Expedient: 1002/2021 JGL 02/08/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 D’AGOST DE 2021
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Número de sessió: JGL/31/2021
Taradell, el dia 2 d’agost 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)
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 26 de juliol de 2021, número de sessió JGL/30/2021, 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 26 de juliol de 2021, número de sessió JGL/
30 /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. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L’IMPORT PER A LA RENOVACIÓ DEL
PERMÍS DE CONDUIR B D’UN MEMBRE DE LA BRIGADA. Exp. 1115/2017.
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Vist que la brigada d’obres municipal necessita utilitzar vehicles que precisen de
disposar del permís de conduir Tipus B per executar les obres i actuacions que se’ls
hi ordena.
Que entre les funcions del Sr. M.C.R., membre de la brigada municipal d’obres, hi ha
la de conduir els vehicles de la mateixa, el qual ha procedit a renovar el corresponent
permís de conduir tipus B, amb un cost de 89,84 €.
Que l’art. 45 del Conveni Col·lectiu Laboral del personal laboral d’aquest ajuntament,
preveu que aquest compensi el 100% de cost de les despeses necessàries per a la
renovació del permís de conduir del personal que el necessiti per exercir les funcions
que té encomanades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Abonar al Sr. M.C.R. la quantitat de 89,84 € en concepte de cost de renovació
del permís de conduir vehicles, tipus B.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. M.C.R. i a la tresoreria municipal.
2.2. CELEBRACIÓ DE LA PEDALADA POPULAR “3a LA GITANA BTT DE
TARADELL”. Exp. 50/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Unió Ciclista Taradell, en data
2-8-21, amb de registre d’entrada número 4553/2021, en la qual sol·licita autorització
per celebrar la pedalada popular “3a La Gitana BTT de Taradell” el proper 3 d’octubre
de 2021 i que es col·labori deixant el pavelló i patis veïns per fer-hi la sortida i arribada,
els serveis de vestidors i dutxes, un punt d’aigua al darrera per netejar bicicletes, un
punt de llum al davant, 30 tanques i que s’aporti el cost d’una ambulància
medicalitzada.
Que com sigui que la cursa passa per diverses finques particulars, és necessari que
els organitzadors obtinguin el permís dels corresponents propietaris.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes al municipi sense
ànim de lucre.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Autoritzar la celebració de la pedalada, aportar els espais, serveis i cost de
l’ambulància interessats, condicionat a que per part dels organitzadors s’obtingui el
permís dels propietaris de les finques per les quals es celebrarà la prova.
Segon.- Notificar el present acord a la Unió Ciclista Taradell.
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2.3. APORTACIÓ ECONÒMICA 2020 A L´ASSOCIACIÓ AMICS DEL MONTSENY.
Exp. 52/2021.
Vista la instància presentada per l’Associació d’Amics del Montseny en data 2-8-21,
amb número de registre d’entrada 4569/21, en la qual sol·liciten que s’efectuï una
aportació econòmica de 100,00 euros com a soci honorari de l’entitat per portar a
terme actuacions en defensa del massís del Montseny.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats sense finalitat de lucre que realitza
activitats d’interès general.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i procedir al pagament de la quantitat de 100,00 euros
corresponent a la quota de 2021.
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació d’Amics del Montseny.
2.4. AL·LEGACIONS CONTRA LES DENÚNCIES DE TRÀNSIT EFECTUADES
PELS VIGILANTS LOCALS PER ESTACIONAR A LA ZONA DE LA ROUREDA.
Expts. 1022, 1023 i 1026/2021.
Vistos els escrits d’al·legacions presentats per les persones que es diran, per haver
estat denunciades per aparcar indegudament en una zona assenyalada com de
prohibició d’aparcar al sector de la Roureda, havent al·legat totes que la línia groga no
es veu per estar pràcticament esborrada i no haver-hi cap senyal vertical de prohibició
d’aparcar, i que són:


J.A.P.L., que presenta escrit d’al·legacions, en data 30-7-21, registre d’entrada
4522/21, per haver estacionat incorrectament el seu cotxe matrícula 2149 KKN,
al c. de la Roureda el dia 29-7-21 (butlletí de denúncia 012188). Exp. 1022/21.



N.R.F., que presenta escrit d’al·legacions, en data 28-7-21, registre d’entrada
4501/21, per haver estacionat incorrectament el seu cotxe matrícula 2863 HWL,
al c. de la Roureda el dia 23-7-21 (butlletí de denúncia 11640). Exp. 1023/21.



E.E.L., que presenta escrit d’al·legacions, en data 2-8-21, registre d’entrada
4551/21, per haver estacionat incorrectament el seu cotxe matrícula 7152 LCK,
al c. de la Roureda el dia 23-7-21 (butlletí de denúncia 012180). Exp. 1026/21.
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Que per part dels serveis municipals s’ha confirmat que a la zona a les quals fan
referència les denúncies no hi ha cap senyal vertical de prohibició d’aparcar i que la
línia groga que hi ha a l’asfalt no és visible per haver-se esborrat en la seva pràctica
totalitat.
Que procedeix estimar les al·legacions presentades.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Admetre les al·legacions efectuades per les persones que es diran i ordenar
l’arxiu dels corresponents expedients sancionadors, següents:


J.A.P.L., (butlletí de denúncia 012188). Exp. 1022/21.



N.R.F., (butlletí de denúncia 11640). Exp. 1023/21.



E.E.L., (butlletí de denúncia 012180). Exp. 1026/21.

Segon.- Notificar aquest acord al Sr. J.A.P.L., Sra. N.R.F. i Sr. E.E.L.
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

834/2021

845/2021

FINCA

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)

EMasoveria
DISTRIBUCION del Cunier
REDES
DIGITALES
SLU

Retirada de
26 m. de
xarxa aèria
existent i la
col·locació
d’una nova
xarxa aèria
de 5 m amb
un pal de
formigó

menor

38,31

NEDGIA
CATALUNYA,
S.A.

Escomesa
amb rasa de
0,40m

menor

38,00

c.
Campanar,
c. Sagrera
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945/2021

E.S.M.

c. Sant
Segimon, 8

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

970/2021

I.S.A.

c. de la Vila,
76

Reforma d'un major
habitatge
unifamiliar
entre
mitgeres

988/2021

RESIDENCIAL
TARADELL SL

c. de Vic, 12 Substitució
major
d'una coberta

990/2021

E.B.S.

c.
Fer pou per
Tagamanent, calefacció
11
geotèrmia

49,16

2344,98 473,73 33,00

301,18

menor

89,10

Construcció menor
d'una rasa
per ubicar
instal·lacions
de Fibra
Òptica

165,43

1018/2021 V.S.C.

c. Muntanya, Instal·lació de menor
6
plaques
solars
fotovoltaiques

35,55

1027/2021 F.H.S.

c. de la Vila,
23

40,66

1001/2021 PARLEM
Ctra. de
TELECOM
Balenyà
COMPANYIA
DE
TELECOMUNICACIONS, SA

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

33,00

Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
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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. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 688/2019.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Vista la instància presentada per TARADELL FUTUR NOU, SL, de data 09/07/2021,
amb número de registre d’entrada 4179/2021 en la qual sol·licita llicència de primera
ocupació de les obres autoritzades en l’exp. núm. 688/2019.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 28/07/2021.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació de l’habitatge plurifamiliar entre
mitgeres, consta de planta baixa amb dos locals, planta primera, segona i tercera amb
dos habitatges a cada planta, total 6 habitatges, planta sota coberta amb 6 trasters,
un per cadascun dels habitatges. amb referència cadastral núm.
0963714DG4306S0018LA, situats al Passeig Domènec Sert, 19.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 300,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
4.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:
DOMINI PÚBLIC -- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ( Bastides, contenidors, etc. ) - JGL 02/08/2021
Import
Núm. exp.
Sol·licitant
Finca tributària
Superfície ocupada ( m2) Dies
(€)
pg. Domènec Sert,
1023/2019 Taradell Futur Nou SL 19
24m2
510
1.780,8
OSG SERVEIS GRUP
857/2021 S.L.U
c. del Campanar, 1
14m2
1
10,00
942/2021

J.B.R.

c. de la Font, 18

Càrrega i descàrrega
sense tall de circulació

1

10,00

953/2021

V.S.M.

c. Jordi Capell, 5

Càrrega i descàrrega amb
tall de circulació

1

10,00

D.G.P.

c. Guillem de
Mont-rodon, 1

Càrrega i descàrrega
sense tall de circulació

1

10,00

998/2021
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1007/2021 LL.G.V.

ctra. de Balenyà, 9

Càrrega i descàrrega
sense tall de circulació

1

10,00

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’atorgament de les llicències d’ocupació temporal de la via pública
relacionades a la part expositiva d’aquest acord, amb les condicions que consten per
a cadascuna en els informes dels serveis municipals.
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Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
5- APROVACIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT
PERSONES AMB DISCAPACITAT.

INDIVIDUAL

PER

A

5.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. I.C.C. Exp.
1031/2021.
Atesa la sol·licitud núm. 4563//2021 de data 2 d’agost de 2021 de la Sra. I.C.C.,
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 18
de juny de 2021 que reconeix el grau de discapacitat de la Sra. I.C.C.
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. I.C.C. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 18 de juny de 2021.
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
6.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D’UN COLUMBARI
6.1. COLUMBARI núm. 36 DEL BLOC PRIMAVERA. Exp. 137/2021.
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Atesa la sol·licitud de la Sra. M.R.D.M., en la que manifesta que el seu difunt marit
el Sr. M.C.G. (dep) va causar decés el dia 25 de juliol de 2021, va ser incinerat, i és
voluntat de la família de dipositar les cendres en el columbari núm. 36 del Bloc
Primavera.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir la titularitat del columbari núm. 36 del Bloc Primavera a
favor de la Sra. M.R.D.M.
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Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FONTS DE
TARADELL. Exp. 1013/21.
Vist el projecte redactat pels regidors d’Educació i Cultura d’aquest ajuntament, per
impulsar i iniciar accions per recuperar les fonts de Taradell que hi consten
relacionades.
Que l’execució del referit projecte es farà fonamentalment per mitjà dels voluntaris que
vulguin col·laborar en les tasques previstes, així com amb els serveis municipals.
Que es disposa de la partida pressupostària del pressupost municipal de l’exercici
2021 núm. 00008-33400-22648.
Per unanimitat s’acorda:
-Aprovar el projecte “Restauració de les fonts de Taradell”.
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
ESPORTIU D’OSONA PER A PRÀCTIQUES DE MONITORS AL PUMP TRACK.
Exp. 1016/21.
Que aquest ajuntament, en l’àmbit i activitats que es portaran a terme durant els dies
de la Festa Major de 2021, del 19 al 26 d’agost, es realitzarà una activitat de circuït
modular circular de “Pump TracK”, de bicicletes, skate, longboard, patins i patinets (no
s’admeten vehicles a motor), que ha estat cedit per la Diputació de Barcelona.
Que el funcionament d’aquesta instal·lació necessita la presència de monitors que
informin als usuaris en relació a mesures de seguretat, organització, normes d’ús, etc.
Que el Consell Esportiu d’Osona està realitzant un curs de monitors d’activitats de
dinamització en l’àmbit esportiu i li interessa que aquests puguin fer pràctiques en el
circuit de referència.
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Vist que per tal que els alumnes del curs de monitors del Consell Esportiu d’Osona
puguin fer pràctiques en el circuit modular circular de “Pump TracK”, s’ha redactat un
conveni entre ambdues entitats que regula aquesta col·laboració.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu d’Osona i
l’Ajuntament de Taradell, de pràctiques de monitors a la instal·lació de circuit modular
circular de “Pump TracK”, durant els dies de la Festa Major de 2021, del 19 al 26
d’agost.
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Segon.- Notificar aquest acord al Consell Esportiu d’Osona.
9.- AVANÇAMENT DELS TREBALLS D’OBERTURA DE LES FRANGES DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, PREVISTOS EN EL CONTRACTE
“CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES
FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS
DEL MUNICIPI DE TARADELL”. Exp. 567/2021.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 24/05/2021 es va
acordar adjudicar el contracte “Contractació dels treballs d’obertura i manteniment de
les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals del municipi de Taradell”.
Exp. 567/2021 al Sr. M.E.Y. per import de 14.275,16€, iva inclòs, havent-se formalitzat
el contracte en data 1/06/2021.
Vist que en la clàusula 1.1 del PCAP respecte de l’obertura de la franja estableix que
la mateixa es realitzarà de conformitat al projecte de prevenció d’incendis (PPU) i al
pla d’obertura que consta en l’Annex 1 del PCAP, on es va preveure que cada any del
contracte es realitzaria l’obertura en determinats trams.
No obstant l’anterior, en la mateixa clàusula 1.1 del PCAP s’estableix que si en alguns
dels anys, mentre estigui vigent el contracte o alguna de les seves pròrrogues, hi ha
partida pressupostaria suficient es podrà per indicació de l’òrgan de contractació,
procedir a l’obertura d’algun dels trams que estava previst per anys posteriors.
Vist que es disposa de partida pressupostaria suficient, es considera oportú procedir
a l’obertura de 10,22 hectàrees més.
Vist que aquests treballs, segons l’annex 1 del PCAP i el coeficient de rebaixa aplicat
per l’empresa adjudicatària, ascendeixen a la suma de 7.739,63€, iva inclòs.
Vist que l’execució d’aquests treballs d’obertura no comporten una modificació del
contracte així com tampoc la realització de treballs imprevistos, doncs ja constava, en
el PCAP, la seva realització en anys posteriors.
Per unanimitat, s’acorda:
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Primer.- Aprovar l’obertura de la franja en 10,22 hectàrees més respecte de les
inicialment previstes per al primer any de contracte.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 7.739,63€, iva inclòs, amb càrrec a la
partida 0003 15311 21001.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. M.E.Y., Sr. F.M.R. i, a la intervenció d’aquest
Ajuntament.
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10.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.
Vista la relació de factures núm. 2021-0017 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 135.291,44 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. 2021-0017 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
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. 2021-0017 per un import líquid de
135.291,44 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.

11.- 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:
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Primer.- Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:
RC

Exp.

7573

e1005/2021

7571

e1009/2021
e1010/2021
e1011/2021
e1012/2021
e1019/2021
e1021/2021

7572
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7570
7569
7568
7715

7716

e1017/2021

7717

e1014/2021

7718

e1028/2021

7714

e1025/2021

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
Pajarito
Rojo Canviar paviment homogeni del 15.481,51€
Decoración, SL
terra de l’escola bressol La
Xarranca.
E.H.P.
Actuació de l’Orquestra Venus
6.655,00€
per la Festa Major d’Estiu 2021.
E.H.P.
Actuació del grup Pop Per Xics 2.783,00€
per la Festa Major d’Estiu 2021.
Arts Managers, SL
Actuació musical Marcel i Júlia 5.445,00€
per la Festa Major 2021.
J.F.S.
Reposició del cautxú i llastrat
4.779,50€
del camp de futbol La Roureda.
Asfalts i Equips de Millores asfalts vies públiques.
12.669,54€
Vialitat, SL
FVilaró Instal, SL
Contractació del servei
3.732,85€
d’instal·lacions elèctriques per
als actes de la Festa Major
d’Estiu 2021.
Protecta
Serveis Contractació del servei de
3.826,93€
Integrals, SLU
seguretat per la Festa Major
d’Estiu 2021.
E.H.P.
Actuació del grup de versions
3.025,00€
BAND-IDOS per la Festa Major
d’Estiu 2021
V.V.G.
Contractació dels serveis de
8.107,00€
sonorització i il·luminació per la
Festa Major d’Estiu 2021
FVilaró Instal, SL
Servei d’instal·lació elèctrica
1.911,80€
per il·luminar espais foscos del
poble per la Festa Major d’Estiu
2021, amb el projecte “a
cegues no mola”

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
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: 11/8/2021 11:59:50

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
Signatura: Tayla Lopez de
la Rosa
Data: 11/08/2021 08:03:00
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