Taradell que utilitzen la
línia de transport escolar de Santa Eugènia de Berga.
Segon.- Notificar als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a la zona
de Mont-rodon i als que utilitzen la línia de Santa Eugènia de Berga.
6.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

6.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. J.R.M.
Atesa la sol·licitud núm. 2489/2017 de data 9 de maig de 2017 de la Sra. J.R.M.,
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 i Família de data 18 de maig
de 2011, que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. J.R.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 a la Sra. J.R.M. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Benestar Social i Família de data
18 de maig de 2011.
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Segón.- Notificar la present resolució a l’ interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
7.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:
núm.
exp.
772/2017
800/2017
909/2017
918/2017

sol·licitant
Com. Propietaris c/ de
la Vila, 141
M.A.F.
D.A.P.
J.C.M.

finca tributària
c/ de la Vila, 141
c/ Cabrera, 4
c/ Aiguafreda, 7
c/ Ramon Pou, 58

superfície
ocupada (m2.) dies
9,00 m2.
3,20 m2
6,00 m2.
6,00 m2.

import
(€)

10
8
3
31

25,20
7,17
6,00
52,08

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.
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.

7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0013, per 144.756,33 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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