Expedient: 1243/2019 JGL 23/12/2019
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2019
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Número de sessió: JGL/46/2019
Taradell, el dia 23 de desembre 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)
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 16 de desembre de 2019, número de sessió JGL/45/2019, 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 16 de desembre de 2019, número de sessió
JGL/ 45 /2019.
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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.
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2.1. SOL·LICITUD DEL CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL PER CELEBRAR
LA CURSA DE SANT SILVESTRE. Exp. 66/19
Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista Taradell ,
en data 10-12-19, amb de registre d’entrada número E 5766/2019, en la qual s’exposa
que es vol celebrar la Cursa de Sant Silvestre el dia 31 de desembre de 2019, que va
de la Pça. de les Eres fins a l’enclusa i tornar, i sol·licita que s’autoritzi la celebració
de la cursa, amb sortida i arribada a la Pça de les Eres, unes planxes de ferro per fer
foc, 2 tanques i endollat de la corrent a la glorieta.
Que l’ajuntament pot autoritzar la celebració de la cursa quan a vies públiques i camins
d’ús públic. Que si la cursa passa per camins particulars és necessari disposar de
l’autorització dels propietaris.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes esportius.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar la celebració de la Cursa de Sant Silvestre el dia 31 de desembre
de 2019 i el material i subministre interessats, condicionat o en els trams en els quals
passa per vials o camins d’ús públic. En el supòsit que transcorri per camins de
propietat privada s’haurà d’obtenir l’autorització expressa dels propietaris afectats.
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista de Taradell.

2.2.QUEIXA PEL TANCAMENT DEL TINT I FONT DE SANT JAUME. Exp. 1212/19.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. B.R.R., en data 5-12-19, amb
de registre d’entrada número 5696/2019, en la qual s’exposa que s’han col·locat
reixes al sector de la Font Gran, concretament a la Font de Sant Jaume i potser a
altres llocs de la zona i, sol·licita que se l’informi si aquestes reixes són legals.
Que des dels serveis tècnics i jurídics s’està estudiant si aquestes reixes i tancaments
s’ajusten a la normativa corresponent i si afecten a camins d’ús públic o de caràcter
privat, havent-se mantingut diverses reunions amb la propietat de la finca.
Que segons les últimes actuacions practicades i informacions recollides, la reixa del
camí de la Font de Sant Jaume està oberta i és permet el pas.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Manifestar al sol·licitant que la reixa del camí de la Font de Sant Jaume està
oberta, i que els serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament estan estudiant la legalitat
dels tancaments efectuats a la zona del Tint.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. B.R.R.
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2.3.SOL·LICITUD DE VIGILANT LOCAL DE PLUS DE NOCTURNITAT. Exp. 493/16
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.LL.R., en data 20-12-19,
amb de registre d’entrada número 6025/2019, en la qual exposa que fa el torn de nit
al servei de vigilants locals en contra de la seva voluntat, i sol·licita que a partir del
mes de gener se li retribueixi un plus de nocturnitat, un de festivitat i que els dies
especials com són la Nit de Nadal i Cap d’Any se li posi un plus especial com fan
d’altres administracions.
Que actualment els plusos per diferents conceptes estan inclosos en el concepte
complement específic i prolongació de jornada que li consta a la nòmina. Que hi ha
astres vigilants amb diferents circumstàncies estan afectats per altres circumstàncies
com són la tornicitat i que estan en la mateixa situació que el sol·licitant. Que no
obstant, s’està redactant la relació de llocs de treball i s’està estudiant com aplicar els
plusos que corresponguin als diferents llocs de treball.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. M.LL.R. pels motius referits a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.LL.R.

2.4. SOL·LICITUD DE LA FUNDACIÓ IMPULSA PER PODER FER PRÀCTIQUES
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. Exp. 1012/19.
Vist que des de la Fundació Impulsa s’ha sol·licitat d’aquest ajuntament, l’atorgament
d’un conveni de col·laboració per tal que el Sr. A.A.L. pugui fer treballs de voluntariat
i formació a la biblioteca municipal de Taradell, com a beneficiari del programa Ajuda
a la Formació Professional d’aquella, havent enviat el corresponent conveni regulador.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats sense finalitat de lucre i que beneficien
els veïns de la localitat.
Que el treball de voluntariat i formatiu proposat serà beneficiós per al servei que presta
la biblioteca municipal.
Vist el conveni regulador proposat.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la Fundació
Impulsa, que regula l’activitat de voluntariat i de formació del Sr. A.A.L. a la biblioteca
municipal des de l’1 de gener al 31 de maig de 2020.
Segon.-Notificar el present acord a la Fundació Impulsa i a la biblioteca municipal.
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2.5. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE BENESTAR EN ÈQUIDS PER A LA FESTA
DELS TONIS. Exp. 1268/19.
L’Associació Tonis de Taradell, per mitjà d’instància presentada al registre municipal
el dia 3-12-19, registre d’entrada núm. 5633/19, sol·licita l’aprovació per part de
l’ajuntament del protocol de benestar en èquids per a la festa dels tres tombs de
Taradell, adjuntant còpia del protocol i altra documentació.
Vist l’informe del veterinari de l’ajuntament de data 10-12-19, que informa
favorablement el Protocol presentat doncs garanteix unes bones mesures de benestar
animal.
Vist el que disposa el Decret 83/2012, sobre regulació de certàmens i altres
concentracions d’animals vius a Catalunya i altra normativa de benestar animal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el Protocol de benestar en èquids per a la festa dels tres tombs de
Taradell.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació Tonis de Taradell.

2.6 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA PER AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019
(PLANS OCUPACIÓ). Exp. 906/19.
Vist que per Resolució TSF/2232/2019 i TSF/156/2018, s’ha obert la convocatòria i les
bases reguladores per a la concessió, respectivament, per a l’any 2019 en relació a
les actuacions del programa Treball i Formació.
Que aquest ajuntament, juntament amb l’Ajuntament de Tona, han presentat una
proposta per participar en la sol·licitud que ha presentat el Consell Comarcal d’Osona
en l’àmbit de la convocatòria esmentada.
Que el Consell Comarcal va aprovar, per acord de la Comissió Permanent del Ple en
sessió del dia 11 de desembre de 2019, el conveni de col·laboració a signar amb
cadascun dels ajuntaments interessats en participar en el referit programa, entre els
quals es troba el de Taradell.
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Que el conveni proposat s’ajusta a les necessitats i als compromisos d’aquest
ajuntament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona, pr a
la implementació del Programa Treball i Formació 2019.
Segon.-Facultar l’alcaldessa perquè signi el conveni de referència i realitzi els tràmits
necessaris per al seu compliment.
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Tercer.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

2.7. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 1167/2019.
Vista la instància presentada pel Sr. A.C.S., de data 15/11/2019, amb número de
registre d’entrada 5321/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés a
vehicles a la finca assenyalada amb el número 44 del Pg. Domènec Sert de Taradell.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 19/12/2019.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar al sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de
vehicles al Pg. Domènec Sert, 44 de Taradell amb les condicions que consten en
l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 19/12/2019 següents:
- El gual es podrà atorgar quan s’hagin efectuat les obres que facilitin l’accés dels
vehicles a l’interior, ja que anteriorment era un local comercial sense accés per a
vehicles.
- Es pintarà a càrrec de sol·licitant una línia de color groc, de 10 cm. de gruix, UNE
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm. d’aquesta i que
tindrà l’amplada del garatge. El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del
sol·licitant.
- Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’expedició de documents administratius,
article 6 epígraf 8.1 de l’ordenança fiscal núm. 16, per l’import de:
Expedició de placa de gual ........................................................................ 22,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
2.8. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 1168/2019.
Vista la instància presentada per la Sra. Ma.R.R.N., de data 15/11/2019, amb número
de registre d’entrada 5322/2019, en la qual sol·licita poder senyalitzar un gual, d’accés
a vehicles a la finca assenyalada amb el número 7 de l’Av. Montseny de Taradell.
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Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 16/12/2019.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar a la sol·licitant la senyalització d’un gual per l’entrada i sortida de
vehicles a l’Av. Montseny, 7 de Taradell amb les condicions que consten en l’informe
de l’Arquitecte tècnic municipal de data 16/12/2019 següents:
- Cal urbanitzar el tram pendent de vorera.
- Es pintarà a càrrec de sol·licitant una línia de color groc, de 10 cm. de gruix, UNE
48103, referència B-502, paral·lela a la vorada i separada 20 cm. d’aquesta i que
tindrà l’amplada del garatge i que tindrà l’amplada del garatge davant de la finca
més 50 cm a cada costat.
- El manteniment d’aquesta pintura anirà a càrrec del sol·licitant.
- Es col·locarà una placa de gual de les característiques fixades per l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’expedició de documents administratius,
article 6 epígraf 8.1 de l’ordenança fiscal núm. 16, per l’import de:
Expedició de placa de gual ........................................................................ 22,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
2.9. SOL·LICITUD DE SENYALITZACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT. Exp.
1122/2019.
Vista la instància presentada per la Sra. Ma.V.D.S., de data 04/11/2019, amb número
de registre d’entrada 5041/2019, en la qual sol·licita que es marquin amb pintura les
places d’aparcament situades a la Ctra. de Viladrau de Taradell, des del núm. 30 en
endavant, per tal de millorar l’aparcament de tots els veïns.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 19/12/2019, en el qual s’informa
desfavorablement perquè el tram de vial es tracta de la carretera B-520 de titularitat
de la Generalitat de Catalunya i, després d’efectuar consulta i visita al lloc amb el
zelador responsable de la carretera, aquest últim ha fet palès que la zona és
competència de carretera i que no veu viable la petició per no seguir els criteris
establerts, a més d’entendre que el problema plantejat ha de ser puntual.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar a la sol·licitant la senyalització amb pintura de les places
d’aparcament situades a la Ctra. de Viladrau de Taradell, pels motius que consten a
la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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2.10. SOL·LICITUD DE PLACES D’APARCAMENT. Exp. 1153/2019.
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Vista la instància presentada per la Sra. M.M.H., de data 11/11/2019, amb número de
registre d’entrada 5233/2019, en la qual sol·licita disposar de 3 places de gual
d’aparcament amb la corresponent senyalització davant la instal·lació d’una nova
farmàcia a la Ctra. de Balenyà, 96 de Taradell.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 16/12/2019, del qual en resulta:
- No es pot concretar en un futur si és possible la creació de tres places
d’aparcament ja que no està definit el projecte d’urbanització del vial previst en el
POUM, el qual afecta la zona del davant, i que està previst a curt/mig termini. De
totes maneres, sembla poc probable.
- Amb la situació actual, l’estacionament davant el local és perillós per la manca de
visibilitat deguda als arbres.
- Les places d’estacionament privades haurien de respondre a una necessitat
pública, ja que no es fan reserves d’aparcament en estacionaments privats.
- Caldria estudiar, un cop urbanitzat, si el nou PAU-10 pot integrar una zona
d’aparcaments propera a aquest local que faciliti una alternativa d’estacionament.
- Amb l’exposat, a criteri d’aquest tècnic, l’única opció probable seria la formació
d’un estacionament en línia, seguint el sentit de circulació dels vehicles, situat
entre els arbres i destinat a càrrega i descàrrega amb una limitació reduïda d’horari
que permetés força mobilitat de vehicles.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar a la sol·licitant la disposició de 3 places d’aparcament de gual
davant la instal·lació d’una nova farmàcia a la Ctra. de Balenyà, 96 de Taradell, pels
motius que pels motius que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a la 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.
493/2019

TITULAR

FINCA

OBRA

Estabanell
y Pahisa
Energia
SA

Línia MT Estesa de
a Santa conductors de
Eugènia i fibra òptica
Vic

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
menor exempt
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1236/2019 Ma.D.B.V. c. Joan
XXIII, 5

Instal·lació
major
d'ascensor i
obres
complementàries

1240/2019 F.R.V.

Modificació
obertures en
planta baixa
Rehabilitació
cuina i coberta
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1248/2019 R.V.S.

Passatge
Vilanova,
12
Mas El
Tossell

525,16

106,09 33,00

menor 72,82

major

790,34

159,66 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.

3.1 LLICÈNCIA DE DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL DE LA FINCA DEL
PASSATGE DEL CASINO 61. Exp. 1235/19.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.M.V. en data 13-12-19,
registre d’entrada 5828, en la qual sol·licita que se li atorgui llicència urbanística per
tal de constituir en propietat horitzontal la finca del Passatge del Casino 61 de Taradell,
inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, al Volum 743, Llibre 32 de Taradell, Foli
246, Finca núm. 911 de Taradell i al Volum 743, Llibre 32 de Taradell, Foli 164, Finca
899 de Taradell, amb referència cadastral núm. 0961852DG4306S0001EB, en la
forma i amb les entitats següents:
⎯ Entitat número ú. Habitatge a la planta baixa i superfície construïda 133,19 m2
i un porxo de 21,22 m2. Té annexats dos patis de superfície total entre ambdós
de 148,34 m2, un garatge en planta baixa de superfície 21,64 m2 i un cobert
també en planta baixa de 49,13 m2. Li correspon una quota de participació en
relació al total de 50%.
⎯ Entitat número dos. Habitatge en planta primera. La seva superfície construïda
és de 153,53 m2 i una terrassa de 20,26 m2.Té annexat un garatge-cobert de
superfície construïda 113,92 m2 i un pas de 4,81 m2. Li correspon una quota
de participació respecte el total del 50%.

CVE: 20200-06276-24021-61751

Vistos els informes favorables de l’arquitecte i secretari municipals.
Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el
reglament de protecció de la legalitat urbanística i normativa concordant.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Atorgar llicència urbanística al Sr. J.M.V., per tal de constituir en règim de
propietat horitzontal la finca amb referència cadastral núm. 0961852DG4306S0001EB
,assenyalada amb el núm. 61 del Passatge del Casino de Taradell, inscrita al Registre
de la Propietat 3 de Vic, al Volum 743, Llibre 32 de Taradell, Foli 246, Finca núm. 911
de Taradell i al Volum 743, Llibre 32 de Taradell, Foli 164, Finca 899 de Taradell, en
la forma i amb les entitats següents:
⎯ Entitat número ú. Habitatge a la planta baixa i superfície construïda 133,19 m2
i un porxo de 21,22 m2. Té annexats dos patis de superfície total entre ambdós
de 148,34 m2, un garatge en planta baixa de superfície 21,64 m2 i un cobert
també en planta baixa de 49,13 m2. Li correspon una quota de participació en
relació al total de 50%.
⎯ Entitat número dos. Habitatge en planta primera. La seva superfície construïda
és de 153,53 m2 i una terrassa de 20,26 m2.Té annexat un garatge-cobert de
superfície construïda 113,92 m2 i un pas de 4,81 m2. Li correspon una quota
de participació respecte el total del 50%.
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa per import de 200,-- euros
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. J.M.V.

4. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2019-00 corresponent a factures rebudes, i que han
estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 167.616,55 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. 2019-0027 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres
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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. 2019-0027 per un import líquid de
167.616,55 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.
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5. 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.

11919 e-1251/19

Empresa

Contracte

Import
€
(iva
inclòs)
FVILARÖ INSTAL, Reforma quadres elèctrics 3.109,70
SL
ampliació
instal·lacions
elèctriques al Camp de Futbol
La Roureda

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: 14/01/2020 11:52:58

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 14/01/2020 13:02:26
CVE: 20200-06276-24021-61751

