Expedient: 1311/2017 JGL 10/07/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE JULIOL DE 2017
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Número de sessió: JGL/27/2017
Taradell, el dia 10 de juliol 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 3 de juliol de 2017, número de sessió JGL/26/2017, 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 3 de juliol de 2017, número de sessió JGL/
26 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
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: 27/07/2017 13:54:14
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2.1. CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA. SARDANA PATRIMONI
CULTURAL DE LA HUMANITAT. Exp. 1334/2017.
Vista la instància presentada per la Confederació Sardanista de Catalunya en data
0/07/2017, amb número de registre d’entrada 2920/2017 en la qual sol·licita a aquest
Ajuntament, per tal de donar suport per presentar la candidatura de la sardana a la
llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la UNESCO,
l’adquisició d’un lot de 10 cd’s per un cost de 100,00 € per tal de poder sufragar una
part de les despeses de la referida sol·licitud.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Donar suport a la Confederació Sardanista de Catalunya per presentar a la
UNESCO la candidatura de la Sardana a la llista representativa del patrimoni cultural
i immaterial de la humanitat.
Segon.- Notificar a la Confederació Sardanista de Catalunya i adquirir un lot de 10
cd’s.

2.2. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1251/2017
Vista la instància presentada pel Sr. J.J.D., de data 22/06/2017, amb número de
registre d’entrada 2624/2017, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que va
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 269/2006, d’import
1.561,33 €.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 28/06/2017, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 1252/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. J.J.D., de data 22/06/2017, amb número de
registre d’entrada 2625/2017, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que va
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 114/2012, d’import 156,26
€.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 28/06/2017, amb
caràcter favorable.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

3. URBANISME

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

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
Gas Natural
Catalunya,
1189/2017 S.A.
Gas Natural
Catalunya,
1230/2017 S.A.
1263/2017 J.M.B.
1264/2017 E.S.M.

1283/2017 Ma. M.C.V.
1300/2017 J. Ma. S.T.

1328/2017 E.R.V.R.

FINCA
c/ de la
Vila, 4
Av.
Montseny,
46
Mas La
Madriguera
c/ de la
Sardana, 7
c/
Barcelona,
31
Mas Cal
Noi Xic
c/
Catalunya,
101-111

IMPORT
Aval
(€)
Fiança Placa residus

OBRA

TIPUS

Obertura
de rasa

menor

51,04

menor

38,00

menor

exempt

menor

38,00

Obertura
de rasa
Pintar
façana
Reparació
piscina
Construcció
de garatge
annex
Adequació
de coberta
Fer rasa a
vorera

major

779,44 157,46 33,00

150,00

major

1887,47 379,58 33,00

267,33

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.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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3.2. DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES AL MAS EL BOU.
Exp. 885/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. J.S.B. al registre municipal en data 10-04-17,
registre d’entrada núm. 1629, així com la documentació adjuntada (projecte tècnic,
bàsic i executiu de març de 2017), en la qual sol·licita llicència d’obres al Mas Bou de
Taradell consistents en l’Enderroc de coberts existents i construcció d’un nou cobert.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 10 d’abril de 2017, en el qual
s’informa desfavorablement la sol·licitud doncs la tipologia del nou cobert que es vol
construir no s’ajusta a la tipologia pròpia d’un cobert agrícola.
Que s’han mantingut diverses reunions amb el promotor i el tècnic redactor del
projecte, havent manifestat que presentaran una nova sol·licitud de llicència d’obres
que s’ajusti a la normativa vigent.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Denegar la sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada pel Sr. J.S.B. en la qual
sol·licita llicència d’obres al Mas Bou de Taradell consistents en l’Enderroc de coberts
existents i construcció d’un nou cobert, (projecte tècnic, bàsic i executiu de març de
2017). Exp. 885/2017.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.S.B.

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINES PARC D’ESPORTS – Exp. 1242/17
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció
feta en data 23 de juny de 2017 a les instal·lacions de les piscines d’ús públic ubicades
al carrer Sant Jordi, de les quals n’és titular el Parc d’Esports de Taradell, en el qual
considera adequat concedir el permís d’obertura amb condicions, i prèvia la
presentació de les analítiques d’aigua.
Vista la presentació de les analítiques de les citades piscines emeses en dates 3 i 4
de juliol de 2017, que compleixen les especificacions exigides.
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:
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern de l’obertura de la
instal·lació esmentada, advertint al Parc d’Esports que ha de donar compliment a la
normativa d’aplicació i tenir en compte les condicions establertes en l’informe tècnic
de data 23 de juny, informe que s’adjunta a aquest acord.
SEGON.- Notificar el present acord al Parc d’Esports.
4.2 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA LES ÀMFORES – Exp. 924/17
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Atesa la instància del senyor M.P.P. de data 11 d’abril de 2017, demanant l’autorització
d’obertura de la piscina d’ús públic ubicada al Mas Can Pic d’aquest terme municipal,
de la qual n’és titular Les Àmfores Natura SL, expedient 924/17.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció
feta en data 28 d’abril de 2017 a les citades instal·lacions, en el qual considera adequat
concedir el permís d’obertura amb condicions, i prèvia la presentació de l’analítica de
l’aigua.
Vista la presentació de l’analítica de la citada piscina emesa en data 11 de juny de
2017, que compleix les especificacions exigides.
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 assabentada la Junta de Govern de l’obertura de la
instal·lació esmentada, advertint a les Àmfores Natura SL que ha de donar compliment
a la normativa d’aplicació i tenir en compte les condicions establertes en l’informe
tècnic de data 28 d’abril de 2017, informe que s’adjunta a aquest acord.
SEGON.- Notificar el present acord a M.P.P. en representació de les Àmfores Natura
SL.
4.3 AUTORITZACIÓ OBERTURA PISCINA CÀMPING LA VALL – Exp. 1161/17
Atesa la instància del senyor R.V.C. de data 6 de juny de 2017, demanant l’autorització
d’obertura de la piscina d’ús públic ubicada al Càmping La Vall SL d’aquest terme
municipal, de la qual n’és titular Càmping La Vall SL, expedient 1161/17.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal resultant de la inspecció
feta en data 23 de juny de 2017 a les citades instal·lacions, en el qual considera
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adequat concedir el permís d’obertura amb condicions, i prèvia la presentació de
l’analítica de l’aigua.
Vista la presentació de l’analítica de la citada piscina emesa en data 30 de juny de
2017, que compleix les especificacions exigides.
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).
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern de l’obertura de la
instal·lació esmentada, advertint al Càmping La Vall SL que ha de donar compliment
a la normativa d’aplicació i tenir en compte les condicions establertes en l’informe
tècnic de data 23 de juny de 2017, informe que s’adjunta a aquest acord.
SEGON.- Notificar el present acord al Càmping La Vall SL.

5.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:

núm. exp.

sol.licitant

1293/2017 E.S.M.

finca
tributària
c/ de la
Sardana, 7

superfície ocupada
( m2.)
dies import (€)
8,00 m2.

3

6,72

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.

6. CANVI DE TITULARITAT DE TÍTOL DE NINXOL.
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6.1 NINXOL NUM. 31 VIA SANT GENÍS. Exp. 838/2017.
Atesa la sol·licitud del la Sra. C.F.F. en la qual manifesta que la seva mare la Sra.
M.F.C. (qpd) que va causar decés el dia 10 de febrer de 2017, era titular dels drets del
nínxol núm. 31 de la Via Sant Genís, que el seu pare el Sr. M.F.C. també havia causat
decés el dia 23 de juliol de 1982 i per tant els 5 fills són hereus de la titularitat der
l’esmentat nínxol. A la vista de les renúncies a l’esmentada titularitat dels seus
germans a favor d’ella, les accepta i per tant sol·licita que s’expedeixi nou títol de
nínxol a nom d’ella.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat del nínxol núm. 31 de la Via Sant Genís,
passant a ser a nom de C.F.F.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
7. APROVAR CONVENI CESSIÓ TERRES “AROMES DE TARADELL” SRA. C.S.
Exp. 1270/2017.
Vist el contracte de cessió gratuïta d’ús per temps determinat, “comodat”, de la finca
amb referència cadastral núm. 08278A01000010 propietat de la Sra. C.S.O., signat
entre aquesta i l’Alcalde en data 27/06/2017 per un termini de 5 anys.
Que s’inclou en l’àmbit del projecte “Parc de les Olors” “Aromes de Taradell”.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de referència i ratificar la signatura del mateix.
Segon.- Notificar el present acorda la Sra. C.S.O.

8. APROVACIÓ RÈNTING VEHICLE DESTINAT AL SERVEI DELS AGENTS
LOCALS. Exp. 1288/2017.
Vista la necessitat d’adquirir un vehicle destinat al servei dels Agents Locals de
Taradell, en règim de Rènting.
Vist que s’ha estudiat diferents ofertes essent la més favorable la presentada per
BBVA Autorènting de data 06/07/2017, en la qual s’ofereix un vehicle NISSAN
QASHQAI 4x4 amb una durada de 48 mesos, 27.500 Km/any , 981,84 €/mes (Iva
inclòs).
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Aprovar la proposició econòmica de BBVA Autorènting de data 06/07/2017
per adquisició d’un vehicle NISSAN QASHQAI 4x4, en règim de Rènting.
Segon.- Notificar el present acord a BBVA Autorènting.

9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS. Exp. 431/2017.
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0016, per 134.232,59 euros.
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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

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

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: 27/07/2017 14:11:33
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