Expedient: 1380/2017 JGL 24/07/2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE JULIOL DE 2017.
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Número de sessió: JGL/29/2017
Taradell, el dia 24 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 17 de juliol de 2017, número de sessió JGL/28/2017, 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 17 de juliol de 2017, número de sessió JGL/
28 /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 D’NFORMACIÓ SOBRE L’INCIDENT DE PUJADA DE TENSIÓ
ELÈCTRICA A LA ROCA. Exp. 1381/2017.
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Vista la instància presentada per la Sra. M.C.C., en data 24 de juliol de 2017, amb
número de registre d’entrada 3103/2017, en la qual sol·licita en relació a l’incident de
pujada de tensió a la Roca que se li donin explicacions de l’incident, informació dels
tràmits, estat de l’expedient i, en cas que s’hagi arxivat, per quin motiu.
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Que ja es va informar de paraula a la sol·licitant respecte dels extrems interessats,
que en resum consisteixen en que l’ajuntament va fer de mitjancer entre totes les
companyies afectades i relacionades amb l’incident i que són Sorea (adjudicatària de
l’obra), Excavacions Osona SA (subcontractada), Esvilsa (subcontractada) i Fecsa,
titular de la línia elèctrica afectada, per tal de trobar un acord per fer front als danys
que haguessin pogut patir els veïns.
Malgrat que es va convocar a les referides companyies a varies reunions, juntament
amb les companyies asseguradores, no va ésser possible posar-les d’acord.
Davant d’aquesta situació alguns veïns varen interposar reclamacions judicials contra
l’ajuntament o contra algunes o una de les companyies relacionades.
Que no hi ha hagut resolució decretant l’arxiu de l’expedient relatiu a l’expedient
núm.82/2015.
Per altra part l’ajuntament va notificar l’incident a la seva companyia Zuric Insurance.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Posar en coneixement de la sol·licitant les explicacions que consten a la part
expositiva d’aquest escrit.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.C.C.

2.2. ABONAMENT DESPESES CARNET DE CONDUIR. Exp. 481/2016.
Vista la instància presentada pel Sr. E.F.G., en data 20/07/2017, amb número de
registre d’entrada 3078/2017, en la qual sol·licita, com a treballador municipal, el cost
de la renovació del permís de conduir per import de 58,80 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud presentada del pagament de 58,80 € pel cost de la
renovació del permís de conduir.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.3. CONSELL DE JOVENTUT DE TARADELL: FESTA JOVE I BAIXADA DE
CARRETONS. Exp. 1382/2017.
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Vista les instàncies presentades pel Consell de Joventut de Taradell, en dates 20 i 21
de juliol de 2017, amb número de registres d’entrada 3081 i 3082 de 2017, en les
quals, en motiu de la Festa Major Jove. 25 i 26 d’agost, i baixada de carretons del
dimarts 22 d’agost sol·licita una clau del pavelló durant la setmana de la Festa Major,
el pavelló sense tanques i porteries, 44 tanques baixes, tanques d’obra per l’interior i
tancat exterior, ràfia per totes les tanques d’obra, adequar la potència del pavelló per
als grups, finestres obertes des del primer dia, màquines per netejar (raspall i
aspiradora), 2 focus per la barra i un per la taquilla, 3 vestidors disponibles amb la
clau, caminet del camp de futbol il·luminat, 2 contenidors, 15 cadires, 10 taules i
cavallets i protecció per al terra del pavelló, i punt de llum a l’alçada de la residència,
tancar els carres Balmes i Rda. Vilademany durant la baixada de carretons, 20 cons i
30 tanques baixes.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre les sol·licituds efectuades, indicant a la sol·licitant que s’haurà de
posar en contacte amb antelació suficient amb els serveis municipals.
Segon.-Notificar el present acord Consell de Joventut de Taradell.

2.4. JERC GIMCANA GITANA 2017. Exp. 1385/17.
Vista la instància presentada per la JERC de Taradell, en data 21-7-17, amb número
de registre d’entrada 3091/2017, en la qual, en motiu de la celebració de la Gimcana
Gitana 2017 el dia 28 d’agost de 2017, sol·licita poder realitzar-la al pavelló, Font Gran,
Pujaló, Torre de Don Carles i al Camp de Futbol de davant el Pavelló.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar Admetre la sol·licitud indicant ala sol·licitant que s’haurà de posar
en contacte amb antelació suficient amb els serveis municipals.
Segon.-Notificar el present acord a la JERC de Taradell.

2.5. SOL·LICITUD DELEGAT SINDICAL. HABITACLE COTXE PER A TRANSPORT
D’ANIMALS. Exp. 1379/17.
Vista la instància presentada pel Delegat Sindical del Sindicat CSI-F, en data 19-7-17,
amb número de registre d’entrada 3069/2017, en la qual sol·licita, en motiu de la
compra d’un nou vehicle per als agents locals, l’adequació del mateix per al transport
d’animals domèstics abandonats, com per exemple amb la compra d’un remolc.
Que el nou vehicle del qual disposarà el servei disposarà dels elements necessaris
per al transport dels animals en condicions.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Manifestar al sol·licitant que el nou vehicle ja estarà condicionat per al
transport d’animals domèstics.
Segon.-Notificar el present acord al Delegat Sindical del funcionaris de l’Ajuntament
de Taradell.
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2.6. DELEGAT SINDICAL. DIES ADDICIONALS DE PERMÍS 24 I 31 DE
DESEMBRE. Exp. 1378/17.
Vista la instància presentada pel Delegat Sindical del Sindicat CSI-F, en data 19-7-17,
amb número de registre d’entrada 3068/2017, en la qual sol·licita, en motiu de ser
festius els dies 24 i 31 de desembre de 2017, i en aplicació de la Resolució del 7 de
febrer de la Secretaria de la funció pública en la qual es reconeix al personal al servei
de l’administració dos dies addicionals de permís pel motiu referit, sol·licita que per
part de l’ajuntament es designin dos dies addicionals de permís al personal funcionari.
Atès que la Resolució al qual es refereix el sol·licitant tant sols és d’aplicació als
funcionaris de l’administració de l’estat i pas als funcionaris de l’administració local.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de referència.
Segon.-Notificar el present acord Delegat Sindical del Sindicat CSI-F de l’Ajuntament
de Taradell.

2.7. QUEIXES PISTA SKATE F.A.P.. Exp. 457/2016.
Vista la instància presentada per Sr. F.A.P., en data 31-7-17, amb número de registre
d’entrada 3210/2017, en la qual exposa que la pista skate parc que hi ha al costat de
casa seva, produeix molèsties important de sorolls dia i nit, i els joves que hi van criden
molt i no respecten els horaris, i sol·licita que es tregui o desplaci un mínim de 50
metres la pista d’skate.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar al sol·licitant que s’està estudiant la solució més idònia i les
mesures a prendre i que, en poc temps s’efectuarà alguna actuació a la zona.
Segon.-Notificar el present acord F.A.P.

2.8. DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CALENDARI DE FESTIUS AMB
OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 2018. Exp. 1232/17.
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Vist l’escrit de la Direcció General de Comerç presentat en data 19-7-17, registre
d’entrada núm. E/000133/2017, en el qual s’informa que s’ha publicat l’Ordre
M/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als 2018 i 2019, i que els
ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments
comercials del seu municipi.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Designar com a dies d’obertura dels establiments comercials del municipi de
Taradell pels anys 2018 i 2019, els dies 24 de juny i 25 d’agost de 2018 i 24 de juny i
25 d’agost de 2019.
Segon.- Notificar el present acord a Bon Preu SAU, l’Associació de Botiguers de
Taradell i a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

2.9. QUEIXES TERRASA HOTEL ROSA. Exp. 1233/17.
Vist que s’han presentat diverses instàncies de veïns queixant-se dels sorolls
provocats per la terrassa de l’Hotel Rosa, directament per la música i pels usuaris de
la mateixa i indirectament quan en surten o quan van a l’aparcament de la Carpa, que
es produeixen fins a altres hores de la nit molestant als veïns i impedint el descans
dels mateixos, i que la instal·lació esmentada no disposa dels permisos
corresponents.
Que es sol·licita que s’efectuïn les actuacions que calguin per evitar el funcionament
de la terrassa per tal d’evitar les molèsties als veïns.
Que per part dels serveis tècnics ja s’estan tramitant els expedients administratius
corresponents per evitar les molèsties denunciades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar als sol·licitants que s’estan tramitant els expedients administratius
per regularitzar la situació i per evitar que es produeixin molèsties als veïns.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. Òscar de Caralt Bosch i Judit Reig Puente.

2.10. RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENTS PISTA
SKATE SR. A.A.P.. Exp. 1386/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. A.A.P. en data 24-7-17, amb número de registre
3101, en la qual exposa que el dia 12-7-17 la seva filla estava jugant a la pista skate i
va caure i es va trencar 3 dents, i que el dia 19-7-17 el seu fill estava jugant al mateix
lloc i va caure i es va fracturar la tíbia i el peroné, i sol·licita que mitjançant la cobertura
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de l’assegurança de responsabilitat civil de l’ajuntament, es cobreixin les despeses de
les lesions i danys produïts i no coberts per la seguretat social.
Atès que els fets referits no són atribuïbles a un funcionament normal ni anormal de
cap servei municipal sinó a l’actuació exclusiva de les persones que han patit danys o
dels seus pares o tutors, doncs no s’ha ni tan sols referit que la pista d’skate tingués
cap deficiència.
Que la sol·licitud no reuneix els requisits establerts a l’article 6 del Real Decreto
429/1993 com són: la presumpta relació de causalitat entre les lesions i els
funcionament del servei públic i l’avaluació econòmica entre d’altres.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la sol·licitud del Sr. A.A.P. pels motius que consten a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. A.A.P.

2.11. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 1387/2017.
Vista la instància presentada pel Sr. V.T.B., de data 20/07/2017, amb número de
registre d’entrada 3079/2017, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, accés a
vehicles a la finca assenyalada amb el número 14 del carrer Puigmal.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 24/07/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de
vehicles al c/Puigmal, núm. 14 de Taradell amb les condicions que consten en
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 24/07/2017 següents:
-Es pintarà a càrrec del sol·licitant una línia de color groc, de 15 cm. de gruix, UNE
48103, referència B-502, paral·lela ala vorada i separada 20 cm d’aquesta i que tindrà
l’amplada del garatge davant de la finca més 60 cm. a cada costat.
El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant.
-Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

3. URBANISME
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES
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Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten
següents:
NÚM.
EXP.

TITULAR
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Mas Bellpuig
1202/2017 SCP

1226/2017 J.R.L.
Gas Natural
Catalunya,
1231/2017 S.A.
Gas Natural
Catalunya,
1249/2017 S.A.
Gas Natural
Catalunya,
1295/2017 S.A.

1338/2017 G.F.V.
1375/2017 J. Ma. B.M.

FINCA

OBRA

Acondicionar
cobert per
Mas Bellpuig forn i molí
Reforma
Pl. Les Eres, interior
5-1-2
d'habitatge

IMPORT
Aval
TIPUS
(€)
Fiança Placa residus
major

1235,20

249,53

33,00

major

504,90

102,00

33,00

372,79

7016,05 1417,38

33,00

264,66

c/ Esquís, 9

Obertura de
rasa

menor

38,00

Ctra.
Balenyà, 18

Obertura de
rasa

menor

38,00

menor

52,55

Obertura de
rasa
Habitatge
unifamiliar
aïllat
Reparar
Mas El Molist teulada
c/ Batllia, 11
Av.
Goitallops,
41

major
menor

106,92

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.

3.2 RECTIFICACIÓ NUMERACIÓ DE FINCA. Exp. 1230/2017.
Gas Natural Catalunya, S.A. va sol·licitar, per error, en data 16 de juny de 2017 i amb
registre d’entrada núm. 2556/2017, llicència d’obres per obertura de rasa i connexió a
la finca situada a l’Avda. Montseny núm. 46, exp. 1230/2017 que va ser concedida per
la Junta de Govern Local del dia 10 de juliol de 2017.
En data 19 de juliol de 2017 i registre d’entrada 3064/2017 Gas Natural Catalunya,
S.A. sol·licita la correcció de l’adreça de la finca abans esmentada per Av. Montseny
núm. 42, segons acredita amb la presentació de nous plànols.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres atorgada per acord de la JGL
de 10 de juliol de 2017, exp. 1230/2017, amb la nova adreça Av. Montseny núm. 42.
Segon.- Notificar l’acord a Gas natural Catalunya, S.A.

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
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4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT DE BAIX RISC – Exp. 1282/16
Atesa la instància de la Sra. Montserrat Brau Calveras amb NIF núm. 39367172G de
data 6 de juliol de 2017, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent
la seva intenció d’exercir l’activitat d’allotjament rural tipus masoveria, situada a la
Masia El Conier d’aquest terme municipal, expedient núm. 1282/16.
Atès que amb data 21 de juliol de 2017 l’enginyer tècnic municipal va emetre informe
favorable, tant pel control de la documentació presentada com pel compliment de les
condicions tècniques de les instal·lacions, amb les condicions de funcionament
següents:
• Mantenir, durant tot el període de funcionament de l’activitat, el compliment dels
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència manifesta
que compleix.
• En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l’activitat, o altres canvis, caldrà
presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament.
• Els residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser seleccionats
en funció de la seva tipologia, i lliurats als serveis de recollida municipals, seguint els
criteris de recollida selectiva establerts en cada moment al terme municipal de
Taradell.
• S’hauran de portar a terme les operacions reglamentàries de manteniment dels
equips de protecció contra incendis i de les instal·lacions que reglamentàriament ho
requereixin.
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
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
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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 assabentats de la comunicació prèvia, presentada per la Sra.
Montserrat Braut Calveras per començar a exercir legítimament l’activitat d’allotjament
rural tipus masoveria, situada al Mas El Conier d’aquest terme municipal, expedient
núm. 1282/17, amb el compliment de les condicions esmentades a l’informe de
l’enginyer tècnic municipal del 21 de juliol de 2017, abans transcrites.
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:
Comunicació d’activitat de baix risc.......................................................... 150,00 euros
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessada, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.

5. RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOSEP MUNTAL
VILA, MARIA ROSA VILA MANUEL I AIRES DEL MONTSENY SL. Exp. 1377/17
(Exp. Ad. 630/2016)
Vist que en data 19 de juliol de 2017, s’ha presentat en el registre municipal, número
3072, l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona al qual
s’adjunta diversa documentació, en el que es requereix a aquest Ajuntament per tal
que en el termini de 20 dies es remeti l’expedient administratiu núm. 630/2016,
complert, foliat i amb un índex, en virtut del recurs contenciós administratiu núm.
186/2017-E Procediment: Recurs Ordinari, interposat per J.M.V., M.R.V.M. i Aires del
Montseny SL, contra la desestimació per silenci administratiu del Recurs de Reposició
presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell de
19 de setembre de 2016, en el qual s’acorda l’arxiu de l’expedient 630/2016 de
reclamació de responsabilitat patrimonial.
Atès que de conformitat al que estableix l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, l’acord pel qual s’acorda la remissió de l’expedient s’ha
de notificar a qui aparegui com interessat per tal que puguin personar-se i comparèixer
en el termini de 9 dies i citant-los a la vista per si és del seu interès.
Que a l’expedient administratiu hi consten diversos interessats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Remetre còpia autenticada de l’expedient administratiu d’aquest Ajuntament
núm. 630/2016, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu núm. 186/2017-E Procediment: Recurs Ordinari,

CVE: 20170-06283-14118-00247

interposat per J.M.V., M.R.V.M. i Aires del Montseny SL, contra la desestimació per
silenci administratiu del Recurs de Reposició presentat contra l’acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Taradell de 19 de setembre de 2016, en el qual
s’acorda l’arxiu de l’expedient 630/2016 de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Segon.-Notificar aquest Acord als qui apareixen com a interessats en l’expedient
administratiu núm. 630/2016, I.V.V., P.D.C.a en representació de Zurich Insurance
PLC, Banc de Sabadell SA i Realitzacions en Fusta Tectar SL, per tal que puguin
personar-se i comparèixer en el termini de 9 dies en el recurs contenciós administratiu
indicat.

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

6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
S’aprova la Relació de Pagaments número 2017-0018, per 108.879,35 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
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