Expedient: 943/2020 JGL 21/09/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/29/2020
Taradell, el dia 21 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. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
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 14 de setembre de 2020, número de sessió JGL/28/2020, 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 14 de setembre de 2020, número de sessió
JGL/ 28 /2020, Exp. 922/20.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR. Exp. 851/20
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Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. P.F.S., en data 31-7-20,
amb de registre d’entrada número 4076/2020, en la qual sol·licita que s’arxivi
l’expedient sancionador 851/20 (butlletí de denúncia 11405), per haver aparcat en
zona de càrrega i descàrrega el vehicle matrícula B0662WM, el 31-7-20 a les 11:10 h,
a la Ctra. de Mont-rodon (davant del Bon Preu), estant absent el conductor del vehicle.
Que en data 31-7-20 l’agent denunciant, TIP 1024, emet informe ratificant la denúncia
de referència.
Que la Sra. F. no formula cap al·legació concreta ni presenta cap prova que
contradiguin els fets denunciats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar les al·legacions formulada per la Sra. P.F.S. a l’expedient 851/20
(butlletí de denúncia 11405), per haver aparcat en zona de càrrega i descàrrega el
vehicle matrícula B0662WM, el 31-7-20 a les 11:10 h, a la Ctra. de Mont-rodon.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. P.F.S.

2.2. INFORME SOBRE CURSA CICLISTA PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
JUNIOR 2020. Exp. 66/20.
Vista la sol·licitud del Servei Territorial de Trànsit (Exp. 2020/0203) presentada al
registre municipal en data 14-9-20, en el qual es sol·licita que s’informi la celebració
de la cursa ciclista pel Campionat de Catalunya Junior 2020 el dia 25-10-20,
organitzada per la Federació Catalana de Ciclisme i que passa per aquest terme
municipal carretera B-520.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Informar favorablement la celebració de la cursa interessada.
Segon.-Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit i als vigilants locals.

2.3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DESTINADA
A L’ ESCOLA BRESSOL. Exp. 518/20
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Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 de setembre
de 2020, s’ha acordat concedir a aquest ajuntament una subvenció de 27.444,11 €
per al funcionament de l’escola bressol municipal durant el curs 2018-2019, en el marc
del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal
del Pla de Xarxa de Govern Locals.
Que és necessari acceptar expressament la subvenció atorgada.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar expressament la subvenció atorgada a aquest ajuntament per acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 de setembre de 2020,
d’import 27.444,11 € per al funcionament de l’escola bressol municipal durant el curs
2018-2019
Segon.-Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
2.4. MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA EL GURRI DE
L’EXERCICI 2020. Exp. 634/20.
Per acord de la Junta de Govern de 15-6-20, va aprovar el conveni de col·laboració
amb l’AMPA El Gurri per a l’organització del Casal d’Estiu 2020 que es va portar a
terme durant el mes de juliol. Que, ateses les circumstàncies especials provocades
per la pandèmia del Covid 19, el casal referit es va allargar uns dies del mes de
setembre, comportant un increment de les despeses.
Que en el conveni esmentat i per a la celebració del Casal esmentat el mes de juliol
l’ajuntament ha aportat la quantitat de 2.925,00 €.
Que l’allargament dels dies de Casal i les majors despeses que ha comportat, fan
necessari modificar el conveni incrementant l’aportació econòmica de l’ajuntament en
la quantitat de 760,00 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Modificar el conveni de col·laboració amb l’AMPA El Gurri per a l’organització
del Casal d’Estiu 2020, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 15-6-20, en
el sentit d’incrementar l’aportació municipal en la quantitat de 760,00 €.
Segon.-Notificar el present acord a l’AMPA El Gurri.
2.5. RECLAMACIÓ DEL VIDRE D’UN VEHICLE PER ACTIVITATS DE LA BRIGADA
D’OBRES. Exp. 21/20
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. C.P.C., en data 18-9-20, amb
de registre d’entrada número 5056/2020, en la qual exposa que tenia la furgoneta de
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la seva propietat amb matrícula 0870-DRK aparcada a la carretera de Viladrau el dia
28-8-20 i que, una pedra que va sortir de la màquina que utilitzava un treballador de
la brigada municipal que estava desbrossant, va impactar contra el vidre de
l’esmentada furgoneta i el va trencar. Que l’import de la reparació ha estat de 166,39
€. Adjunta factura de la reparació. Sol·licita que se li pagui l’import de la reparació
referida.
Que en data 21-9-20 el servei de vigilants locals emet informe en el qual hi consta que
s’han comprovat i acreditat els fets referits a la sol·licitud.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud del Sr. C.P.C. i pagar-li la quantitat de 166,39 € en
concepte d’indemnització pels fets referits a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. C.P.C.

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:
NÚM.
TITULAR
EXP.
1054/2019 I.H.P.

FINCA

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança
(€)
menor
15,00

c. Era Del
Tint, 1

Primera
pròrroga per
a pintar
façana i petits
retocs de
l'arrebossat
de les parets

871/2020

J.V.D.

c.
Catalunya,
100

Col·locació 8 menor
panells solars
autoproducció
energètica

20,97

907/2020

S.LL.D.

Reparació
teulada

menor

69,51

948/2020

J.C.P.

Passatge
Plana de
Vic, 2
c.
Vilalleons, 6

Pavimentat
menor
de la vorera i
tanca façana
de la parcel.la

47,70

Placa
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949/2020

M.A.B.R.

960/2020

J.B.F.

c. de la
Font, 10

Reparació de menor
coberta
canviar teules
c. Lleida, 15 Reparació
menor
filtracions
teulada

38,00

38,00

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
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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. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 940/2016.
Vista la instància presentada pel Sr. R.M.R., de data 09/09/2020, amb número de
registre d’entrada 4805/2020 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les
obres autoritzades en l’exp. núm. 940/2016.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 19/02/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat, amb
referència cadastral núm. 1772803DG4317S0001LK, situat al c. Sant Marçal, 12.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1. CANVI DE TITULARITAT D’ACADÈMIA D’ANGLÈS – Exp. 946/2020
Atesa la instància de la L.C.P., amb NIF 77476800N, de data 7 de setembre de 2020,
amb núm. de registre d’entrada 4758/2010, demanant el canvi de titularitat jurídica per
exercir l’activitat d’acadèmia d’idiomes (exp. 18/2020) al c. Ramon Pou, 86 d’aquest
terme municipal, expedient núm. 946/2020.
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Vista la renúncia de l’A.S.B., actual titular, a favor de la sol·licitant L.C.P.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 18 de setembre de
2020, amb la condició prèvia que, en un termini no superior a 15 dies, la nova titular de
la llicència presenti un certificat, emès per l’empresa mantenidora dels extintors,
conforme s’ha portat a terme les operacions de manteniment reglamentàries. A part, es
posen les següents condicions de funcionament:
-
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-

Mantenir el compliment de les condicions corresponents al permís inicial
d’obertura de l’activitat.
No portar a terme cap ampliació ni modificació substancial de les instal·lacions
autoritzades.

Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre
d’altres, l’Alcaldessa 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 la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat
d’acadèmia d’idiomes (exp. 18/2010) al carrer Ramon Pou, 86, 9 a favor de la L.C.P.
amb les condicions esmentades a l’informe de l’enginyer de data 18 de setembre de
2020, expedient 946/2020.
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 de titularitat innòcua.......................................................................... 38,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
A ENTITATS DE TARADELL. Exp. e-579/2020.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juny de 2020, va
aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en
l’àmbit de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2020 i en concret en l’àmbit
de cultura i lleure; i educació destinades a finançar projectes/activitats que tinguin
com a objectiu:
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Fomentar l’esport al municipi
Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi
Promoure i difondre l’educació al municipi
Promoure l’associacionisme i participació ciutadana
Que es varen sotmetre a informació les bases esmentades sense que s’hi formulés
cap al·legació o reclamació.
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Que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes i
web municipal la convocatòria esmentada, havent-se presentat per part de les entitats
interessades les corresponents sol·licituds.
Que en data 17 de setembre de 2020 es va reunir la Comissió Avaluadora establerta
a la Base 11, la qual previ estudi de la documentació presentada per les entitats
sol·licitants, va formular la proposta d’acord següent:
-Admetre les sol·licituds presentades i atorgar a les entitats que es diran les
subvencions següents:
ENTITAT

SUBVENCIÓ ATORGADA

Ass. Teatral Canya que no es conya

1.318,64 €

Centre Excursionista de Taradell

1.688,66 €

Coral de Taradell

1.000,00 €

Som Dones

1.335,74 €

Tint Taradell Teatre

580,00 €

AMPA Col·legi Les Pinediques

980,00 €

AMPA Escola el Gurri

1.025,06 €

AMPA INS Taradell

901,15 €

AMPA La Xarranca

991,26 €

AMPA St. Genís Sta. Agnès

1.002,53 €

Que per la valoració de les sol·licituds presentades, s’ha tingut en compte els criteris
objectius segons el punt núm. 8 de les bases.
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Que les sol·licituds que no arriben a un mínim de 35 punts, no poden assolir la
condició de beneficiària.
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient del vigent pressupost municipal.
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions.
Que l’òrgan competent per prendre el present acord és la Junta de Govern Local per
Delegació expressa del Ple Municipal adoptat en sessió del dia 18 de juny 2020.
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Per unanimitat s’ACORDA:
Primer.-Aprovar la proposta d’acord formulada per la Comissió Avaluadora i atorgar a
les entitats que es diran les subvencions següents:
ENTITAT

SUBVENCIÓ ATORGADA

Ass. Teatral Canya que no es conya

1.318,64 €

Centre Excursionista de Taradell

1.688,66 €

Coral de Taradell

1.000,00 €

Som Dones

1.335,74 €

Tint Taradell Teatre

580,00 €

AMPA Col·legi Les Pinediques

980,00 €

AMPA Escola el Gurri

1.025,06 €

AMPA INS Taradell

901,15 €

AMPA La Xarranca

991,26 €

AMPA St. Genís Sta. Agnès

1.002,53 €

Segon.-Notificar aquest acord a totes les parts interessades de l’expedient.

6.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
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Vista la relació de factures núm. 2020-0018 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 266.578,26 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.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2020-0018 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. 2020-0018 per un import líquid de
266.578,26 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.
7.- 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:

RC

Exp.

Empresa

Contracte

9034

e-961/20

Castell de Focs Festa Major 2020

8910

e-928/20

9046

e-959/20

Escamot dels Diables
de Calldetenes
Associació Cultural de
Circ i Arts Escèniques
“Si lo se no me cuelgo”
Benito Urban, SLU

Import €
(iva inclòs)
1.800,00€

Espectacle de Circ Festa Major
2020

1.524,60€

Compra de papereres i bancs per
la via pública

3.052,59€
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9050

e-965/20

9049

e-964/20

9052

e-963/20

9048

e-969/20

Accés
i
Control
d’Esbarjo, SL
Associació Cultural dos
per quatre
Músics de Catalunya,
SCCL
V.V.G.

9051

e-968/20

V.V.G.

Serveis Seguretat Festa Major
2020
Serenates i sardanes orquestra
Maravella Festa Major 2020
Concert Orquestra Maravella
Festa Major 2020
Sonorització so i llums del grup
Xiula, Wish, Pepet, Marieta i DJ
Sonorització so i llums Orquestra
Maravella-MixetaEskerdaFesta Major 2020

3.707,74€
3.000,00€
5.445,00€
2.722,50€
3.025,00€
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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.
Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 23/09/2020 13:43:58

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 24/09/2020 09:12:07
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