Expedient: 1107/2018 JGL 27/12/2018
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2018
Número de sessió: JGL/49/2018
Taradell, el dia 27 de desembre 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 17 de desembre de 2018, número de sessió JGL/48/2018, 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 17 de desembre de 2018, número de sessió
JGL/ 48 /2018 (Exp. 1080/18).
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. AL·LEGACIONS A EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT DEL SR. RC.M..
Exp. 1101/18

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. R.C.M., en data 17-12-18,
amb de registre d’entrada número 5656/2018, en la qual sol·licita que es deixi sense
efecte la denúncia (butlletí de denúncia 10364) que se li va formular per haver aparcat
en zona de càrrega i descàrrega el vehicle de la seva propietat, matrícula B-5256-XF,
el dia 13-12-18 a les 8:30 h. a la ctra. de Mont-rodon 11, doncs va aparcar-hi perquè
es trobava malament i no podia continuar conduint doncs havia estat intervingut
quirúrgicament , i que aquell mateix dia a les 9:00 h. el seu germà va retirar el cotxe
de la zona referida.
Que acompanya documentació justificativa d’haver estat intervingut quirúrgicament
poc abans dels fets.
Vist l’informe de l’agent amb TIP 1020 favorable a l’admissió de les al·legacions dels
Sr. Caralt.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre les al·legacions del Sr. R.C.M. i ordenar l’arxiu de l’expedient
1101/18, tramitat en virtut del butlletí de denúncia núm. 10364.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. R.C.M.

3. URBANISME
3.1. 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.
998/2018
1012/2018

1029/2018
1037/2018

TITULAR
Nedgia Catalunya,
S.A.
Nedgia Catalunya,
S.A.
Endesa
Distribución
Elèctrica S.L.U.
Nedgia Catalunya,
S.A.

1108/2018 M.D.C.
Masmovil
1011/2018 Broadband S.A.U.

FINCA
c/ President
Macià, 18
Pg. Domènec
Sert, 37
c/ Bellmunt,
16
La Plaça, 15
c/ de la Vila,
96
Diversos
carrers casc
urbà

OBRA
Obertura de
rasa a la vorera
Obertura de
rasa a la vorera
Prórroga
llicència exp.
558/2018
Obertura de
rasa a la vorera
Pavimentar la
terrassa amb
gres
Desplegament
xarxa de fibra
òptica

IMPORT
TIPUS
(€)
menor

38,00

menor

38,00

menor

15,00

menor

38,00

menor

69,51

major

exempt

Fibra y Sistemas
1095/2018 S.L.

Camí Ral de
Vic

Reparació tram
de 10m. de
fibra òptica
menor

exempt

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.
3.2. MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
HABITATGE UNIFAMILIAR A L’AV. MONTSENY 42. Exp. 556/2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2016 es va atorgar
llicència d’obres al Sr. F.V.M. per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb
garatge i piscina a l’Av. Montseny 42 de Taradell, Exp. 556/2016.
Que per mitjà d’instància presentada al registre municipal en data 27-11-18, registre
d’entrada 5292, el Sr. V. manifesta que les obres executades no s’ajusten totalment al
projecte presentat per a l’obtenció de la llicència atorgada, doncs no s’ha construït la
piscina projectada i en el seu lloc s’ha construït una terrassa. Ha adjuntat a la sol·licitud
un certificat tècnic de l’estat constructiu de l’obra del qual en resulten les modificacions
esmentades.
En data 24 de desembre de 2018 l’arquitecte municipal emet informe favorable a la
sol·licitud, on hi consta que, prèvia inspecció, s’ha comprovat que no s’ha construït la
piscina i sí s’ha ampliat la terrassa existent.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la modificació de la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta
de Govern Local de 20 de juliol de 2016 al Sr. F.V.M., per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina a l’Av. Montseny 42 de Taradell, Exp.
556/2016, consistent en la no construcció de la piscina i ampliació de la terrassa de la
part posterior de l’habitatge.
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. F.V.M.

4. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA
URBANA CAMÍ DE LA FONT D’EN DÉU. Exp. 141/2018.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2018 es va aprovar
definitivament el projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana Camí de la Font
d’en Déu, en el qual s’admetien les al·legacions formulades per Tempo Habitatges SL
en el sentit d’establir en el compte de liquidació provisional com a compensació per
obres efectuades per la mateixa amb anterioritat i de conformitat al conveni signat
entre aquest ajuntament i la referida companyia el dia 16 de març de 2007, era de
13.674,14 € i no pas 7.500 € tal i com es preveia en el projecte.
No obstant l’anterior i contra l’esmentat acord es va formular recurs de reposició per
part de la companyia Tempo Habitatges SL, en el sentit que a la quantitat de .13.674,14 € que s’incloïa en el compte de liquidació provisional com a compensació a
favor de la mateixa no era correcta doncs s’hi havia d’afegir l’iva i l’ipc corresponents.
Que per acord de la Junta de Govern de 3 de desembre de 2018 es va admetre el
recurs de reposició esmentat establint-se que l’import a incloure com a compensació
era de .-18.630,47 €.Per altra part i revisades les despeses de gestió (redacció projectes, direcció d’obres,
direcció seguretat i salut, topografia, compensació per ocupacions etc.) previstes en
el projecte de reparcel·lació, s’ha comprovat que no s’ajusten als costos previstos o
no hi han estat incloses, el que comporta un increment de les quotes d’urbanització
previstes en el compte de liquidació provisional de .-13.042,43 €.Atès que l’article 168.1.d) del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya disposa que quan la rectificació tingui per finalitat la
distribució entre totes o alguna de les finques resultants de la seva responsabilitat
provisional per al pagament de les despeses d’urbanització i les altres del projecte o
l’alteració de la seva quantia, la tramitació de l’expedient es limita a la notificació a les
persones interessades, sense necessitat de sotmetre l’acord a nova informació
pública.
Per altra part l’article 119 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix
el termini d’un mes per tal poder-hi presentar al·legacions.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la modificació del projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora
Urbana 3-Camí de la Font d’en Déu, en el sentit de modificar el compte de liquidació
provisional per propietaris per les quanties següents:
PROPIETARI
J.B.R.
J.P.S.
X.F.S.

QUOTES URBANITZACIÓ COMPENSACIÓ A ALTRES
PROPIETARIS
65.747,38 €
A pagar 33.748,41 €
46.231,04 €
A pagar 39.386,71 €
132.645,52 €
A cobrar 73.135,12 €

Segon.- Notificar aquest acord als Srs. J.B.R., J.P.S. i X.F.S. per tal que hi puguin
formular al·legacions en el termini d’un mes des de la notificació d’aquest acord. Si no
en formulen restarà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat de prendre cap
altre acord exprés.

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ DE LA FINCA DEL C. SANT SEBASTIÀ
41 DE TARADELL. Exp. 1035/2018.
Vist que en data 13 de febrer de 2007 es va signar un conveni urbanístic entre aquest
ajuntament i la companyia FM2 SL, en virtut del qual i entre d’altres disposicions i
pactes, s’establia que aquella acceptava la inclusió de la finca del c. San Sebastià 41
de Taradell en l’àmbit del PP 1 La Tomba del POUM, que el valor de l’edificació
existent a la finca era de .-60.047 €.-, que s’incrementaria amb l’IPC i es repercutiria
en el projecte de reparcel·lació com a càrrega d’urbanització.
Que amb la intenció de poder disposar dels terrenys de part dels vials del PP 1 La
Tomba per tal d’executar anticipadament part de les obres del mateix, aquest
ajuntament i la companyia FM2 SL han atorgat un conveni de cessió de la finca de
referència, signat en data 20 de desembre de 2018, en el qual s’estableix la cessió de
la mateixa a favor d’aquest ajuntament, restant a favor de la cedent l’aprofitament
urbanístic que li correspon en virtut de la seva inclusió en el PP 1 La Tomba.
Que en el mateix acte l’ajuntament va pagar a la cedent la quantitat de .-71.756,17 €.,
corresponent a la quantitat establerta en el conveni de 13 d febrer de 2007 més els
interessos corresponents.
Que això permetrà a l’ajuntament procedir a l’enderroc de l’edifici construït sobre la
finca del c. Sant Sebastià 41.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Ratificar íntegrament el conveni signat entre l’Ajuntament de Taradell i la
companyia FM2 SL en data 20 de desembre de 2018.
Segon.-Notificar aquest acord a la companyia FM2 SL.

6. SOL·LICITUD AL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES DE BARCELONA
PER PINTAR AMB LÍNIA CONTÍNUA LA CARRETERA BV-5305. Exp. 1118/18
(Digital)
Vist que s’han rebut diverses queixes de veïns posant de manifest la perillositat de la
carretera BV-5305, de Taradell a Sant Miquel de Balenyà, que no té pintada línia de
separació de carrils o en les parts que hi està pintada és discontínua. Això comporta
que es facin molts avançaments en llocs perillosos atesa la sinuositat i la poca
amplada de la carretera.

Que l’òrgan competent de la gestió la carretera de referència és el Servei Territorial
de Carreteres de Barcelona del departament de Territori i Sostenibilitat (c. Aragó 244248 Barcelona-08007).
Que es considera que pintar una línia contínua entre els dos carrils de la carretera de
referència podria ajudar a augmentar la seguretat de la circulació a la mateixa.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona que es pinti una
línia contínua de separació de carrils, a la carretera BV-5305 entre Taradell i Sant
Miquel de Balenyà.
Segon.-Notificar aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

7. COMPROMÍS DE DISPOSICIÓ DE SALDO DE PROTECCIÓ CIVIL DE
L’EXERCICI 2018. Exp. 1119/18 (Digital).
Que l “Associació de Voluntaris de Protecció Civil Taradell” realitza les tasques de
protecció civil dels actes d’aquest ajuntament i municipi, a tal fi, es disposa de la
partida pressupostària núm. 00002-13500-22641 del pressupost de l’exercici 2018 per
compensar la referida col·laboració.
Que l’Associació té previst adquirir un vehicle de segona mà per continuar prestant els
serveis de protecció civil i, havent-se arribat un acord amb aquest ajuntament per
col·laborar econòmicament en el preu d’adquisició del vehicle interessat.
Que a tal fi i de la partida pressupostària 00002-13500-22641 de l’exercici 2018, es
vol autoritzar la disposició de la quantitat de 4.500 € per ser destinat a l’exercici 2019
a l’adquisició d’un vehicle per part de l’Associació esmentada.
Com sigui que a aquesta data no està encara compromès aquest crèdit i no es disposa
del document de despesa liquidatori (factura, etc.), es preveu registrar comptablement
l’autorització i disposició d’aquest saldo amb la finalitat de reservar el mateix a 31 de
desembre del 2018 i incorporar aquest romanent a l’exercici 2019.
Per unanimitat s’acorda:
Únic.-Registrar comptablement l’autorització i disposició de la quantitat de 4.500 € de
la partida pressupostària núm. 00002-13500-22641 del pressupost de l’exercici 2018,
amb la finalitat de reservar-lo a 31 de desembre del 2018 i incorporar-lo al pressupost
de l’exercici 2019.
8. PRÒRROGA DEL PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA
D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE LA DIUTACIÓ DE BARCELONA. Exp.
1114/18.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2014, es
va acordar aprovar el Protocol d’adhesió al Circuit de la xarxa d’espais escènics
municipals de la Diputació de Barcelona.
Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de
novembre de 2018, s’ha aprovat la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals aprovat per
acord de la referida Junta de la Diputació de 7 de novembre de 2014.
Que el Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals ha estat beneficiós per a
aquest ajuntament i per als veïns de la localitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la pròrroga del Protocol d’adhesió al circuit de la xarxa d’espais
escènics municipals fins a 31 de desembre de 2020.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona-Oficina de Difusió Artística.
9.- APROVACIÓ DE TARGETA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

D’APARCAMENT

INDIVIDUAL

PER

A

9.1 APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. O.P.L.
Atesa la sol·licitud núm. 5763/2018 de data 24 de desembre de 2018 de la Sra.
O.P.L., demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones
amb la condició de discapacitat, proposades pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 15
de març de 2018 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. O.P.L.
Atès que s’aporta a l’expedient tota la documentació necessària per tal d’atorgar la
targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar a la Sra. O.P.L. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 15 de març de 2018.
Segón.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.

10. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 0033/2018 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 200.622,96 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 d’obres,
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. 0033/2018 ateses les necessitats de l’ajuntament, 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. 0033/2018 per un import líquid de
200.622,96 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.
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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