Expedient: 1402/2017 JGL 31-07-2017
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA DE 31 DE JULIOL DE 2017
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Número de sessió: JGL/30/2017
Taradell, el dia 31 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 24 de juliol de 2017, número de sessió JGL/29/2017, 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 24 de juliol de 2017, número de sessió JGL/
29 /2017.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. CASA INACABADA C/PINS, 20. Exp. 1365/2017
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Vista la instància presentada pel Sr. X.V.G., amb data 13/07/2017, amb número de
registre d’entrada 2992/2017, en la qual exposa que se li han liquidat les taxes de
gestió de residus i entrada de vehicles de l’edifici del c/Pins, 20 dels anys 2014, 2015,
2016 i 2017.
Que aquesta finca conté una edificació que encara no està acabada ni pot ser
utilitzada com habitatge.
En data 26/06/2017 l’Aparellador municipal emet informe del qual en resulta que
l’edifici de referència no és habitable, si bé que s’utilitza la planta baixa destinada a
garatge.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud i donar de baixa les liquidacions de la taxa
de recollida d’escombraries dels exercicis 2014 a 2017, i desestimar la sol·licitud quan
a la taxa d’entrada de vehicles, ambdós referents a la finca del c/dels Pins, 20.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.2. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA C/ESGLÉSIA, NÚM. 6. Exp. 1352/2017
Vista la instància presentada pel Sr. D.S.M., en data 16/06/2017, amb registre
d’entrada número 2549/2017, en la qual sol·licita que se li informi sobre si s’autoritzaria
l’ocupació de la via pública davant el c/Església, núm. 6 amb 4 taules i 2 cadires,
corresponent al local del negoci “Com a casa”.
Vist l’informe de l’aparellador municipal de data 12/07/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Informar al sol·licitant que es podria atorgar l’autorització interessada, amb
les condicions següents:
-Deixar espai d’un metre fins a l’eix del carrer.
-Retirar els elements a requeriment de l’Ajuntament pel supòsit de realització d’actes
públics.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.3. FRACCIONAMENT
1404/2017

PAGAMENT

DRETS

COMPTADOR

AIGUA.

Exp.

Vista la instància presentada pel Sr. J.V.O., de data 27/07/2017, amb registre
d’entrada número 3171/2017 en la qual sol·licita que, en motí de l’alta al servei d’aigua
municipal, del pis de l’Av. Pujolo núm. 7 2-5, sol·licita pagar fraccionadament el cost
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dels drets de connexió, a raó de 4 pagaments de 34,96€ cadascun que s’ingressarien
el dia 25 de cada mes i essent el venciment del primer el 25/08/2017.
Vist l’informe de la Treballadora Social de data 27/07/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.
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2.4. PERMIS PANCARTA ANC. Exp. 1407/2017
Vista la instància presentada per l’ANC Taradell de data 25/07/2017, amb registre
d’entrada número 3119/2017 en la qual, en motiu del referèndum de l’1-O, i haventse constituït a Taradell la Taula de Partits polítics i Entitats pel SI, autorització per
poder penjar pancartes als carrers i places de Taradell durant agost i setembre de
2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i autoritzar la penjada de pancartes indicant que abans
s’hauran de posar en contacte als els serveis municipals per concretar els llocs.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.5. QUEIXA COLOMS. Exp. 1410/2017
Vista la instància presentada per la Sra. M.R.B. de data 28/07/2017, amb registre
d’entrada número 3189/2017, en la qual es queixa que els coloms que hi ha a la
teulada de la Ctra. de Balenyà, 10 deixen molta brutícia i que es prenguin les mesures
corresponents per evitar-ho.
Que l’actuació a realitzar és en una finca privada.
Que no obstant, l’Ajuntament ha fet diferents actuacions però essent necessari que
també ho faci la comunitat de veïns, fonamentalment tapar les parts on pernocten els
coloms.
Per unanimitat s’acorda:
Únic.- Notificar a la sol·licitant que es tracta d’una finca privada, que l’Ajuntament ja
ha fet actuacions i que és necessari que també ho faci la comunitat de veïns,
fonamentalment tapar les parts on pernocten els coloms.
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2.6. SUPORT FACULTAT MEDICINA VIC. Exp. 1416/2017
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal d’Osona en data 28/07/2017 amb
registre d’entrada número 3191/2017 en la qual sol·liciten que es manifesti a la
Diputació de Barcelona el suport a la petició formulada per la Fundació Balmes, titular
de la UVIC, en relació a la necessitat de suport econòmic per poder dur a terme la
construcció i adequació de l’edifici de Can Baumann com a seu de la Facultat de
Medicina.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar a la Diputació de Barcelona el suport a la petició de suport
econòmic per poder dur a terme la construcció i adequació de l’edifici de Can Baumann
com a seu de la Facultat de Medicina.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.7. CONFLICTE FAMILIAR. Exp. 1421/2017
Vista la instància presentada pel Sr. J.A.R. de data 27/072017 amb registre d’entrada
número 3159/2017, en la qual sol.licita còpia de l’informe dels agents locals de
l’actuació a instàncies del mateix el dia 18/07/2017.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i entregar-ili la còpia interessada.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

2.8. PERMIS CREPERIA. Exp. 1408/2017
Vista la instància presentada pel Sr. A.G.P. de data 27/07/2017 amb registre d’entrada
número 3161/2017 en la qual, en motiu de la Festa Major 2017 de Taradell, sol·licita
poder ubicar els dies 25 i 26 d’agost una creperia davant el pavelló.
Que els actes que es portaran a terme en el lloc indicat són organitzats pel Consell de
Joventut.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritza la instal·lació de la creperia els dies 25 i 26 d’agost de 2017 davant
del pavelló, condicionat a que el sol·licitant disposi de la conformitat del Consell de
Joventut de Taradell.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.
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2.9. PROBLEMES APARCAMENT C/AVETS, 8. BX. Exp. 382/2017
Vista la instància presentada per la Sra. C.R.B. de data 23/01/2017 amb registre
d’entrada 284/2017 en la qual, en motiu que la seva mare té problemes de salut i no
pot aparcar davant de casa seva al c/Avets, 8, sol·licita que es pinti una plaça de
minusvàlids per ella al davant del seu habitatge.
Atès que el c/ dels Avets té un sol sentit de circulació, que es pot aparcar als dos
costats i vist l’informe de l’Arquitecte municipal de 31/07/2017 del qual en resulta que
davant de la casa hi ha espai suficient.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius exposats a la part expositiva.
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant.

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

Habitarsa,
1413/2017 S.L.

1418/2017 A.S.S.
Grup
Carles
Pradell,
1419/2017 S.L.

1346/2017 M.S.F.

1393/2017 A.I.C.

FINCA
Ctra. Balenyà,
183-199 i c/
Rossinyols,1331

OBRA
Pròrroga
llicèn.
obres exp.
102/2006
Formació
de vorera
amb
paviment,
posterior a
c/ de la Pau, 7 l'habitatge.

Pg. de
l'Arenal, 37

Pintar
façana
Habitatge
c/ Puigunifamiliar
l'Agulla, 35
aïllat
Renovació
lavabo i
c/
substitució
Trabucaires, 8 finestres

IMPORT
TIPUS
(€)
Fiança Placa

major

50,00

menor

64,29

menor

exempt

major

menor

9563,04 1931,93 33,00

297,00
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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.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1 COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL ANNEX III– Exp. 1383/17

Atesa la instància del senyor A.C.T. amb DNI 33937923C de data 14 de juliol de 2017,
presentant una comunicació prèvia de canvi no substancial documentada, fent avinent
un canvi d’orientació, renunciant a la part d’equinoteràpia i mantenint l’activitat equina
extensiva de lleure personal, amb capacitat per a 15 cavalls al Mas Panedas d’aquest
terme municipal, expedient núm. 1383/17.
Atès que amb data 28 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:
-

Mantenir el compliment de totes les condicions reglamentàries i no efectuar
modificacions ni ampliacions de les instal·lacions existents; particularment, no
incrementar el nombre de caps d’equí autoritzats.

En el citat informe consta que està legalitzada una activitat d’equinoteràpia i aula de
lleure, en base a una comunicació prèvia d’obertura efectuada per la Sra. M.C.G., amb
posterior canvi de nom a favor del Sr. A.C.T.
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.- Donar conformitat al canvi no substancial de l’activitat ubicada al Mas
Panedas i amb el senyor A.C.T., passant a ser equina extensiva per a ús particular,
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amb les condicions de l’informe de l’enginyer municipal de data 28 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 sustancial.................................................................................. 75,00 euros
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5. DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:

núm. exp.
sol.licitant
1390/2017 Ll.M.M.
1391/2017 EMCOTA S.L.
1392/2017 A.S.B.
1424/2017 A.R.P.

finca
tributària
c/ de Vic, 32
c/ de la Vila,
48
c/ de la Vila,
11
c/ de la Vila,
101

superfície
import
ocupada ( m2.) dies
(€)
talls intermitents
1
6,00
6,00 m2.
càrrega i
descàrrega

1

6,00

1

6,00

6,00 m2.

3

6,00

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. 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.
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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.
Per unanimitat s’acorda:
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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:
Nom alumne
T.S.A.

Import atorgat
66,37€

Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant.
7.- CONTRACTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT DE CAN COSTA I FONT. Exp.
1432/2017.
Vist que per part dels serveis tècnics municipals, amb l’assessorament de tècnics
externs, s’ha dissenyat els canvis i millores en l’enllumenat del Centre Cultural Can
Costa i Font, fonamentalment en el vestíbul i zones d’exposició, motivat per l’antiguitat
i mal estat de les instal·lacions actuals i amb la finalitat de millorar-les, i que comporta
la realització d’obres amb un pressupost de .-34.856,62 €.- (iva inclòs), que inclou el
material i treball de muntatge amb imports de conformitat amb el detall que consta en
la memòria tècnica.
Que per part de l’empresa concessionària del manteniment de l’enllumenat i
instal·lacions elèctriques dels edificis municipals Ferran Vilaró Codina, s’ha acceptat
executar el projecte pel preu esmentat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar a F.V.C. l’execució de l’obra “Millora de l’enllumenat de Can Costa
i Font” per l’import de .-34.856,62 €.- (iva inclòs).
Segon.-Fer constar expressament que la substitució del material subministrat en
execució d’aquesta obra, no s’incorpora al contracte de manteniment de l’enllumenat
i instal·lacions elèctriques dels edificis municipals F.V.C.
Tercer.-Notificar aquest acord al Sr. F.V.C.
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8. PETICIÓ CONCESSIÓ D’UN COLUMBARI
8.1 COLUMBARI NÚM. 34 DEL BLOC PRIMAVERA. Exp. 1423/20174.
Atesa la sol·licitud del Sr. M.M.R. en la qual manifesta que per tal de dipositar les
cendres del seu pare el Sr. B.M.Y. (qpd) se li concedeixi la concessió del columbari
núm. 34 del Bloc Primavera. I alhora demana a l’Ajuntament que li recompri la cessió
del columbari núm. 25 del Bloc Primavera ja que no el necessita.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la concessió al Sr.M.M.R. dels drets del columbari núm 34 del Bloc
Primavera per dipositar les cendres del seu pare i retornar-li l’import satisfet per la
concessió del columbari 25 donat que no el necessita.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
9. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
A ENTITATS DE TARADELL. Exp. 881/2017
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2017, 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 2017 i en concret en l’àmbit
de cultura, educació i esports destinades a finançar projectes/activitats que tinguin
com a objectiu:
•
•
•
•

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.
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 27 de juliol de 2017 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:
Entitats Esportives:
ENTITAT

IMPORT
CVE: 20170-06851-45144-11119
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UD Taradell
Club Patí Taradell
Club Parc d’Esports

3.000,00 €
2.978,42 €
2.913,67 €

Entitats Educatives
ENTITAT
Ampa Pinediques
Ampa Gurri
Ampa St. Genís
Ampa Escoles Bressol
Ampa INS

IMPORT
1.000,95 €
966,03 €
1.012,89 €
977,67 €
942,76 €

Entitats Culturals
ENTITAT
Amics de Santa Llúcia
Gottic
Canya que no és conya
Coral Arpa
Centre Excursionista
Som dones
Tint Teatre

IMPORT
1.249,58 €
1.078,58 €
942,49 €
1.000,00 €
1.315,35 €
1.249,58 €
710,29 €

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.
Que les sol·licituds que no arriben a un mínim de 35 punts, no poden assolir la
condició de beneficiaria.
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 11 de maig de 2017.
Per unanimitat s’ACORDA:
Primer.-Aprovar la proposta d’acord formulada per la Comissió Avaluadora i:
-Admetre les sol·licituds presentades i atorgar a les entitats que es diran les
subvencions següents:
Entitats Esportives:
ENTITAT
UD Taradell

IMPORT
3.000,00 €
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Club Patí Taradell
Club Parc d’Esports

2.978,42 €
2.913,67 €

Entitats Educatives
ENTITAT
Ampa Pinediques
Ampa Gurri
Ampa St. Genís
Ampa Escoles Bressol
Ampa INS

IMPORT
1.000,95 €
966,03 €
1.012,89 €
977,67 €
942,76 €

Entitats Culturals
ENTITAT
Amics de Santa Llúcia
Gottic
Canya que no és conya
Coral Arpa
Centre Excursionista
Som dones
Tint Teatre

IMPORT
1.249,58 €
1.078,58 €
942,49 €
1.000,00 €
1.315,35 €
1.249,58 €
710,29 €

Segon.-Notificar aquest acord a totes les parts interessades de l’expedient.
10. APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA PER SUBSTITUCIÓ D’UNA PART DE LA
TEULADA DE L’ESCOLA EL GURRI. Exp. 1430/2017
Vista la memòria valorada realitzada per l’Aparellador municipal de data 02/05/2017
per la substitució d’una part de la teulada de l’Escola El Gurri del barri de Mont-rodon
amb un import de 15.510,60€ (Iva inclòs).
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la memòria valorada per la substitució d’una part de la teulada de
l’Escola El Gurri del barri de Mont-rodon amb un import de 15.510,60€ (Iva inclòs).
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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