Expedient: 1143/2019 JGL 18/11/2019
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2019
Número de sessió: JGL/41/2019
Taradell, el dia 18 de novembre 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:
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 11 de novembre de 2019, número de sessió JGL/40/2019, 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 11 de novembre de 2019, número de sessió
JGL/ 40 /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’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS PER FER UNA
XOCOLATADA. Exp. 66/19.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació de Botiguers de
Taradell, en data 12-11-19, amb de registre d’entrada número E 5280/2019, en la
qual, en motiu de l’encesa dels llums de Nadal el pròxim 30 de novembre, volen fer
una xocolatada a la illeta del Pg. Domènec Sert a les 17h, i sol·licita que s’autoritzi i
que se’ls hi deixin un parell de taules, un container petit i la col·laboració de protecció
civil.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes oberts a tota la
població i sense ànim de lucre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar la celebració de la xocolatada el dia, lloc i hora referits i deixar el
material interessat.
Segon.-Notificar el present acord a l’Associació de Botiguers de Taradell.

2.2. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT. Exp. 1144/19.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. V.T.P., en data 11-11-19,
amb de registre d’entrada número 5233/2019, en la qual exposa que va ser denunciat
(Butlletí de denúncia 10894) per aparcar el seu vehicle matrícula 6857 KTN el dia 1111-19 a una zona de càrrega i descàrrega de la Ctra. de Balenyà, on té el seu local
comercial i fent càrrega i descàrrega dels seus productes, i sol·licita l’arxiu de
l’expedient.
En data 13-11-19 l’agent denunciat, tip 1004, emet informe en sentit favorable a
l’estimació de les al·legacions, perquè va poder comprovar que efectivament el negoci
del recurrent es troba davant de la zona de càrrega i descàrrega i que quan va ser
denunciat estava procedint a carregar/(descarregar productes del negoci.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre les al·legacions formulades pel Sr. V.T.P. pels motius que consten
a la part expositiva d’aquest acord i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. V.T.P.

2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 778/2019
Vista la instància presentada pel Sr. A.S.B., en representació de J.C.P. de data
13/11/2019, amb número de registre d’entrada 5286/2019, en la qual sol·licita la
devolució de la fiança que es va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en
l’exp. 778/2019, per import de 94,98 euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 13/11/2019, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
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

1096/2019 A.C.V.

IMPORT
OBRA
TIPUS
(€)
Fiança
Fer rasa per
connexió
d'aigua
menor 133,65 300,00
Reforma
interior de
banys, cuina
i substitució
Rda. Dels
de
Vilademany, tancaments
9
exteriors
menor 1764,71 356,50
FINCA
Llagostera
de Dalt fins
El Generó

1114/2019 G.J.F.
Com. Prop.
c/ Fr.
c/ Francesc
Camprodon, Camprodon,
1125/2019 11
11
c/
Catalunya,
1151/2019 I.H.P.
97

1154/2019 J.M.V.

Ptge.
Casino, 65

Reparar
balcó
Fer rasa per
connexió
d'aigua

menor

38,00

menor

38,00

Fer paviment
garatge
menor

80,19

Placa

33,00

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 DEL CONTRACTE DE CESSIÓ GRATUÏTA DE L’ÚS D’UN
TERRENY PER SER DESTINAT A PIPI-CAN. Exp. 1128/19.
Vist que des de l’ajuntament es va detectar la utilització per part d’alguns veïns, d’un
terreny situat darrera l’edifici de l’institut per passejar el gossos, evidenciant-se la
necessitat de regularitzar aquesta situació fonamentalment per raons sanitàries i de
seguretat pública.
Per aquest motiu es va sol·licitar al propietari del terreny la cessió de l’ús gratuït
d’aquest terreny a l’ajuntament per adequar-lo per a Pipi-Can.
Que en data 12-11-19 es va atorgar el contracte de cessió de l’ús del terreny a favor
de l’ajuntament per 3 anys prorrogables.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Acceptar la cessió gratuïta de l’ús del terreny de referència i ratificar el
contracte signat entre l’alcaldessa i el propietari del mateix Sr. A.C.R. en data 12 de
novembre de 2019, agraint a aquest la cessió de referència.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. AC.R.

5. APROVAR EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE 2018,
PRESENTAT PER L’ORGT Exp. 1156/2019.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, durant l’exercici 2018 i corresponent a les
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març i que importa les quanties següents:

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018:
Rebuts
39.731,28 €
Liquidacions
31.619,34 €
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2017:
Rebuts
256.299,92 €
Certificacions
72.222,08 €
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Vist l’informe favorable d’intervenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2018, presentat per
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon: Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària.

6. APROVAR EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE
CIRCULACIÓ
PER SANCIONS IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE
TARADELL QUE HA ESTAT RENDIDA PER L’ORGT CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2017 Exp. 1156/2019.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2018.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament el 31 de desembre de 2018 per import de 16.157,13 €.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Vist l’informe favorable d’intervenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació de 2018,
presentat per l’Organisme de Gestió Tributària.

Segon: Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària.
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
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