
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 988/2019 JGL 30/09/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/34/2019 
 
Taradell, el dia 30 de setembre de 2019 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 
realitzar 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: 
 
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 23 de setembre de 2019, número de sessió JGL/33/2019, 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 23 de setembre de 2019, número de sessió 
JGL/ 33 /2019. 
 
 



 

 

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 L’ANC PER POSAR UNA PANCARTA AL DIPÒSIT DEL 
CENTRE CULTURAL CAN COSTA I FONT. Exp. 61/2019. 
 
Vista la instància presentada per l’ANC de Taradell, en data 24-9-19, amb número de 
registre d’entrada  4418/2019, en la qual sol·licita que s’autoritzi la col·locació d’una 
pancarta al Dipòsit del CC Costa i Font. 
 
Que atès que es tracte d’un espai comú i on hi ha diverses instal·lacions i s’hi realitzen 
algunes activitats, es convenient que les pancartes s’instal·lin de forma segura. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a l’ANC Taradell a col·locar una pancarta al Dipòsit del CC Can 
Costa i Font, sota la supervisió dels tècnics i brigada municipal, essent necessari a tal 
fi que la sol·licitant es posi en contacte amb els mateixos amb antelació suficient, i 
condicionat a que es retirin de forma immediata en motiu de la celebració de qualsevol 
acte quan així ho indiqui l’ajuntament. 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’ANC Taradell. 
 
 
2.2-SOL·LICITUD PER PINTAR UN PAS DE VIANANTS A LA CTRA. DE BALENYÀ. 
Exp. 38/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. N.N.O., en data 30-9-19, 
amb de registre d’entrada número  4546/2019, en la qual exposa que viu a la ctra. de 
Balenyà 112 i que els cotxes hi corren molt, i sol·licita que s’hi pinti un pas de vianants. 
 
Que aquest ajuntament no és titular de la crtra. de Balenyà a l’altura del núm. 112 sinó 
que és titularitat de la Generalitat de Catalunya, a qui correspon la senyalització de la 
mateixa. Que no obstant es sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya que hi pinti els 
pas de vianants interessat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud per no ser aquest ajuntament titular de la zona d’on 
s’interessa la senyalització d’un pas de vianants. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. N.N.O. 
 
 
 



 

 

2.3. SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES D’UN HABITATGE 
DEL C. DE LA BARCELONETA, 47. Exp. 956/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel  Sr. J.A.C., en data 17-09-19, 
amb  registre d’entrada número  4283/2019, en la qual sol·licita que es doni de baixa 
del padró d’escombraries l’habitatge situat a la planta primera del c/ de la Barceloneta, 
47. 
 
L’article 5.1 de l’Ordenança fiscal municipal de la taxa del servei de gestió de residus 
urbans, estableix una bonificació del 100% de la quota quan els habitatges estiguin 
desocupats i siguin inhabitables. 
 
En data 23-09-19 l’arquitecte tècnic municipal va efectuar una inspecció a l’ habitatge 
de referència, emetent un informe del qual en resulta que al c. de la Barceloneta, 47- 
1a. planta hi ha un habitatge que  no reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries de l’habitatge 
esmentat. 
  
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.A.C. 
 
 
2.4. CALENDARI DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 
2020-2021. Exp. 785/19. 
 
El Departament d’empresa i coneixement ha publicat l’Ordre EMC/129/2019, per la 
qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per als 2020 i 2021, en la qual es preveu que els ajuntaments poden afegir 
dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 
 
Que s’ha notificat aquesta Ordre a l’Associació de Botiguers de Taradell i a l’empresa 
Bon Preu per si creien convenient formular una proposta. Que aquesta última ha 
sol·licitat que s’inclogui com a dies addicionals d’obertura de comerços en diumenges 
i festius per a l’any 2020 els dies 25 d’agost i 27 de desembre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Designar com a dies addicionals d’obertura dels establiments comercials en 
diumenge i festius del municipi de Taradell, els següents: 
 
Any 2020: 25 d’agost i 27 de desembre. 
 
Any 2021: 25 d’agost i 26 de desembre. 
 
 
 



 

 

Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a Bon Preu SAU i l’Associació de Botiguers de Taradell i al 
Departament d’Empresa i Coneixement.  
 
 
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 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

385/2018 J.C.M. 
c/ Ramon 
Pou, 56 

Segona 
pròrroga exp. 
385/2018 menor 15,00     

827/2019 S.V.G. 

Av. 
Goitallops, 
72 

Construcció 
habitatge 
unifamiliar major 16.410,59 3.315,27 33,00 

895/2019 R.S.A. 

c/ Sant 
Sebastià, 
58 

Reformes 
habitatge 
existent major 1088,29 219,86 33,00 

945/2019 
Xarxa Oberta 
de Catalunya 

5 punts 
diversos 
del 
municipi 

Connexions 
amb fibra 
òptica major 759,55 153,44   

967/2019 M.C.P. 

c/ 
Hostalet, 
12 

Excavació 
prèvia per 
estudi 
fonamentació menor 38,00     

993/2019 X.F.S. 

c/ Sant 
Sebastià, 
18 

Desmuntatge 
muret i 
executar-lo 
de nou amb 
bloc formigó menor 74,25     

994/2019 A. Ma. V.N. 
Pg. del 
Tossal, 30 

Canvi gual 
entrada 
garatge menor 38,00     

 
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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 

4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT INNÒCUA, HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC 
– Exp. 976/2019 
 
Atesa la instància del Sr. M.C.B. amb NIF núm. 33952624R de data 23 de setembre 
de 2019, presentant una comunicació prèvia de declaració responsable d’obertura, 
fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’habitatge d’ús turístic, situada al 
carrer Sant Marçal, 55 d’aquest terme municipal, expedient núm. 976/2019. 
 
Atès que amb data 27 de setembre de 2019 l’enginyer tècnic municipal emet informe 
favorable, constatant que pel control de la documentació presentada: 

- L’imprès de declaració responsable d’obertura s’ajusta al model normalitzat i 
està correctament emplenat. 

- El sol·licitant va sol·licitar i obtenir el certificat de compatibilitat urbanística de 
caràcter favorable, en relació a la ubicació de l’activitat. 

- Presenta cèl·lula d’habitabilitat de l’habitatge, que en cas d’un habitatge d’ús 
turístic equival al certificat tècnic. 

 
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 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-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada pel Sr. 
M.C.B. per començar a exercir legítimament l’activitat d’habitatge d’ús turístic, situada 
al carrer Sant Marçal, 55 d’aquest terme municipal, expedient núm. 976/2019, amb el 
vistiplau de l’informe de l’enginyer tècnic municipal del 27 de setembre de 2019.  
 
SEGON.- Sol·licitar a la Generalitat el número de registre corresponent a habitatge 
d’ús turístic de la Catalunya Central, i comunicar-li a l’interessat. 
 
TERCER.-  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 innòcua................................................................. 75,00 euros 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. ATORGAMENT BEQUES TRANSPORT ESCOLAR 2018-2019. Exp. 661/2019 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 03-06-19 es va acordar prorrogar 
pel curs 2018-2019 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 o de Taradell que utilitzen aquesta línia, 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. 
 
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, curs 2018-
2019, les quantitats següents: 
 

Nom alumne Import atorgat 

T.  I J.S.A. 110,62 € 

A.LL.P. 66,37 € 

J.P.P. 13,00 € 

M.E.G. 66,37 € 

G.M.G. 132,74 € 

N.C.T. 66,37 € 

G.N.E. 66,37 € 

L.R.J. 66,37 € 

G.S.M. 66,37 € 

B.V.P. 66,37 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als sol·licitants. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CLUB PARC D’ESPORTS PER L’ÚS DEL 
GIMNÀS DE L’ESCOLA LES PINEDIQUES. Exp. 1001/2019. 
 
Vist que el Club Parc d’Esports organitza diferents activitats esportives, entre les quals 
hi ha el tennis taula i arts marcials, no disposant de cap espai adequat per practicar-
los. 



 

 

 
L’Ajuntament de Taradell és titular del gimnàs de l’Escola Les Pinediques que és 
adequat per a la pràctica dels esports referits. 
 
Que s’ha arribat a un acord per tal que el Club Parc d’Esports pugui utilitzar els gimnàs 
esmentat per practicar-hi els esports referits en la forma i condicions que s’estableixen 
en el conveni que consta a l’expedient. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni amb el Club Parc d’Esports per la utilització del gimnàs de 
l’Escola Les Pinediques en la forma i condicions que s’hi estableixen. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Club Parc d’Esports. 
 
 
7. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TARADELL I LA FUNDACIÓ SANT 
TOMÀS. Exp. e-1004/2019. 
 
Vist que des de fa anys la Fundació Sant Tomàs presta serveis al municipi de Taradell, 
atenent als veïns de Taradell que necessiten rebre els serveis i recursos educatius i 
assistencials que presta la mateixa. 
 
Que s’ha proposat per part de la Fundació Sant Tomàs l’aprovació i signatura d’un 
conveni de col·laboració que regula la forma en que es portarà a terme pel 2019 i per 
les despeses produïdes des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019, per un import 
màxim de 3.110,00 €. 
 
Que es considera que els serveis de la Fundació Sant Tomàs, dedicada a l’atenció de 
persones amb discapacitat intel·lectual, és beneficiós per una part de la població del 
municipi. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i la 
Fundació Sant Tomàs per a les despeses de l’exercici 2019 i prorrogable per 4 
exercicis més, en la forma i condicions que consten en el mateix. 
 
Segon.- Facultar expressament l’alcaldessa per signar aquest conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Sant Tomàs. 
 
 
8. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0020 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 186.814,02 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. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0020 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. 2019-0020 per un import líquid de 
186.814,02 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. 
 
 
9. 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:  
 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
 

 
 

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

8614 e-986/19 ALEMANY 
FITOSANITARIS, 
SLU 

Contractació del servei per al 
tractament contra la plaga de 
la processionària del pi 
campanya 2019-2020.  

3.248,85€ 



 

 

 
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      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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