Expedient: 980/2021 JGL 26/07/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE JULIOL DE 2021
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Número de sessió: JGL/30/2021
Taradell, el dia 26 de juliol de 2021 a les 18:00 hores a la sala de Plens 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 celebrar 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 19 de juliol de 2021, número de sessió JGL/29/2021, 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 19 de juliol de 2021, número de sessió JGL/
29 /2021.
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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.
2.1. QUEIXA PER SOROLLS A LA PISTA DE BÀSQUET. Exp. 52/21.
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Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. F.R.F., en data 21-7-21,
amb de registre d’entrada número 4350/2021, en la qual exposa les múltiples
molèsties per sorolls a la pista de bàsquet perquè no es respecten els horaris, i
sol·licita que es facin complir.
Que des de fa uns dies i en resposta a les queixes de la sol·licitant, els vigilants
municipals han procedit a controlar cada dia que es compleixin els horaris establerts
per a l’ús de la pista de bàsquet.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar a la sol·licitant que els vigilants locals continuaran controlant de
forma específica que es compleixin els horaris establerts per al funcionament de la
pista de bàsquet.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. F.R.F.
2.2. SOL·LICITUD INDEMNITZACIÓ PER TRENCAMENT DEL VIDRE D’UN
COTXE. Exp. 21/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.R.V.O., en data 21-721, amb de registre d’entrada número 4373/2021, en la qual exposa que el dia 14 de
juliol tenia aparcat el seu cotxe matrícula 2978 JFG al Pg. del Tossal i que la brigada
d’obres va trencar-li el vidre amb la desbrossadora i, sol·licita , que se li pagui l’import
de la reparació del vidre trencat d’import 162,33 €.
Que per part del responsable de la brigada d’obra s’han confirmat els fets denunciats.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i acordar el pagament de l’import interessat, prèvia la
presentació de la factura de la reparació a nom de la sol·licitant i l’acreditació del
pagament de la mateixa.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. M.R.V.O.

CVE: 20210-06287-12413-28321

2.3. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp.1017/2018.
Vista la instància presentada per el Sr. F.X.R.V. de data 12/07/2021, amb número de
registre d’entrada 4215/2021, 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. 1017/2018, per import de
289,06 euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 26/07/2021, amb
caràcter favorable.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució a la Sr. F.X.R.V. de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a la Sr. F.X.R.V.
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.

TITULAR

FINCA

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)

Can Quim

Pavimentat
vorera i
garatge

menor

43,40

951/2021 Fundació
c. Jaume
Vilademany Balmes, 19

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

1544,10

979/2021 D.A.B.

Tanca
menor
separació
parcel·les
Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

109,89

946/2021 J.M.M.A.

981/2021 R.F.G.

Av.
Vilademany,
6
C. Via
Canigó, 32

46,94
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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.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
3.2. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER LA OBERTURA DE
PANOTS. Exp. 947/2021.
Vista la instància presentada per la Sra. M.M.P. en data 12-07-2021, registre d’entrada
núm. 4193/2021, en la qual sol·licita llicència urbanística per l’obertura de panots a la
vorera per localitzar els tubs de fibra òptica al c. de l’Estació, 7.
En data 12 de juliol de 2021, l’arquitecta municipal emet informe desfavorable perquè
a la parcel·la de referència ja que consultat l’arxiu municipal no hi consta cap habitatge
ni cap activitat legalitzada a l’adreça a on es vol fer arribar la fibra òptica, amb el que
no procedeix la seva aprovació. Així en primer lloc caldria demanar llicència per a la
implantació d’un nou habitatge o bé d’una activitat autoritzada.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Denegar la sol·licitud per l’obertura de panots a la vorera per localitzar els
tubs de fibra òptica al c. de l’Estació, 7 de Taradell pels motius que consten a la part
expositiva de l’acord.
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. M.M.P.
3.3. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 1017/2018.
Vista la instància presentada per el Sr. F.X.R.V., de data 14/07/2021, amb número de
registre d’entrada 4249/2021 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les
obres autoritzades en l’exp. núm. 1017/2018.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 26/07/2021.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat, amb
referència cadastral núm. 0966501DG4306N0001FS, situat al passatge. Vilanova,
12.
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Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS.
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4.1. CANVI DE TITULARITAT D’EXPLOTACIÓ CUNÍCOLA. Exp. 972/2021.
Atesa la instància de l’ E.O.M., amb NIF 77476969C, de data 19 de juliol de 2021, amb
núm. de registre d’entrada 4318/2021, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir
l’activitat d’explotació cunícola de producció cinegètica i repoblació (exp. 5/2004) a Mas
La Verneda d’aquest terme municipal, expedient núm. 972/2021.
Vista la renúncia de J.C.P., actual titular, a favor de la sol·licitant E.O.M.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 23 de juliol de 2021,
després de la visita d’inspecció, en el qual constata que l’activitat es troba en una fase
de producció reduïda tot i que la futura titular indica que es vol reprendre l’activitat
completament. L’enginyer proposa autoritzar el canvi de nom amb la condició que un
cop l’activitat hagi estat totalment represa la nova titular ho comuniqui a aquest
Ajuntament amb la final de portar a terme una nova visita de control per comprovar el
compliment de les condicions exigibles. Així mateix, considera que cal complir les
condicions següents:
-

Mantenir el compliment de les condicions imposades en la llicència d’obertura
concedida per aquest Ajuntament.
No portar a terme cap ampliació ni reforma de les instal·lacions autoritzades.

Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat
d’explotació cunícola de producció cinegètica i repoblació (exp. 5/2004) a Mas La
Verneda a favor d’E.O.M., expedient 972/2021, amb el compliment de totes les
condicions que consten a l’informe de l’enginyer municipal de data 23 de juliol de 2021,
abans esmentades.
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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:
Canvi de titularitat activitat amb projecte i certificat .................................... 75,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord a les interessades, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
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4.2. CANVI DE TITULARITAT DE ROSTISSERIA. Exp. 974/2021.
Atesa la instància de l’A.P.M., amb NIF 33954863D, de data 19 de juliol de 2021, amb
núm. de registre d’entrada 4314/2021, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir
l’activitat de rostisseria (exp. 820/2020) al c. Església, 6 d’aquest terme municipal,
expedient núm. 974/2021.
Vista la renúncia de J.F.P., actual titular, a favor de la sol·licitant A.P.M.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 23 de juliol de 2021,
després de la visita d’inspecció, en el qual constata la distribució i instal·lacions s’ajusten
a la documentació que consta a l’expedient d’obertura de l’activitat i que es compleixen
les condicions tècniques, pel què fa a les parts visibles i comprovables. Així mateix,
considera que cal complir les condicions següents:
-

Mantenir el compliment de les condicions imposades en el permís d’obertura
concedit per aquest Ajuntament.
No portar a terme cap ampliació ni reforma de les instal·lacions autoritzades.

Vist l’article 64 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
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 conformitat a la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de
rostisseria (exp. 820/2020) al c. Església, 6 a favor d’ A.P.M., expedient 974/2021, amb
el compliment de les condicions que consten a l’informe de l’enginyer municipal de data
23 de juliol de 2021, abans esmentades.
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:
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Canvi de titularitat activitat amb projecte i certificat .................................... 75,00 euros
Tercer.- Notificar el present acord a les interessades, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOL.
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5.1. NÍNXOL NÚM. 82 DE LA VIA SANT GENÍS. Exp. 962/2021.
Atesa la sol·licitud del Sr. I.R.P. en la que manifesta que el seu pare el Sr. A.R.B.
(dep) va causar decés el dia 24 de febrer de l’any 1996 i era titular de la concessió
del nínxol núm. 82 de la via Sant Genís. Que en el seu testament l’anomenava hereu
dels seus béns i per tant demana se li expedeixi un nou títol de nínxol a favor d’ell.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la concessió del nínxol 82 la Via Sant Genís,
a nom de I.R.P.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
5.2. NÍNXOL NÚM. 207 DE LA VIA SANT GENÍS. Exp. 999/2021.
Atesa la sol·licitud del germans Sr./a C. i R.R.V. en la que manifesten que són els
titulars de la concessió del nínxol núm. 207 de la Via Sant Genís. Que la seva mare,
Sra. R. va causar decés el dia 1 d’abril de 2020, quedant per tant els dos germans
com a titulars de la concessió, ja que el seu pare també és difunt.
La Sra. R. manifesta que ella té el seu domicili en un altre municipi i que creu que no
necessitarà de la titularitat indicada, per aquest motiu renúncia als seus drets sobre
la concessió a favor del seu germà C., el qual accepta la titularitat i demana se li
expedeixi un nou títol de nínxol al seu nom i de la seva esposa.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 207 de la Via Sant
Genís i expedir nou títol de nínxol a favor de C.R.V. i J.T.S.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
6.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER L’EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA DE LES FRANGES PERIMETRALS DE SEGURETAT CONTRA
INCENDIS. Exp. 212/202.
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Atès que des del serveis municipals s’han elaborat el padró corresponent a la taxa per
l’execució subsidiària de les franges perimetrals de seguretat contra incendis de
l’exercici 2021.
I tenint en compte que l’Organisme de Gestió Tributària té delegades les facultats de
recaptació de les taxes municipals relacionades en l’anterior paràgraf.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Aprovar el padró de la Taxa per l’execució subsidiària de les franges
perimetrals de seguretat contra incendis en urbanitzacions corresponent a l’exercici
2021, que comença per M.C. i acaba per J.M.M., per un import total de .-13.970,59
€.- i que consta de 497 rebuts.
Segon.- Als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l’article 102.3 de la
Llei General Tributària, procedir, en el cas de padrons, a l’exposició pública durant el
termini de vint dies, comptats a partir del primer dia dels respectius períodes de
cobrament.
Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de
Barcelona poden consultar, durant el termini d’exposició pública, l’expedient, llevat de
les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar de forma presencial en aquest Ajuntament o en l’oficina
de Vic de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’ORGT.
7.- ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1
EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02). Exp. 828/2018.
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja
i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
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3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com
la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el
quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31
d’agost de 2018.
5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.
6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
7.- En data 21 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021.
8.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.
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Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
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Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018
de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell a la tercera pròrroga del
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de
dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia
SAU i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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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