Expedient: 922/2020 JGL 14/09/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/28/2020
Taradell, el dia 14 de setembre 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, Joan Canó Pol, 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.
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents:
Sra. Míriam Martínez Raurell (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 7 de setembre de 2020, número de sessió JGL/27/2020, 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).
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 7 de setembre de 2020, número de sessió
JGL/ 27 /2020.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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2.- RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. QUEIXA PER NO PODER ENTRAR A L’EAS PAGANT ENTRADA INDIVIDUAL.
Exp. 144/20
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Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. G.C.L., en data 6-9-20,
amb de registre d’entrada número e-4740/2020, en la qual exposa que no deixaven
entrar a l’EAS a la seva filla menor tot i pagant entrada individual i tot i que la signant
hi està abonada, i sol·licita que es deixi entrar a les instal·lacions els familiars directes
menors d’edat dels abonats pagant entrada individual.
Que arrel de la pandèmia del Covid-19 es varen haver de prendre mesures de caràcter
sanitari, entre les quals hi havia la reducció de l’aforament. Com que es desconeixia
quina seria la quantitat d’abonats que utilitzarien a les instal·lacions en cada moment
i per tal de reduir l’aforament, es va establir que mentre hi hagués la situació de
pandèmia es suspendrien les invitacions i entrades individuals.
Malgrat l’anterior està previst que a partir del mes de setembre es modifiquin les
condicions d’accés a les instal·lacions de l’EAS i es pugui ampliar l’accés a les
persones convidades i a les que paguin l’entrada individual.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar a la sol·licitant els motius referits a la part expositiva d’aquest
acord, indicant que properament es modificaran les condicions d’accés a l’EAS,
sempre en funció de la normativa sanitària que s’aprovi en relació a la pandèmia del
Covid-19.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. G.C.L.
2.2. SOL·LICITUD D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICPALS PER FER CLASSES DE
IOGA. Exp. 9/20
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.P.M., en data 7-9-20,
amb de registre d’entrada número e-4760/2020, en la qual exposa que ha estat fent
classes de ioga els últims mesos al Parc del Pujoló i sol·licita que se li faciliti una sala,
tots els dimecres de setembre a maig i de les 19,00 a les 20:15 h, per poder continuar
oferint classes de ioga durant el curs que comença.
Que l’activitat de referència és de caràcter particular i si la sol·licitant vol utilitzar una
instal·lació municipal haurà de concretar quina li interessa i pagar la taxa corresponent
previst a les ordenances fiscals, havent d’adaptar-se als horaris que hi hagin establerts
a la instal·lació que correspongui.
Indicar a la sol·licitant que pot realitzar la seva sol·licitud a través d’una entitat de
Taradell sense ànim de lucre, situació que facilitaria la disposició d’un espai.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar la sol·licitud pels motius indicats a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. L.P.M.

2.3. QUEIXA PER COLOMS A LA CTRA. DE BALENYÀ. Exp. 942/20.
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Vista la instància presentada al registre municipal per la Comunitat de Propietaris de
la Ctra. de Balenyà, 114, en data 14-9-20, amb de registre d’entrada número
4904/2020, en la qual exposa que hi ha una gran quantitat de coloms a la teulada de
l’edifici, provocant que estigui ple de plomes i excrements i sol·licita que s’hi actuï.
Que l’ajuntament ja està aplicant un pla de control de la població de coloms que ha de
tenir efectes a mig i llarg termini. Que no obstant això s’avisarà a l’empresa que està
executant el referit pla per tal que realitzi les actuacions que correspongui a la zona
de la ctra. de Balenyà, 114.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud en la forma indicada a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord a la Comunitat de Propietaris de la Ctra. de Balenyà
que es remetrà a Cruxens i Associats SL.
2.4. SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ENDERROC DE
L’HOTEL DE LA ROCA. Exp. 61/2016
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.M.V., en data 14-9-20, amb
de registre d’entrada número 4901/2020, en la qual sol·licita que se li entregui còpia
d’uns documents que relaciona i relatius a l’expedient 61/2016.
Que en virtut de les disposicions sobre transparència procedeix l’entrega de les còpies
interessades, que s’haurà d’efectuar a mesura que ho permeti la càrrega de treball i
les disposicions de personal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Entregar còpia dels documents interessats i que constin a l’expedient, a
mesura que ho permeti la càrrega de treball i les disposicions de personal.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.M.V.
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2.5. ADHESIÓ AL CONVENI REEMPRESA. Exp. 941/20
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, turisme
i Comerç ( en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de creació,
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la
província de Barcelona.
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Que per al període 2016-2019 ja es varen portar a terme diversos convenis amb la
referida finalitat entre la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments.
En data 8 de juliol de 2020 la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la
formalització del conveni específic per a la consolidació i desenvolupament de la
compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona, en
el període 2020-2023, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic, així com
la minuta del conveni.
L’àmbit territorial en el que l’Ajuntament de Vic desenvolupa les accions del conveni
com a punt local Reempresa inclou el municipi de Vic i d’altres de la Comarca d’Osona
entre els quals aquest ajuntament.
Que per donar compliment als compromisos del conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Vic, es considera que la millor forma d’instrumentalitzar la
relació entre aquest i els ens locals que formen part del punt local Reempresa és
mitjançant la signatura de convenis bilaterals entre l’Ajuntament de Vic i cada ens
locals inclòs en l’àmbit territorials del punt local esmentat.
Que l’Ajuntament de Vic realitza les funcions previstes en el conveni esmentat per
mitjà de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement SL.
Vist el conveni de col·laboració proposat per l’Ajuntament de Vic, per al
desenvolupament de l’actuació Reempresa i diferents ens locals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adherir-se al servei Reempresa per a la consolidació i desenvolupament de
la compravenda d’empreses.
Segon.-Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic,
l’Ajuntament de Taradell i d’altres ens locals, per a la prestació dels serveis de
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa), en el
període 2020-2023, que consta a l’expedient.
Tercer.-Facultar l’alcaldessa per la signatura del conveni i de la resta de documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart.-Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vic.
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2.6. ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Exp. 939/20
Vist que per acord de 9 de juliol de 2020 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, s’ha aprovat el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 20212024.
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Que la finalitat del referit Circuit és donar suport a les programacions municipals d’arts
escèniques i musicals professionals que es realitzen en espais escènics municipals.
Que aquest ajuntament s’ha adherit al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona com a mínim des de l’any
2014, considerant-se molt positiu el resultat obtingut.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el text del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024
i adherir-se al mateix, fent constar que es compleixen tots els requisits per participar
en el Circuit, tal i com es recull al punt quart del Protocol.
Segon.-Notificar aquest acord al President Delegat de Cultura de la Diputació de
Barcelona.
2.7. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE L’ACA PER REPARACIÓ DE
INSTAL·LACIÓ D’ABASTAMENT EN ALTA MALMESA PEL TEMPORAL GLÒRIA.
Exp. 407/20.
Aquest ajuntament va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, la concessió d’una
subvenció per a la reparació de la instal·lació d’aigua d’abastament en alta malmesa
pel temporal Glòria a la zona de la Font Gran, en l’àmbit de la Resolució
TES/393/2020, de 13 de febrer, per a subvencions als ens locals per a la realització
d’actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d’abastament en alta
malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020.
Que per proposta d’aprovació provisional de data 7 de setembre de 2020 (Exp.
RAA001/20/000032), es proposa atorgar a aquest ajuntament una subvenció de .10.758,13 €.- per a la reparació d’una canonada d’aigua d’abastament en alta
malmesa pel temporal Glòria a la zona de la Font Gran.
Que és necessari acceptar expressament la subvenció atorgada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Acceptar expressament la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de
l’Aigua d’import .-10.758,13 €.- per a la reparació d’una canonada d’aigua
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d’abastament en alta malmesa pel temporal Glòria a la zona de la Font Gran en l’àmbit
de la Resolució TES/393/2020.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
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2.8. SOL·LICITUD DE RETIRADA DELS BANCS I DE LA CASETA DE LLIBRES DE
LA PLACETA MURIEL CASALS. Exp. 8/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. T.P.S. en representació
de diversos veïns, en data 03-09-2020, amb registre d’entrada número 4586/2020, en
la qual sol·licita la retirada dels bancs i la caixa de llibres que s’han ubicat a la placeta
Muriel Casals. Afirma que segons conversa amb el regidor d’urbanisme, aquests
serien retirats amb la presentació de 18 firmes, que adjunta.
En referència a la reunió del 27/08/2020 amb el regidor d’Urbanisme, Joan Canó, no
és cert que s’acordés que si hi havia un mínim de 18 firmes es retirarien els bancs i la
caixa d’intercanvi de llibres. En la reunió es va dir que s’hi havia un nombre substancial
de firmes dels veïns de la Placeta Muriel Casals en contra d’aquest mobiliari urbà i al
mateix temps hi havia problemes o queixes per incivisme o vandalisme s’optaria per
canviar d’ubicació o treure els elements abans esmentats.
Així, una vegada analitzada la citada instància i les firmes dels sota-signants es
comprova que no arriba a 15 les persones que viuen a l’entorn de la placeta. D’altra
banda, durant les tres setmanes que fa que es va instal·lar aquest mobiliari urbà, els
vigilants municipals informen que no hi hagut problemàtiques o queixes en relació a
aquest espai, i que en cap cas el vandalisme o l’incivisme ha incrementat a causa dels
elements abans esmentats.
La instal·lació d’aquests elements a la citada placeta es va fer amb benefici de la zona,
dels veïns de la mateixa en particular i dels de Taradell en general, ja que fa més
amable i social un entorn moltes vegades oblidat per les ciutadanes o ciutadans de
Taradell. De fet, des de la seva instal·lació hi ha hagut una nombrosa quantitat de
persones que han intercanviat llibres, i que han pogut utilitzar aquest espai cívicament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Mantenir els bancs i la caixa de llibres de la Placeta Muriel Casals, com a
mínim uns mesos més, pels motius exposats abans a la part expositiva de l’acord.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. T.P.S. com a representant dels sotasignants.

2.9. SOL·LICITUD DE REFORMA DEL TRAM FINAL DEL PASSATGE VILANOVA.
Exp. 937/2020.
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Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. F.X.R.V., en data 10-092020, amb registre d’entrada número 4846/2020, en la qual sol·licita la reforma de
l’asfalt i la millora de la il·luminació del passatge Vilanova.
Tant l’asfaltat com la il·luminació del passatge Vilanova estan previstos de reformar,
però s’està pendent de l’execució de diverses obres a la zona, i de la reforma de
l’enllumenat del sector.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar aquesta informació al sol·licitant.

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

Segon.-Notificar el present acord al Sr. F.X.R.V.
2.10. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp. e-858/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.P.P., en data 09-09-2020,
amb registre d’entrada número 4804/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Sardana, 7 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 09-09-2020 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 tram entre ≥ 4 Kw i < 5 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Sardana, 7, 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.P.P.
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:
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NÚM.
TITULAR
EXP.
765/2020 S.R.B.

FINCA

870/2020 A.B.C.

Plaça de
Instal·lació
menor
l’Atlàntida, 7 d'un ascensor
en habitatge
unifamiliar
aïllat

904/2020 M.B.C.

c. Via
Canigó, 18
3r àtic
c. St.
Sebastià, 59

914/2020 J.A.C.

919/2020 R.F.L.

924/2020 J.A.S.

931/2020 S.S.C.

934/2020 V.E.G.

940/2020 M.C.C.

OBRA

av.
Construcció
Goitallops, 6 habitatge
unifamiliar
aïllat

Reparar la
terrassa

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
major
5867,82 1185,42 33,00

360,56 72,84

menor

38,00

Treure
armaris i
renovació
cuina
c. França,
Obrir
11
finestres i fer
paviment
c. Francesc Canviar terra
Camprodon,
11 1r 2a
av.
Instal·lació
Goitallops, fotovoltaica
77
c. Antoni
Escomesa
Sors, 3
fibra òptica

menor

62,40

menor

103,95

menor

74,25

menor

85,05

menor

38,00

c. Torrent
d'en
Sadurní, 23

menor

38,00

Escomesa
d'aigua

33,00

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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4.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE NÍNXOL I DE LLOGUER
4.1. CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 22 DEL BLOC TARDOR EXP. 101/2020.
Atesa la sol·licitud de la Sra.. M.A.U. en la qual manifesta que el seu pare el Sr.
LL.A.R. (dep) va causar decés el dia 12 de setembre de 2020, i és voluntat de la família
que sigui enterrat en el Cementiri de Taradell. Demana que se li concedeixi la titularitat
del nínxol núm. 22 del Bloc Tardor a nom de la seva mare la Sra. E.U.E.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Aprovar concedir la titularitat del nínxol núm. 22 del Bloc Tardor a favor de la
Sra. E.U.E.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.

4.2. LLOUER NÍNXOL NUM. 45 DE LA VIA SANT GENÍS. Exp. 101/2020.
Donat que ha causat decés el Sr. J.J.B.C. (dep) el passat dia 7 de setembre de 2020
a Taradell i que la seva situació econòmica era molt precària, sense cap tipus de
recurs, s’habilita el nínxol núm.45 de la Via Sant Genís pel seu enterrament,
considerant que es a càrrec de la beneficència l’import del lloguer. Un cop passat el
període de 3 anys si no compareix la família, seran dipositades les restes a l’espai
habilitat al Cementiri amb aquesta finalitat. .
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar que es procedeixi a l’enterrament en el nínxol núm. 45 de la Via Sant
Genís del Sr. J.J.B.C. (dep).

5.- 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:
CONTRACTES MENORS 14/09/2020
AD
8733

Exp.

Empresa

eCrous Expert, SL
929/2020

Contracte
Adquisició de 10 dispensadors de
gel, de peu, per les escoles

Import €
(iva inclòs)
1.512,50€
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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.
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Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 24/09/2020 13:29:52

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 24/09/2020 13:23:39
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