Expedient: 1347/2017 JGL 17-07-2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE JULIOL DE 2017
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Número de sessió: JGL/28/2017
Taradell, el dia 17 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 10 de juliol de 2017, número de sessió JGL/27/2017, 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 1o de juliol de 2017, número de sessió JGL/
27 /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 DE CÒPIES DE DOCUMENTS INCIDENT LA ROCA. Exp.
1381/2017 (Complementari 82/2015)
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Vista la instància presentada per la Sra. M.C.C. al registre municipal en data 13 de
juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2991, en la qual sol·licita que, en relació a
l’expedient de l’incident La Roca per una pujada de tensió a les línies elèctriques, se
li entregui còpia de les notificacions de l’ajuntament a les companyies implicades,
número d’incidència de la companyia asseguradora de l’ajuntament, núm. d’expedient
de l’ajuntament i notificacions rebudes.
Que la Sra. C. és part interessada en l’expedient de referència.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.-Entregar a la Sra. M.C.C. còpies dels documents que relacionats, i facilitar-li
les dades següents:
•
•

Expedient administratiu de l’ajuntament núm. 82/2015.
Companyia asseguradora de l’ajuntament: Zurich Insurances, sinistre
0137401857.

Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. M.C.C.

2.2. XII VOLTA OSONA CLÀSSIC. Exp. 1291/2017.
Vista la instància presentada pel Clàssic Motor Club Bages, en data 28/06/2017, amb
número de registre d’entrada 2688/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la celebració
de la 12ª Volta Osona Clàssic Rally el dia 18/11/2017, autorització per tancar el trànsit
i utilitzar l’aparcament de la carpa, entre les 16:30 h i les 19:30 hores, la col·laboració
de Protecció Civil i la Policia local, 10 tanques per senyalització, 4 trofeus, permís per
usar el logo de l’Ajuntament, col·laboració econòmica, presència d’un representant
municipal al sopar i obsequi per tots els participants.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Clàssic Motor Club del Bages per la celebració de
la 12ª Volta Osona Clàssic i fer una aportació econòmica de 250,00€.
Segon.- Notificar el present acord al Clàssic Motor Club Bages.
2.3. PAGAMENT DESPESES EXPOSICIÓ FESTA DE L’ESPORT 2017. Exp.
1370/2017
Vista la instància presentada pel Sr. J.S.C. , en data 12/07/2017, amb número de
registre d’entrada 2978/2017, en la qual sol·licita que li siguin abonades les despeses
de 62,00€ que va tenir per la seva col·laboració amb l’exposició de la col·lecció de
motos antigues de la Festa de l’Esport.
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Vist que s’ha comprovat l’existència de les despeses referides.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i abonar-li la quantitat de 62,00€ per les despeses de
la Festa de l’Esport 2017.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.
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2.4. PEDRA I PICA DE PEDRA DE J.R.M.. Exp. 1368/2017
Vista la instància presentada per la Sra. R.M.R.E., en data 13/07/2017, amb número
de registre d’entrada 2990/2017, en la qual sol·licita manifesta que en motiu de les
obres de remodelació de la Plaça de Santa Llúcia, se li entreguin la pica de pedra i la
pedra de la cantonada de la Plaça Santa Llúcia, núm. 7.
Que els referits elements als quals es refereix no resulten afectats per les obres de de
referència perquè son de propietat privada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar a la sol·licitant que els elements als quals es refereix no resulten
afectats per les obres de remodelació de la Plaça esmentada.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
2.5. PETICIÓ D’ÚS DEL PAVELLÓ
Vista la instància presentada per l’Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta, de
data 012/07/2017, amb número de registre d’entrada 2984/2017, en la qual en motiu
de la celebració del 33è Torneig de bàsquet BBVA sol·licita poder disposar del Pavelló
municipal els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2017.
Que des de fa anys aquest Ajuntament col·labora amb les entitats esportives i amb el
torneig de bàsquet BBVA que organitza l’Associació de Bàsquet Sant Julià de
Vilatorta.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de l’Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta i
autoritzar l’ús del pavelló els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2017 per la celebració del
33è Torneig de Bàsquet BBVA.
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Segon.- Notificar el present acord a l’Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta.

2.6. PETICIÓ REVISIÓ TRAM CAMÍ RAL. Exp. 233/2017.
Vista la instància presentada per la Sra. M.S. i altres, en data 14/07/2017, amb número
de registre d’entrada 3002/2017, en la qual sol·licita que es revisi el tram del Camí
Ral, camí de Vic a Mont-rodon, perquè entre la rotonda de Mont-rodon i el trencant de
La Verneda hi ha un revolt molt pronunciat amb molta vegetació i un barranc i
comporta un perill.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar als Serveis Tècnics municipals que s’emet informe en relació a la
sol·licitud.
Segon.-Notificar el present acord als sol·licitants.
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
Instal.lació d'una
Estabanell y Pahisa
antena
1023/17 Energia S.A.
c/ Església, 76 parabòlica
menor
Gas Natural
Pg. Sant
1262/17 Catalunya, S.A.
Genís,38
Obertura de rasa menor
c/ Dr. Flèming,
1301/17 FM2, S.L.
50
Enderroc d'edifici major

IMPORT
(€)

309,68
62,61
208,49

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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4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1 AMPLIACIÓ ACTIVITAT NUCLI ZOOLÒGIC – Exp. 437/17
Atesa la instància del Sr. J.T.A. amb NIF núm. 33951874X de data 14 de juliol de 2017,
sol·licitant que l’activitat de nucli zoològic per la tinença de gossos de caça per ús propi
ubicada al Pla de Penedes sigui ampliada amb l’activitat de cria de gossos de caça
per reposició, també per ús propi, expedient núm. 437/17.
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Atès que amb data 14 de juliol de 2017, l’enginyer tècnic municipal va emetre informe
favorable del canvi, mantenint el compliment de les condicions pròpies del nucli
zoològic del qual disposa.
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 conformitat a l’ampliació de l’activitat del Sr. J.T.A., de nucli zoològic
per la tinença de gossos de caça per ús propi ubicada al Pla de Penedes amb l’activitat
de cria de gossos de caça per reposició, també per ús propi, ubicada a la finca del Pla
de Penedes d’aquest terme municipal amb el compliment de les condicions pròpies
del nucli zoològic del qual disposa.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
4.2 CANVI NO SUBSTANCIAL ANNEX III –Exp. 1292/17
Atesa la instància de l’À.P.C., amb NIF 77080218, de data 29 de juny de 2017,
presentant una comunicació prèvia de canvi no substancial documentada, fent avinent
la seva intenció d’exercir un canvi d’orientació productiva, traient el porcí reproductor
i reduint els vedells d’engreix (cens sol·licitat: 16 femelles de boví de carn, 1 mascle,
8 vedelles de cria, 10 vedells d’engreix i 1979 porcs d’engreix) al Mas Pujol- La Serra
s/n d’aquest terme municipal, expedient núm. 1292/17.
Atès que amb data 14 de juliol de 2017 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe
donant per acceptada la comunicació prèvia del canvi no substancial proposat, amb
les següents condicions:
- Complir les condicions assenyalades en la llicència d’obertura de l’activitat.
- No portar a terme cap altra modificació, ampliació o reforma que les
comunicades en la documentació presentada pel peticionari.
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Atès que amb data 14 de juliol de 2017 el veterinari va emetre informe favorable amb
les condicions següents:
- L’explotació està inclosa en el pla PC001, que cal tenir actualitzat i autoritzat.
- El propietari haurà de mantenir el dipòsit en perfecte estat i sense filtracions,
complir la llei de benestar animal i la normativa d’escampament de purins.
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Atesa 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.- Aprovar la sol·licitud de canvi no substancial de la llicència d’obertura
presentada per À.P.C. i donar conformitat a la modificació del cens de l’activitat
d’explotació ramadera a la finca situada al Mas Pujol – La Serra s/n (marca oficial
8010DD), passant a 16 femelles de boví de carn, 1 mascle, 8 vedelles de cria, 10
vedells d’engreix i 1979 porcs d’engreix, amb les condicions de l’informe de l’enginyer
municipal i del veterinari de data 14 de juliol abans esmentades.
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:
Canvi no substancial d’un annex III ........................................................ 75,00 euros
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5. ATORGAMENT BEQUES TRANSPORT ESCOLAR 2016-2017. Exp. 1110/2017
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 12/06/2017 es va acordar prorrogar
pel curs 2016-2017 la convocatòria de les beques de transport escolar pels alumnes
empadronats a Taradell que utilitzen el servei de bus des de Mont-rodon o des de
Santa Eugènia de Berga per anar fins a l’Institut de Taradell, acordat per la Junta de
Govern de 04/03/2014.
Vistes les instàncies presentades per les persones que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest acord, en les quals sol·liciten que se’ls atorgui la subvenció de
referència i hi adjunten a la instància la documentació acreditativa de la despesa.
Que la quantitat atorgada és l’equivalent al 25% del cost del transport escolar, amb
les condicions que consten a la convocatòria.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a les persones que es relacionen en concepte d’ajut per transport
escolar dels alumnes empadronats i escolaritzats a l’Institut de Taradell, les quantitats
següents:
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Nom alumne
J.P.P.
A.I L.C.T.
A.LL.P.
NIL.C.T.
C.C.B.

Import atorgat
66,37€
110,62€
66,37€
66,37€
66,37€

Segon.- Notificar el present acord als sol·licitants.

6. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ VARIACIÓ IPC SERVEIS FUNERARIS. Exp.
1364/2017
D’acord amb el pacte 6.1 primer paràgraf del Conveni de Cooperació Interadministrativa entre aquest ajuntament i la Mancomunitat Inter-municipal voluntària La
Plana, per la delegació de funcions de gestió i explotació del servei funerari del tanatori
municipal de Taradell, procedeix a actualitzar a compensació econòmica de
l’Ajuntament de Taradell, a la variació de l’IPC produït entre el 1 de maig de 2016 fins
el 30 d’abril de 2017.
Efectuats els càlculs corresponents la variació ha estat del 2% el què comporta un
augment de 390,75€ del preu anual, amb un total de 19.928,30€ anuals a pagar des
del dia 1 de maig de 2017 fins al 30 d’abril de 2018.
Per unanimitat s’acorda:
Únic.- Aprovar la liquidació de referència.
7. REQUERIMENT PER LA NETEJA D’UN SOLAR AL C. DE LA VILA, NÚM. 75.
Exp. 581/2017
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 26/06/2017 es va acordar
incoar expedient de requeriment i ordre d’execució a Construccions Passeig 5, S.L.,
per al compliment del deure legal de conservació i rehabilitació del sòl de la finca
assenyalada amb el número 75 del c/ de la Vila de Taradell, i se li va atorgar el termini
de 10 dies per tal que, si era del seu interès, formulés les al·legacions i presentés els
documents que cregués oportuns.
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Que Construccions Passeig 5, S.L. no ha formulat al·legacions ni presentat cap
documentació.
Vistos els articles 77,83, 90 i 93 del Decret 64/2014.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Requerir a Construccions Passeig 5, S.L. per tal que, en el termini de 10 dies
naturals des de que se li notifiqui aquest acord, procedeixi a la neteja del solar de la
finca assenyalada amb el número 75 del c/ de la Vila de Taradell, de la seva propietat.
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Segon.- Advertir a Construccions Passeig 5, S.L. que l’incompliment del present
requeriment habilita a aquest Ajuntament per:
a) Executar forçosament l’ordre incomplerta pels mitjans establerts legalment.
b) Si s’escau, incloure l’immoble en el registre municipal de solars sense edifici.
c) Imposició de multes coercitives per una quantia de 300,00€ a 3.000,00€, per
lapsus de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat.
Tercer.- Advertir a Construccions Passeig 5, S.L. que l’incompliment del present
requeriment comportaria la imposició d’una multa coercitiva de 1.500,00€ per cada
termini concedit sense que s’hi hagi donat compliment.
Quart.- Notificar aquest acord a Construccions Passeig 5, S.L.

8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0017 per 70.000,00 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
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Josep Rovira Sadurní
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