Expedient: 838/2020 JGL 31-08-2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local
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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 D’AGOST DE 2020

Número de sessió: JGL/26/2020
Taradell, el dia 31 d’agost 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, 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.
Ha excusat la seva absència el Sr. Joan Canó Pol.
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents:
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (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 27 de juliol de 2020, número de sessió JGL/25/2020, 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).
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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 27 de juliol de 2020, número de sessió JGL/
25 /2020.
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. QUEIXA PER GOS MALTRACTAT. Exp. 105/20
Vista la instància presentada al registre municipal per l’associació ADRO, associació
de rescat d’animals d’Osona, al registre municipal en data 10-7-20, registre d’entrada
núm. 3619, en la qual exposa que hi ha un gos en males condicions en una casa al
costat de les instal·lacions de fustes Torruellles.
Que per part dels serveis municipals s’ha comprovat que la casa està situada en el
terme municipal de Malla.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud per no trobar-se la casa de referència dintre d’aquest
terme municipal.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació ADRO.

2.2. ADHESIÓ A LA CATALUNYA FILM COMISSION. Exp. 839/20.
Vist que sovint es presenten sol·licituds per poder rodar en el municipi, el que
comporta una gestió prou complicada.
Que per tal de promoure i gestionar aquestes sol·licitud, el Consell Comarcal d’Osona
per mitjà d’Osona Turisme, es va adherir al Catalunya Film Commission que és un
servei de la Generalitat de Catalunya.
Atès que aquest Ajuntament, com a membre d’Osona Turisme organisme especial del
Consell Comarcal
d’Osona, després d’haver examinat el document ‘Bases
reguladores de les relacions entre la Catalunya Film Commission (Institut Català de
les Empreses Culturals) i els ens adherits a la xarxa Catalunya Film Commission i
estant d’acord amb el seu contingut, considera convenient adherir-se a la xarxa
Catalunya Film Commission, assumint, per tant, tots els compromisos que se’n deriven
i delegant la seva representació a la xarxa a Osona Turisme, que serà l’interlocutor en
matèria de rodatges per a aquest municipi.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Taradell a la Xarxa Catalunya Film
Commission, assumint tots els compromisos que se’n deriven i delegant la seva
representació a la xarxa a Osona Turisme, que serà l’interlocutor en matèria de
rodatges per a aquest municipi, facultant l’alcaldessa per signar els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a Osona Turisme.
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2.3. SOL·LICITUD DEL CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL PER REALITZAR
UNA CURSA D’ORIENTACIÓ. Exp. 50/20.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista Taradell,
en data 20-8-20, amb de registre d’entrada número 4417/2020, en la qual s’exposa
que juntament amb altres entitats colen organitzar una cursa d’orientació el dia 7-1120, que transcorreria al casc antic i la zona del Pujoló, essent el Centre de competició
el pavelló municipal d’esports, seguint els protocols de seguretat establerts per la
Federació de Curses d’Orientació de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i
de l’activitat física, i sol·licita que s’autoritzi la cursa, utilitzar el pavelló del Pujoló i els
espais de la cursa, comptar amb 2 efectius de protecció civil, informar als vigilants
locals, col·locar rètols, prohibició d’aparcar al c. de les Abelles, tanques i una aportació
econòmica.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats sense ànim de lucre que organitzen
activitats a Taradell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar la celebració de la prova de referència i la utilització dels espais i
material interessats, l’assistència dels vigilants locals, la col·locació de rètols i la
prohibició d’aparcar al c. de les Abelles, denegant l’aportació econòmica i l’assistència
dels membres de protecció civil, havent de dirigir la sol·licitud a l’Associació de
voluntaris de protecció civil i que, per a la disposició dels espais i material, s’hauran
de posar en contacte amb els serveis municipals amb antelació suficient,.
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell.

2.4. ATORGAMENT DEL PREMI ANASTASI ARANDA AL MILLOR TREBALL DE
RECERCA DE BATXILLERAT 2020. Exp. 424/20.
La regidoria d’Educació d’aquest ajuntament organitza conjuntament amb el Consell
Escolar Municipal, el Premi Anastasi Aranda al millor treball de recerca de batxillerat.
Que aquest any 2020 hi ha prevista en el pressupost municipal una partida de 1.200,00
€ per al guanyador/a o guanyadors guanyadors/es.
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Que s’han presentat els treballs corresponents al curs 2019/2020 i que properament
es decidirà el resultat.
Per unanimitat s’acorda:
Entregar la quantitat de 1.200,00 € al guanyador/a o guanyadors/es del Premi
Anastasi Aranda al millor treball de recerca de batxillerat del curs 2019/2020 que
designi el jurat del mateix, fent constar que aquest import es repartirà a parts iguals
entre els guanyadors si n’hi ha més d’un.
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2.5. ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA
DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA. Exp. 279/20
Vist que per acord de la Junt de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant
dictamen de 30 de juliol de 2020 en relació de les estimacions i desestimacions de les
sol·licituds de recursos tècnics de “Planificació i gestió turística”, en el Marc de la Xarxa
de Govern Locals de l’any 2020.
Que en l’acord de referència s’ha acceptat la sol·licitud de recurs tècnic d’aquest
ajuntament anomenada “Planificació turística del municipi de Taradell”.
Que és necessari acceptar expressament l’atorgament del recurs.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Acceptar expressament el recurs tècnic “Planificació turística del municipi de
Taradell”, atorgat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30
de juliol de 2020.
Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona en la forma que aquesta
tingui prevista.

2.6. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA COM A FONS DE PRESTACIÓ DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS
2020. Exp. 853, 854, 855, 856 i 857 de 2020.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, celebrada en
data 30 de juliol de 2020, s’ha acordat atorgar a aquest ajuntament les subvencions
pels imports i conceptes següents:
•
•
•
•
•

Finançament activitats educatives, esportives i juvenils: 9015,37 €
Lluita contra l’exclusió socials d’infants i adolescents: 3541,00 €
Fons per a l’impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis: 3400,00 €
Neteja i desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà
degut ala COVID 19: 1000,00 €
Abordatge integral de les violències masclistes: 4056,13 €
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Que és necessari acceptar expressament l’atorgament dels ajuts atorgats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Acceptar expressament les subvencions atorgats a aquest ajuntament per la
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la Xarxa de Govern Locals-Catàleg de Serveis
2020, per acord de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2020 i pels conceptes i imports
relacionats a la part expositiva d’aquest acord.
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Segon.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona en la forma que aquesta
tingui prevista.
2.7. SOL·LICITUD DE NO CONSTITUCIÓ DE FIANÇA PER A L’ÚS D’UNA BÚSTIA.
Exp. 22/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. Y.V.A. en data 15-7-20,
registre d’entrada núm. 3732, en el qual sol·licita una bústia de la zona de Mont-rodon
perquè té el seu domicili a Can Begara i demana que no hagi de constituir la fiança
per motius econòmics.
En data 10-8-20 els serveis socials municipals emeten informe en el qual s’informa
favorablement la sol·licitud de la sol·licitant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. Y.V.A. i facilitar-li l’ús d’una bústia de la zona
de Mont-rodon sense que hagi de constituir cap fiança.
Segon.-Notificar aquesta resolució a la Sra. Y.V.Z.
2.8. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PODAR LES BRANQUES QUE
SURTEN D’UNA PARCEL·LA. Exp. 612/2020.
Vista la instància presentada per la Federació ADF Osona, de data 29/07/2020, amb
número de registre d’entrada 4034/2020, en la qual sol·licita demanar autorització per
poder podar les branques que surten de la parcel·la del c. de les Roques, 6 del Sr.
J.P. cap a la zona verda de la Roca, propietat de l’Ajuntament, ja que el Sr. J.P. ha
negat l’autorització per entrar a la seva finca per fer el manteniment de corredors de
línies elèctriques.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar únicament a tallar les branques dels arbres situats a la zona verda
de la Roca, propietat de l’Ajuntament, i, en cap cas, podar les branques que surten de
la parcel·la del c. de les Roques, 6.
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Segon.- Notificar el present acord a la Federació ADF Osona.
2.9. QUEIXA SOBRE LA PLAÇA DEL SOL. Exp. 894/2020.
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Vista la instància presentada per la Sra. N.G.L., de data 20/08/2020, amb número de
registre d’entrada 4385/2020, en la qual manifesta diverses queixes sobre la Plaça del
Sol de Taradell, consistents en: s’utilitzen els 4000 W d’il·luminació sense necessitat,
hi ha una senyal que permet jugar fins a les 23h contradient l’ordenança municipal,
plantejar el fet de treure les porteries i cistelles deixant com a plaça i no com a
poliesportiu, hi ha deixalles i orins a la zona, hi ha senyals de prohibit estacionar veïns
i prohibit entrar gossos que no es compleixen.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 27/08/2020, del qual en resulta:
-

-

En referència a la il·luminació de la Plaça del Sol, se n’estudiarà el seu
funcionament per evitar que es pugui posar en funcionament quan no sigui
necessari i, alhora, s’estudiarà un tipus de lluminària més adequada.
Pel què fa a la senyal de “Prohibit jugar a pilota a partir de les 11h del vespre”,
se’n modificarà l’horari a les 10h del vespre.
En quan a la petició que l’ús de la Plaça no sigui el de joc esportiu, cal plantejarho als responsables polítics.
La senyalització de prohibit estacionar excepte veïns i la de prohibida l’entrada de
gossos són senyals d’acord amb el Codi de Circulació.

La zona de la Plaça del Sol està contemplada en el POUM com a zona de verd urbà i
equipament esportiu, i no procedeix la retirada de cap element esportiu com porteries
de futbol i cistelles de bàsquet.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud quan els extrems següents: limitació de
l’horari de la il·luminació i determinació del tipus de lluminària més adequada i
modificació de l’horari de la senyal (fins a les 22h) per tal de complir l’ordenança
municipal; i desestimar-la pel què fa a la retirada del material esportiu, pels motius que
consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. N.G.L.
2.10. SOL·LICITUD DE PLACES D’APARCAMENT. Exp. 823/2019.
Vista la instància presentada per la Sra. M.M.H., de data 22/07/2020, amb número de
registre d’entrada 3870/2020, en la qual sol·licita disposar de 3 places de gual
d’aparcament amb la corresponent senyalització davant la instal·lació d’una nova
farmàcia a la Ctra. de Balenyà, 96 de Taradell. A més, també sol·licita cartell informatiu
de farmàcia a la cruïlla del c. Ramon Pou amb ctra. de Balenyà.
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Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 24/08/2020, del qual en resulta:
-

-
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-

-

-

Davant el local hi ha una vorera de 2 m i una zona afectada per vial, actualment
cedida, però pendent d’urbanitzar de manera adequada. Amb la situació actual,
l’estacionament davant el local és perillós per la manca de visibilitat deguda als
arbres.
Al costat dret hi ha una zona afectada pel PAU-10, actualment amb projecte
d’urbanització redactat que s’efectuarà a curt/mig termini. En aquest projecte,
s’han previst dues places d’aparcament de càrrega i descàrrega a la carretera de
Balenyà, prop del local. D’acord amb el projecte, s’urbanitzarà la vorera que
avarca la zona que es troba al costat a on es demana la col·locació de tres places
d’aparcament.
Al costat esquerre hi ha finques que han de cedir l’espai del davant a l’estar
afectades per vial pel POUM. Resta pendent d’urbanitzar, havent de fer un
projecte d’urbanització amb continuïtat al projectat al PAU-10. Per tant, l’ús de la
zona on es proposen les places d’aparcament, serà de vorera.
Pel què fa al cartell informatiu, aquest podria provocar un greuge comparatiu de
competència amb les altres dues farmàcies existents i, a més, es vol evitar la híper
senyalització d’establiments i comerços.
Es vol fer constar que l’activitat de farmàcia porta associat un trànsit elevat de
vehicles d’estacionament curt i provocarà una situació de perill degut a la situació
actual del vial, havent-se recomanat prèviament al promotor de la farmàcia la
ubicació en un altre lloc que garanteixi la seguretat dels seus usuaris, fet que no
s’ha tingut en consideració.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar a la sol·licitant la disposició de 3 places d’aparcament davant la
instal·lació d’una nova farmàcia a la Ctra. de Balenyà, 96, i la col·locació d’un cartell
informatiu de farmàcia a la cruïlla del c. Ramon Pou amb ctra. de Balenyà, pels motius
que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord la Sra. M.M.H.
2.11. SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES D’UN
HABITATGE DEL C. PINYONAIRES, 2. Exp. 35/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. N.R.S., en data 21-07-2020,
amb registre d’entrada número 3840/2020, en la qual sol·licita que es doni de baixa
del padró d’escombraries l’habitatge situat al c. Pinyonaires, 2.
L’article 5.1 de l’Ordenança fiscal municipal de la taxa del servei de gestió de residus
urbans, estableix una bonificació del 100% de la quota quan els habitatges estiguin
desocupats i siguin inhabitables.
En data 29-07-2020 l’arquitecte tècnic municipal va efectuar una inspecció a
l’habitatge de referència, emetent un informe del qual en resulta que l’edificació del c.
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Pinyonaires, 2 reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat, tot i que actualment no
disposa dels serveis d’aigua i electricitat i no està habitada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries de l’habitatge del
c. Pinyonaires, 2.
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Segon.-Notificar el present acord al Sr. N.R.S.
2.12. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. 1092/2019.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. LL.R.C., en data 24-07-2020,
amb registre d’entrada número 3903/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Catalunya, 20 de
Taradell.
L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 17-08-2020 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 5 Kw, corresponentli un import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Catalunya, 20 (referència cadastral 0857310DG4305N0001GK) amb un import màxim
anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de l’exercici
2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. LL.R.C.
2.13. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. 480/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.R.C., en data 30-07-2020,
amb registre d’entrada número 4058/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al camí de Vilalleons, 12
de Taradell.
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L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 17-08-2020 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 4 Kw i < 5 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al
camí de Vilalleons, 12 (referència cadastral 000706900DG43E0001SS) amb un import
màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.R.C.
2.14. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. 275/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.M.M-R., en data 12-082020, amb registre d’entrada número 4260/2020, en la qual sol·licita la bonificació de
l’IBI per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Barcelona, 17
de Taradell.
L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 17-08-2020 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 2 Kw i < 3 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 300,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Barcelona, 17 (referència cadastral 0474006DG4307S0001SF) amb un import màxim
anual de la bonificació de 300,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de l’exercici
2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. A.M.M-R.
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2.15. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. 713/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.C.P., en data 26-08-2020,
amb registre d’entrada número 4479/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Vilalleons, 8 de
Taradell.
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L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 26-08-2020 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 5 Kw, corresponentli un import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Vilalleons, 8 (referència cadastral 1671403DG4317S0001YK) amb un import màxim
anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de l’exercici
2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.C.P.
2.16. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. 685/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. C.P.B., en data 27-08-2020,
amb registre d’entrada número 4487/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. President Macià, 18
de Taradell.
L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 28-08-2020 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 3 Kw i < 4 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
President Macià, 10 (referència cadastral 1466005DG4316N0001FH) amb un import
màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. C.P.B.

3.- URBANISME
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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.
TITULAR
EXP.
547/2020 eDISTRIBUCION
REDES
DIGITALES
SLU

FINCA

OBRA

Ronda dels
Vilademany
- Ctra.
Balenyà

Estesa de
línia
subterrània
de mitja
tensió

831/2020 R.S.C.

c. Sant
Marçal, 23

Fer tanca
opaca

menor

74,30

848/2020 NEDGIA
CATALUNYA,
S.A.

c. Doctor
Efectuar
menor
Flèming, 45 una rasa per
escomesa
de gas

38,00

858/2020 J.P.P.

c. Sardana, Instal·lació menor
7
fotovoltaica
c. de la
Desamiantat menor
Vila, 42

32,00

867/2020 J.B.R.

c. Puigl'Agulla, 7

Instal·lació
fotovoltaica

menor

34,00

875/2020 LL.S.G.

c. del
Vapor, 9,
1a
c. Sant
Marçal, 54

Reforma
bany

menor

57,70

Reformar
cuina i
col·locar
gres

menor

222,75

865/2020 Nostromo
Inversions SL

878/2020 S.S.S.

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
menor 2.448,42 5.250,00

89,10
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879/2020 Tarinmo SA

880/2020 J.P.A.
881/2020 B.H.G.
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890/2020 NEDGIA
CATALUNYA,
S.A.

Ctra. de
Viladrau,
104
c. Aplec, 3

Col·locació menor
reg
desaigües
Aïllar façana menor

Ctra. de
Mont-rodon
7, 3r 2a
c. Ramon
Pou, 82

Reforma
bany

38,00

207,90

menor

83,20

Efectuar
menor
una rasa per
escomesa
de gas

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.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

4.- DOMINI PÚBLIC
4.1. SOL·LICITUD DE LA ROSTISSERIA TARADELL, PER COL·LOCAR TAULES
I CADIRES. Exp. 845/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.L.R. de la Rostisseria
Taradell, en data 29-07-2020, amb registre d’entrada número 4031/2020, en la qual
sol·licita que se l’autoritzi a la col·locació de taules i cadires i de moqueta, davant del
c. Església, 6 de Taradell, ubicació de l’establiment.
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe desfavorable per a la
col·locació de taules i cadires davant el c. Església, 6 de Taradell, ja que l’amplada del
carrer no és suficient per a la instal·lació d’una terrassa i perquè caldria tramitar un
augment o modificació de l’activitat amb el compliment dels requisits propis per
activitat de restauració.
Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Denegar a la Sra. L.L.R. de la Rostisseria Taradell la col·locació de taules i
cadires al c. Església, 6 de Taradell pels motius abans exposats.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.L.R.
.
5.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

5.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT
847/2020.

INDIVIDUAL
AL

PER

A

SR. A.B.C. Exp.

Atesa la sol·licitud núm. 4068/2020 de data 31 de Juliol de 2020 del Sr.A.B.C.,
demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la
condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 4 de
març de 2020 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. .A.B.C.
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 al Sr. .A.B.C. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 4 de març de 2020. .
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

5.2. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT
885/2020.

AL

SR. R.S.B. Exp.

Atesa la sol·licitud núm. 4253/2020 de data 11 d’agost de 2020 del Sr. R.S.B.,
demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la
condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 15
de Juliol de 2020 que reconeix el grau de discapacitat del Sr. R.S.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:
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Primer.- Atorgar al Sr. R.S.B.una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 15 de juliol de 2020.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

6.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOL
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6.1. NÍNXOLS NÚMS. 99 I 100 DE LA VIA SANTA JULITA EXP. 883/2020.
Atesa la sol·licitud signada pel germans J., M.A. i A.F.T., en la qual manifesten que
els seus pares els Srs. A.F.LL. (dep) i A.T.A. (dep) , que varen causar decés el dies
31 de juliol de 2019 i el 4 de juliol de 2019, respectivament, eren els titulars de les
concessions dels nínxols núms. 99 i 100 de la Via Santa Julita, Els pares no havien
fet testament i per tant son hereus els tres fills del matrimoni dels títols esmentats. Així
doncs renuncien en J. i l’A. a la titularitat del nínxol núm. 99 a favor de la seva germana
M.A. i la M.A. i l’A. renuncien al nínxol núm. 100 a favor del seu germà J.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 99 i 100 de la següent manera,
el núm. 99 passa a ser titular la Sra. M.A.F.T. i el núm. 100 a nom de J.F.T.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.

6.2. NÍNXOLS NÚMS. 65 VIA SANTA JULITA i 103 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ
EXP. 884/2020
Atesa la sol·licitud signada pel germans J., M.A. i A.F.T., en la qual manifesten que
els seus pares els Srs. A.F.LL. (dep) i A.T.A. (dep) , que varen causar decés el dies
31 de juliol de 2019 i el 4 de juliol de 2019, respectivament, eren els titulars de les
concessions dels nínxols núms. 65 Via Santa Julita i 103 de la Via San Sebastià que
havien heretat de la Sra. A.M.LL. i aporten còpia del testament, Els pares no havien
fet testament i per tant son hereus els tres fills del matrimoni dels títols esmentats. Així
doncs renuncien en J. i la M.A. a la titularitat dels nínxols indicats a favor r de la seva
germana A.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 227 de la Via Sant
Genís, a nom de la sol.licitant.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada. .
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6.3. NÍNXOL NÚM. 117 VIA SANT QUIRZE Exp.906//2020
Atesa la sol·licitud signada pel germans M.R., M.P., J., A., M.V. i M.B.M.P., en la qual
manifesten que els seus pares els Srs. A.M.E. (dep) i M.R.B.F. (dep) que varen causar
decés els dies 10 de maig de 2008 i 9 de febrer de 2019 respectivament, eren els
titulars de la concessió del nínxol 117 Via Sant Quirze. Aporten fotocòpies del
testament de la Sra. M.R.B.F. i també de l’acceptació de l’herència per part dels sis
germans on consta que són hereus universals en parts iguales dels seus bens.
Renuncien els germans relacionats menys en J. i la M.P., que són els fills que
accepten la titularitat de la concessió.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 117 de la Via Sant
Quirze, a favor dels Srs. M.P. i J.M.B.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessada.

7. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0016 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 440.826,92 euros,
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament
de Taradell.
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a
un any o subministraments recurrents.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2020-0016 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de la mateixa.
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2020-0016 per un import líquid de
440.826,92 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament.
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de
factures referenciada.
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8. 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:
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AD

Exp.

Empresa

Contracte

8488

eTRANSPORTS
I Treballs de construcció d’una
827/2020 EXCAVACIONS PERE rasa per la tanca vegetal Avda.

8489

e860/2020
e861/2020
e863/2020
e868/2020
e864/2020
e873/2020

8490
8491
8492
8493
8494

8495
8496

Goitallops (Les Pinediques)
Contractació disseny gràfic del
butlletí municipal Agost’20
GRÀFIQUES
Impressió
butlletí
municipal
COPYSET, SL
Agost’20
F.S.V.
Tanca Vegetal. Avda Goitallops
(Les Pinediques)
E.P.C.
Contractació grup Wish-Banda
de Versions Festa Major 2020
E.H.P.
Contractació del grup Xiula per la
Festa Major 2020
TRANSPORTS I
Anivellar i compactar el pati de
EXCAVACIONS PERE l’Institut de Taradell
FONT, SL
F.S.V.
Franja vegetal Tanatori

Import €
(iva inclòs)
2.420,00

FONT, SL
J.D.M.

e876/2020
eSOREA
877/2020

2.323,20
4.654,57
11.053,83

Recuperació de l’aigua de la Font
Gran

3.630,00
2.420,00
3.230,70

1.941,38
3.328,22

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.
Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 08/09/2020 17:04:07

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 08/09/2020 13:39:42
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