Expedient: 830/2018 JGL 17/09/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2018.
Número de sessió: JGL/35/2018
Taradell, el dia 17 de setembre de 2018 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 10 de setembre de 2018, número de sessió JGL/34/2018, 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 10 de setembre de 2018, número de sessió
JGL/ 34 /2018, Exp. 822/18.
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 DADES DEL PADRÓ D’HABITANTS. Exp. 287/18

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.M.H., en data 13-9-18,
amb de registre d’entrada número 4106/2018, en la qual sol·licita el nombre
d’habitants empadronats al terme municipal de Taradell en data 12 de setembre de
2018, per ser aportat a una sol·licitud d’obertura de farmàcia.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud, emetre el certificat interessat i entregar-lo a la
sol·licitant.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. M.M.H.

2.2 SOL·LICITUD DE CÒPIA DE DOCUMENTS DE DIVERSOS EXPEDIENTS. Exp.
1233/17.
Vista la instància presentada per la Sra. M.C.A., en representació de Gay
Rosell&Solano SLP, al registre municipal en data 14-09-18, registre d’entrada núm.
4126/18, en la qual sol·licita còpia de diversos expedients relatius a queixes i llicències
d’activitats de les activitats de bar-restaurant i bar musical de l’Hotel Rosa de Taradell
(Expedients 20/94, 4/13, 25/14, 1233/17, 1671/17 i 795/18), de les quals és titulars la
companyia Germans Comerma Sala.
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2018 es va tenir per
compareguts com a interessats en els referits expedients a la Gay Rosell&Solano SLP
en els expedients de referència.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Entregar a Gay Rosell&Solano SCP les fotocòpies interessades.
Segon.-Notificar aquest acord a Gay Rosell&Solano SLP.

2.3 SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS A LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
I DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE LA SERA. E.C.C. Exp. 687/18
Vistes les instàncies presentades per la Sra. E.C.C. al registre municipal en data 10 i
12 de setembre de 2018, registres d’entrada números E-4076/18 i E-4100/18,
respectivament, en les qual sol·licita que se li atorguin les bonificacions per família
nombrosa previstes a les ordenances fiscals municipals de la taxa de recollida de
residus urbans i de subministrament d’aigua, en relació a l’habitatge del c. Sant Marçal
27 de Taradell .
Que va adjuntar a les instàncies referides fotocòpia del carnet de família nombrosa.
Que s’ha comprovat que a l’habitatge de referència hi ha dos menors empadronats i
una tercera persona major d’edat.

Que per accedir a les bonificacions esmentades per família nombrosa, segons
s’estableix a les ordenances fiscals municipals, a més de ser necessari de disposar
del carnet de família nombrosa, és necessari que en el domicili interessat hi estiguin
empadronats un mínim de 3 fills menors d’edat o, en el seu cas, que algun d’aquests
fills tot i ser major d’edat tingui declarat algun grau de discapacitat, i que no hi hagi
empadronada cap altra persona major d’edat i de menys de 65 anys, a part del
subjecte passiu o del progenitor.
Que la sol·licitant no compleix aquestes dues condicions, és a dir, no hi ha
empadronats al domicili 3 fills menors d’edat i hi consta empadronada una tercera
persona major d’edat i de menys de 65 anys.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la sol·licitud de la Sra. E.C.C. pels motius relacionats a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a la Sra. E.C.C.

2.4 SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS A LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
I DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DEL SR. J.T.J. Exp. 687/18
Vistes la instància presentada pel Sr. J.T.J. al registre municipal en data 10 de
setembre de 2018, registre d’entrada número E-4077/18, en la qual sol·licita que se li
atorguin les bonificacions per família nombrosa previstes a l’ordenança fiscal
municipal de la taxa de recollida de residus urbans, en relació a l’habitatge del c. de la
Vila 35, 2n-1a 27 de Taradell de la seva propietat.
Que va adjuntar a la instància fotocòpia del carnet de família nombrosa.
Que s’ha comprovat que a l’habitatge de referència noi hi consta empadronat el
sol·licitant sinó dues altres persones una de les quals menor d’edat i filla del mateix.
Que el sol·licitant consta empadronat al c. Sant Marçal 27 de Taradell.
Que per accedir a les bonificacions esmentades per família nombrosa, segons
s’estableix a les ordenances fiscals municipals, a més de ser necessari de disposar
del carnet de família nombrosa, és necessari que en el domicili interessat hi estiguin
empadronats un mínim de 3 fills menors d’edat o, en el seu cas, que algun d’aquests
fills tot i ser major d’edat tingui declarat algun grau de discapacitat, i que no hi hagi
empadronada cap altra persona major d’edat i de menys de 65 anys, a part del
subjecte passiu o del progenitor.
Que el sol·licitant no compleix la condició d’estar empadronats al domicili interessat 3
fills menors d’edat.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la sol·licitud del Sr. J.T..J. pel motiu relacionat a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.T.J.

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

825/2018

O.LL.D.

833/2018

J.C.D.

FINCA

OBRA
Reparació
goteres
c/ de la Via, s/n garatge
Canviar terra
c/ Sant
rebedor i
Segimon, 27
menjador

TIPUS

IMPORT (€)

menor

38,00

menor

59,40

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 – Exp. 827/18
Atesa la instància de la Sra. M.T.G.S. amb NIF núm. 77273844P de data 16 d’agost
de 2018, presentant una comunicació prèvia de declaració responsable d’obertura,
fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat d’allotjament turístic, situada al carrer
de la Vila, 74 2n 1a d’aquest terme municipal, expedient núm. 827/18.
Atès que amb
complementària.

data

14

de

setembre

l’interessada

aporta

documentació

Atès que amb data 14 de setembre de 2018 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.
- La 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 apartament
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 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-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per la Sra.
Maria Teresa Godayol Soler per començar a exercir legítimament l’activitat d’habitatge
turístic, situada al carrer de la Vila, 74 2n 1a d’aquest terme municipal, expedient núm.
827/18, amb el vistiplau de l’informe de l’enginyer tècnic municipal del 14 de setembre
de 2018.
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 innòcua................................................................. 75,00 euros
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.

5. DOMINI PUBLIC
5.1. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR XURRERIA . Exp. 859/2018
Vista la instància presentada pel Sr. Ll.R.S., en data 10/09/2018, amb número de
registre d’entrada 4081 /2018, en la qual sol·licita autorització per poder instal·lar una
xurreria durant els dies del 17 al 25 de novembre de 2018, a la zona de la Ctra. de
Mont-rodon a l’alçada de la l’antiga Carpa.
Per unanimitat s’acorda:

Primer.- Autoritzar a Ll.R.S. a instal·lar una xurreria del 17 al 25 de novembre de 2018
a la Ctra. de Mont-rodon a l’alçada de l’antiga Carpa.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via púbica d’import 154,44
euros
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Ll.R.S.
6. DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AIGUA DE
TARADELL. Exp. 1835/17.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2017 es va
acordar:
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal d’Osona la redacció del
pla director del servei municipal d’abastament d’aigua d’aquest
municipi mitjançant el sistema que consideri més convenient.
Segon.- Adquirir el compromís de satisfer al Consell Comarcal,
en el termini màxim de trenta dies a comptar des del requeriment
que efectuï el Consell Comarcal, el cost de la redacció del Pla
director del servei municipal d’abastament d’aigua de Taradell
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari
l’alcalde d’aquest ajuntament per al més eficaç desenvolupament
d’aquest acord, inclusiu per a la signatura del conveni que, si
escau, calgui per instrumentar aquesta delegació.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
Aquest acord es va prendre en funció de la Resolució TES/2063/2017, de 22 d’agost,
per la qual es feia públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència catalana de
l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens
locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans
directors del servei municipal d’abastament d’aigua, i es deleguen en la Direcció les
facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre
l’atorgament de les subvencions, publicada al DOGC núm. 7442, de 28 d’agost de
2017, les quals es podien presentar de forma agrupada tal i com s’havia ofert a
efectuar el Consell Comarcal.
Que aquest ajuntament ha encarregat a la companyia Sorea la redacció del Pla
director del servei municipal d’abastament d’aigua en virtut del contracte establert
entre dues entitats.
Que no és necessari, doncs, que per part del Consell Comarcal d’Osona es liciti la
redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de Taradell.

Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Taradell de data 27 de desembre de 2017, renunciant a qualsevol subvenció o benefici
que el mateix hagi pogut obtenir per a la redacció del Pla director del servei municipal
d’abastament d’aigua de Taradell.
Segon.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

7.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DE NÍNXOL
7.1 NINXOL NUM. 149 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ
Atesa la sol·licitud de la Sra. L.B.O., en la qual manifesta que la concessió del nínxol
núm. 149 de la Via Sant Sebastià figura a nom del seu pare i el seu tiet els senyors A.
(qpd) i J.B.J., han renunciat a la titularitat que els hi corresponia de l’esmenat nínxol
a favor d’ella, el seu tiet, esposa i fills, i el seu germà.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 149 de la Via Sant
Sebastià a nom de la sol.licitant.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.

8. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES
ELÈCTRICS. Exp. 852/18.
Vista la Resolució EMC/1626/2018, de 6 de juliol, publicada al DOGC de 13-07-18, de
la Presidenta de l’Institut Català d’Energia, per la qual es fa pública la convocatòria a
l’any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar estacions d’accés públic
de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, en el marc del Pla d’Acció per al
desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya.
Que aquest ajuntament considera necessari que en el nucli urbà es disposi d’una
estació d’accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.
Que s’ha redactat el corresponent projecte tècnic, amb un pressupost de 44.749,25 €
de principal més 9.397,34 € d’iva, amb un cost total de .-54.146,59 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) l’atorgament de la màxima
subvenció possible per a la instal·lació d’una estació d’accés públic de recàrrega

ràpida de vehicles elèctrics, en el marc del Pla d’Acció per al desplegament
d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya.
Segon.-Remetre a l’ICAEN la documentació necessària per a l’efectivitat del present
acord.

9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 0023/2018 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 199.071,76 euros,
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per la
Mancomunitat.
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 0023/2018 ateses les necessitats de la Mancomunitat, 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. 0023/2018 per un import líquid de
199.071,76 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per la
Mancomunitat, reconeixent l’obligació de pagament.
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de
factures referenciada.
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.
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