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Expedient: 1169/2017 JGL 19/06/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JUNY DE 2017
Número de sessió: JGL/24/2017
Taradell, el dia 19 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 12 de juny de 2017, número de sessió JGL/23/2017, 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 12 de juny de 2017 , número de sessió JGL/
23 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. AJUT ECONÒMIC PREMI LITERARI SOLSTICI. Exp. 1196/2017.
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Vista la instància presentada per la Biblioteca Antoni Pladevall i Font, en data
15/06/2017, amb número de registre d’entrada 2523/2017, en la qual sol·licita que en
motiu de a celebració del 15è Premi literari Solstici el dia 17 de juny, s’atorgui una
ajuda econòmica de 1.000€.
Que l’Ajuntament col·labora cada any a l’organització del Premi.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font un ajut de 1.000€ en concepte
d’aportació al 15è Premi literari Solstici.
Segon.-Notificar el present acord a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

2.2. COOPERACIÓ OSONA-SAHARA 2017. Exp. 1200/2017
Vista la instància presentada pel Sr. J.C.G., en data 16/06/2017, amb número de
registre d’entrada 2550/2017, en la qual sol·licita, en motiu de l’acolliment d’un nen
saharauï per part d’una família de Taradell en col·laboració amb l’Associació COOOS
Cooperació Osona-Sàhara, una subvenció pel pagaments dels bitllets d’avió del
menor per import de 550€.
Que aquest ajuntament col·labora amb les tasques solidàries en les quals intervenen
persones o entitats de Taradell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. J.C.G. i atorgar a l’Associació COOOS
Cooperació Osona-Sàhara, un ajut de .-500 €.- amb la finalitat esmentada en el cos
d’aquest escrit, prèvia la presentació de la justificació del cost i pagament del bitllet
d’avió.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.C.G.

2.3. UD TARADELL 33È TORNEIG DE FUTBOL 5. Exp. 1217/2017
Vista la instància presentada per l’UD Taradell al registre municipal en data 19-06-17,
registre d’entada núm. 2586, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració del 33è
torneig de futbol 5 a partir del dia 26 de juny de 2017, que se’ls hi deixi 8 tanques
blaves, 8 fundes, mobles de cuina, cadires vermelles, podis i utilitzar el pàrquing de
davant del pavelló amb llum.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès
general.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.-Admetre la sol·licitud de la UD Taradell per a la celebració del 33è torneig de
futbol 5 que es celebrarà a partir del pròxim 26-06-17.
Segon.-Notificar aquest acord a la UD Taradell.

2.4. ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL, ENVELAT DE LA PLÇA DE
LES ERES FESTA MAJOR 2017. Exp. 1204/17.
Vista la instància presentada per l’Associació Taradell Cultura Digital al registre
municipal en data 15-06-17, registre d’entrada núm. 2537, en la qual sol·licita, en motiu
de la 3a edició de l’Envelat de la Plaça de les Eres, autorització per celebrar-lo, poder
utilitzar la sala de plens, 2 WC bioquímics, ambulància, instal·lació bombetes, revisió
quadre elèctric glorieta, treure tanques glorieta,, punts d’endoll i llum a la zona de bar,,
30 tanques, 200 cadires, 20 taules amb cavallets, que no s’hi aparqui a partir de les 7
de la tarda i es prohibeixi la circulació del carrer de la Vila fins a la Plaça de les Eres
durant l’acte, contenidors de brossa.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès
general.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de l’Associació Taradell Cultura Digital, advertint que la
sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb els serveis municipals amb anterioritat a
la data interessada, per a l’efectivitat d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Taradell Cultura Digital.

2.5. ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL. CRONODIPÒSIT 2017. Exp.
1206/17.
Vista la instància presentada per l’Associació Taradell Cultura Digital al registre
municipal en data 15-06-17, registre d’entrada núm. 2536, en la qual sol·licita, en motiu
de la 4a edició de la Cronodipòsit el dia 21-8-17 a les 18:30 h., disposar de 30 tanques
i cinta d’obres per delimitar el circuït, subministrament elèctric i equip de megafonia,
aportació econòmica de l’ajuntament i que la brigada repassi les baranes d’accés al
dipòsit.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d’interès
general.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de l’Associació Taradell Cultura Digital i fer una
aportació de 300 €, indicant que la sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb els
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serveis municipals amb anterioritat a la data interessada per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Taradell Cultura Digital.
2.6. SOL·LICITUD D’APLAÇAMENT DE PAGAMENT DE L TAXA DE RETIRADA
DE VEHICLE PER GRUA. Exp. 693/17.
Vista la instància presentada per la Sra. T.A. al registre municipal en data 14-03-17,
registre d’entrada núm. 1167, en la qual sol·licita poder pagar la liquidació de la taxa
pel servei de retirada de grua del vehicle de la seva propietat, per la retirada del mateix
per haver estacionat en lloc prohibit i obstaculitzant la circulació el dia 12-03-17.
Que en data 13-06-17, els serveis municipals emeten informe en el qual consta el risc
d’exclusió social de la família de la sol·licitant.
Que malgrat l’informe esmentat s’ha de tenir en compte que la sol·licitant disposa de
vehicle propi i que pot aparcar-lo en els llocs on es permet l’aparcament, sense que el
risc d’exclusió social comporti a possibilitat de deixar de complir una normativa que no
té res a veure amb la capacitat econòmica de la persona en qüestió.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. T.A. pels motius referits a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. T.A.
2.7. BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER UN
HABITATGE INHABITABLE DEL PG. DE SANT GENÍS. Exp. 1210/2017.
Vista la instància presentada perla Sra. D.R.G. al registre municipal en data 15-06-17,
registre d’entrada núm. 2528, en la qual sol·licita la bonificació en la taxa de recollida
de residus urbans per l’habitatge de la seva propietat situat al Pg. de Sant Genís 27,
2n-2a de Taradell, perquè no és habitable.
En data 19-06-17 l’aparellador municipal emet informe en el qual consta que el referit
habitatge no disposa de les condicions d’habitabilitat, doncs resta pendent de realitzarne la distribució, les instal·lacions, paviments, enguixats, enrajolats i acabats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. D.R.G. i atorgar-li una bonificació del 100%
de l’import del rebut de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals, corresponent al pis 2n-2a del Pg. Sant Genís 27 de Taradell.
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Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. D.R.G.

2.8. QUEIXA VEÏNAL PER SOROLLS I ALDARULLS A LA ZONA DE
L’APARCAMENT DE LA CARPA. Exp. 1203/17.
Vista la instància presentada pel Sr. Ò.C.B. al registre municipal en data 19-06-17,
registre d’entrada núm. 2573, en la qual exposa que a l’aparcament de la Carpa hi ha
aldarulls i sorolls des de la mitjanit fins la matinada, amb consum d’alcohol i drogues
a la via pública, i sol·licita que l’ajuntament hi instal·li càmeres de vigilància.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar al sol·licitant que ja s’està treballant en l’aplicació d’actuacions a
la zona de referència per evitar molèsties als veïns i per fer complir la normativa, entre
les quals s’estudia la instal·lació de càmeres de vigilància.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Ò.C.B.

2.9. SOL·LICITUD DE MECANISMES DE CONTROL PER REGULAR EXCÉS DE
VELOCITAT AL PG. SANT GENÍS. Exp. 1205/17.
Vista la instància presentada pel Sr. Ò.C.B. al registre municipal en data 19-06-17,
registre d’entrada núm. 2571, en la qual exposa que al Pg. de Sant Genís molts
vehicles circulen a una velocitat temerària, i sol·licita que s’instal·lin mecanismes de
control de velocitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar al sol·licitant que ja s’està treballant en l’aplicació d’actuacions a
la zona de referència per evitar l’excés de velocitat, entre les quals es preveu la
instal·lació de semàfors pedagògics.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Ò.C.B.

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

1101/17 Y.L.R.

FINCA
c/ Pagesia, 5

OBRA
Construcció de
porxo annex a

IMPORT Aval
TIPUS
(€)
residus
major

165,54

150,00
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edificació
existent

1184/17
1185/17
1186/17
1187/17
1188/17

Gas Natural
Catalunya, S.A.
Gas Natural
Catalunya, S.A.
Gas Natural
Catalunya, S.A.
Gas Natural
Catalunya, S.A.
Gas Natural
Catalunya, S.A.

1190/17 R.C.S.
1191/17 P.C.C.
1192/17 J.G.C.

c/
Barceloneta,
24
c/
Trabucaires, 8
c/ de les
Gaies, 3
c/ de les
Gaies, 5
c/ de les
Gaies, 1
Era del Tint,
40
Pl. Sta. Llucia,
21
Plana de Vic,
15

Obertura de rasa menor

38,00

Obertura de rasa menor

38,00

Obertura de rasa menor

38,00

Obertura de rasa menor

38,00

Obertura de rasa menor

38,00

Reformar cuina
Pavimentar
garatge
Construir paret
de bloc vist

menor

50,55

menor

38,00

menor

38,00

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.

3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
Vista la instància presentada per la Sra. A.F.C. en data 10/08/2015, amb número de
registre d’entrada 1-2015-002932 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de
les obres autoritzades en l’exp. núm. 79/2007.
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 14/06/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació per ús d’habitatge unifamiliar aïllat,
situat al c/ Sant Julita núm. 14.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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3.3. SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE LA TAXA DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS. Exp. 796/17.
Vista la instància presentada per la Sra. J.F.T. al registre municipal en data 14-06-17,
registre d’entrada 2506, en la qual sol·licita poder pagar en tres vegades,
fraccionadament, l’import de la taxa de llicència d’obres i de l’impost sobre
construccions, amb un total de 3.906.62 €, que es varen liquidar en motiu de
l’atorgament de la llicència d’obres de l’expedient 796/17.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. J.F.T. i autoritzar el pagament de les quotes
resultants de les liquidacions de la taxa de llicència d’obres i de l’impost sobre
construccions, amb un total de 3.906.62 €, que es varen liquidar en motiu de
l’atorgament de la llicència d’obres de l’expedient 796/17, en tres vegades.
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. J.F.T.
4. SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “SERVEIS
ESPORTIUS I ALTRES DE CARÀCTER COMPLEMENTARI EN LES
INSTAL·LACIONS DE L’EAS I PAVELLÓ MUNICIPAL”. Exp. 82/2016.
Vista la instància presentada al registre municipal per la companyia Llinarsport SL, en
data 19-06-2017, registre d’entrada núm. 2587, en la qual exposa:
1-Que per part de l’ajuntament s’ha acordat modificar les activitats, programes i serveis
que presta la signant a les instal·lacions de l’EAS, des de l’1 de gener de 2017.
2-Que aquestes modificacions han comportat la necessitat d’incrementar les hores de
coordinació de l’equip de direcció del centre.
3-Que en el contracte inicial, per error o oblit, no es va preveure que les modificacions
referides poguessin comportar un increment de les hores destinades a la coordinació
dels serveis i programes.
4-Que l’increment setmanal d’hores de coordinació dels programes i serveis és de 16
hores setmanals, amb efectes 1 de gener de 2017.
Sol·licita que es retribueixen aquestes hores a raó de 18,57 €/h més l’iva corresponent,
que és el preu establert en el contracte inicial, amb efectes l’1 de gener de 2017.
Atès que s’ha comprovat que en el Plec de clàusules administratives i Plec de
prescripcions tècniques del contracte no es va preveure la possibilitat que la
modificació dels programes i serveis comportessin un increment en tasques de
coordinació.
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Que l’increment proposat és inferior al 10% del preu del contracte.
Atès el que disposa l’article 107 del Decret Legislatiu 3/2011 i normativa concordant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de Llinarsport SL i retribuir-li 16 h. setmanals
d’increment de tasques de coordinació, a raó de 18,57 €/h., en motiu de la modificació
dels programes i serveis de l’EAS acordats per l’ajuntament, amb efectes l’1 de gener
de 2017.
Segon.-Notificar aqueta resolució a Llinasports SL i a intervenció i tresoreria
municipals.

5. SOL·LICITUD DE TARIFA REDUÏDA EN LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA, SEGONS LA ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL NÚM. 29. Exp.
884/2017.
Vista la instància presentada per la Sra. C.S.O. al registre municipal en data 15-0617, registre d’entrada núm. 2527, sol·licitant el descompte pertinent en la factura de
l’aigua per tenir la condició de família nombrosa.
Atès l’article 5 apartat 1 de la ordenança núm. 29 –Taxa pel subministrament d’aigua
que estableix:
“Art. 5. Beneficis Fiscals.
1.Gaudiran d’una bonificació en la tarifa del servei municipal de subministrament
domèstic d’aigua potable, consistent en l’aplicació de la tarifa de fins a 10m3 a tot el
consum real de la unitat familiar i fins a un màxim de 75 m3 per trimestre, els subjectes
passius en el domicili habitual dels quals en data 31 de març de l’exercici d’aplicació
hi estiguin empadronades les persones que compleixin les condicions d’algun dels
apartats A o B següents:
A-Famílies amb circumstàncies especials: tots els membres hi han d’estar
empadronats i complir alguna de les condicions següents:
a) Tenir més de 65 anys complerts o els compleixin durant l’exercici d’aplicació.
b) Ser menors d’edat.
c) Estar declarats discapacitats, amb un mínim del 65%.
B-Famílies nombroses i monoparentals:
a) Que hi hagi un mínim de tres fills del subjecte passiu menors d’edat
empadronats en el domicili habitual del mateix.
b) Que siguin titulars del carnet o títol de família nombrosa o del carnet o títol de
família monoparental.
c) En el cas de família nombrosa serà necessari que com a mínim estiguin
empadronats en el domicili habitual del
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subjecte passiu tres dels fills menors d’edat o, en el seu cas, que algun dels fills
tingui algun grau de disminució reconegut i estigui empadronat en el domicili
esmentat.
d) En el supòsit de família monoparental serà necessari que tots els fills siguin
menors d’edat i estiguin empadronats en el domicili habitual del subjecte passiu
o, en el seu cas, que algun dels fills tingui algun grau de disminució reconegut
i estigui empadronat en el domicili esmentat.
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació s’hauran de presentar abans del 31
de març de l’exercici d’aplicació, i es mantindrà mentre estigui previst en l’Ordenança
Fiscal i es compleixin els requisits necessaris establerts en cada moment. Si la
sol·licitud es presenta a partir de la data esmentada, la bonificació s’aplicarà, en el seu
cas, a l’exercici següent.”
Atès que la sol·licitant ha presentar la sol·licitud més tard del 31 de març.
Atès que de la documentació aportada en resulta que no es compleix cap dels dos
supòsits previstos en el transcrit art. 5, doncs els tres fills són majors d’edat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. C.S.O., i denegar l’aplicació de la
bonificació prevista a la taxa pel subministrament d’aigua potable al seu domicili del c.
Francesc Camprodon 18 de Taradell, pels motius que consten a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- Notificar la present resolució a la Sra. C.S.O.
6. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA
INSTAL·LACIO DE MÀQUINES DE VÈNDING A LES DEPENDÈNCIES DE L’EAS.
Exp. 1167/17.
Vist que a les instal·lacions de l’EAS és necessari disposar de subministrament de
begudes i de menjar per als usuaris de les mateixes.
Que per part de l’entitat Sentil 2000 SLU s’ha presentat una oferta en la qual es refereix
el tipus de producte que subministren per mitjà de les seves màquines, considerantse adequat per a les instal·lacions de referència.
Que la instal·lació de les màquines comporta una ocupació del domini públic subjecte
a llicència.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la proposta d’instal·lació a l’0Espai d’Aigua i Salut de Taradell, de
màquines de vènding de begudes i menjar formulada per la companyia Sentil 2000
SLU de data 19-06-17.
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Segon.-Atorgar la corresponent llicència d’ocupació del domini públic a Sentil 2000
SLU, per a la instal·lació de dues màquines de vènding a les dependències de l’EAs
de Taradell, amb caràcter precari i revocable en qualsevol moment per raons d’interès
públic.
Tercer.-Notificar aquest acord a Sentil 2000 SLU i a Llinasport SL

7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0014, per 50.117,50 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=CPISR-1 C Lluís Verdaguer
Vivet, SERIALNUMBER=77303124D, G=Lluís,
SN=Verdaguer Vivet, T=Alcalde, OU=Alcaldia,
OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 11/07/2017 10:56:09

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: 10/07/2017 20:21:03
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