Expedient: 1035/2021 JGL 30/08/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 D’AGOST DE 2021
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Número de sessió: JGL/32/2021
Taradell, el dia 30 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:
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.
Excusa la seva absència el regidor Sr. Lluís Rodríguez Rufart,
Assisteix la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Eva Codina Pujols.
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 2 d’agost de 2021, número de sessió JGL/31/2021, 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:
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Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 2 d’agost de 2021, número de sessió JGL/
31 /2021.
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 ASSOCIACIÓ COMARCAL VEHICLES EMPORDÀ PEL PAS
DEL III RAL·LI TERRA DE L’AIGUA VILADRAU. Exp. 50/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’entitat Associació Comarcal
Vehicles Empordà, en data 2-08-21, amb registre d’entrada número 4571/2021, en la
qual sol·licita autorització pel pas dels cotxes del III Ral·li Terra de l’Aigua Viladrau el
18-09-21.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i autoritzar el pas del III Ral·li Terra de l’Aigua Viladrau
pel terme municipal de Taradell el dia 18-09-21.
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat Associació Comarcal Vehicles Empordà i
a l’Associació de Protecció Civil de Taradell.
2.2. ASSOCIACIÓ TARADELL CULTURA DIGITAL. CRONODIPÒSIT 2021. Exp.
50/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per l´Associació Taradell Cultura
Digital, al registre municipal en data 03-08-21, registre d’entrada número 4603/2020,
en la qual sol·licita, en motiu de la 8a edició de la Cronodipòsit el dia 19-08-21,
disposar de 30 tanques i cinta d´obres per delimitar el circuit, subministrament elèctric
i equip de megafonia i micròfon, aportació econòmica de l´ajuntament de 600 euros i
que la brigada repassi les baranes d´accés al dipòsit.
Que l´ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen activitats d´interès
general.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de l´Associació Taradell Cultura Digital i fer una
aportació de 600 euros.
Segon.- Notificar el present acord a l´Associació Taradell Cultura Digital i a la
intervenció municipal.

CVE: 20210-06280-16923-81611

2.3. SOL·LICITUD DE L’ANC DE TARADELL PER POSAR PARADA PER A
PREPARATIUS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA 2021. Exp. 50/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Assemblea Nacional Catalana
de Taradell, en data 4-8-21, amb registre d’entrada número 4627/2021, en la qual
sol·licita posar una parada per oferir els articles de l’ANC i la venda de tiquets pel
desplaçament a Barcelona en motiu de la celebració de la Diada el pròxim 11 de
setembre. La parada s’ubicarà al pg. Domènec Sert amb cantonada ctra. de Montrodon els dies 7, 14, 21, 25 i 28 d’agost i el dia 4 de setembre de 2021, de 10h a 13h.
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Que l’ajuntament col·labora amb les entitats sense ànim de lucre que organitzen
activitats i actes en defensa de Catalunya i de la cultura catalana.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar a posar la parada al pg. Domènec Sert amb cantonada ctra. de
Mont-rodon els dies 7, 14, 21, 25 i 28 d’agost i el dia 4 de setembre de 2021, de 10h.
a 13h.
Segon.- Notificar el present acord a l’Assemblea Nacional Catalana de Taradell.
2.4. SOL·LICITUD DE RETIRADA D’UN ARBRE DE LA RIERA. Exp. 21/21.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.S.F., en data18-8-21, amb
registre d’entrada número 4907/2021, en la qual sol·licita la retirada d’un arbre del
torrent d’en Sadurní que entra a casa seva, al c. de Seva, 21.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Retirar, per part de la brigada municipal, l’arbre del torrent d’en Sadurní que
envaeix el c. de Seva, 21 de Taradell.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.S.F.
2.5. AL·LEGACIONS CONTRA LA DENÚNCIA DE TRÀNSIT EFECTUADA PELS
VIGILANTS LOCALS PER ESTACIONAR A LA ZONA DE LA ROUREDA. Exp.
1047/2021.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. L.P.M., en data 12-8-21, amb registre
d’entrada número 4760/2021, per haver estat denunciada 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 haverhi cap senyal vertical de prohibició d’aparcar.
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
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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:
Primer.- Admetre les al·legacions efectuades per la Sra. L.P.M. i ordenar l’arxiu de
l’expedient sancionador 1047/2021.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. L.P.M.
2.6. AL·LEGACIONS CONTRA LA DENÚNCIA DE TRÀNSIT EFECTUADA PELS
VIGILANTS LOCALS PER ESTACIONAR A UNA ZONA PROHIBIDA PER A LA
REALITZACIÓ D’UN ACTE FESTIU. Exp. 1063/2021.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. M.O.J., en data 26-8-21, amb registre
d’entrada número 4996/21, per haver estat denunciat per aparcar indegudament el
seu vehicle el 24 d’agost de 2021, en una zona assenyalada com de prohibició
d’aparcar a causa de la celebració d’un acte festiu al pg. Domènec Sert, davant els
números 3-7, havent al·legat que va baixar a retirar el cotxe a les 16:10h i el va trobar
a sobre la grua, que els agents haurien d’haver estat capaços de localitzar-lo tot i no
estar empadronat a Taradell i que s’ha emportat el vehicle quan encara no estava del
tot carregat a la grua.
Que per part de l’agent implicat s’ha emès un informe en el qual s’indica que va intentar
localitzar el propietari del cotxe malgrat no estar obligat a fer aquesta gestió davant
d’una infracció, que la senyalització provisional estava ben col·locada i la denúncia es
va fer respectant l’horari de dita senyalització i que l’agent va comunicar al Sr. M.O.J.
que el preu seria el corresponent a una “fallida” (preu inferior).
No procedeix l’aplicació de bonificacions per pagament immediat o acceptació de
culpa perquè cap d’aquest extrems s’ha produït.
Que procedeix desestimar les al·legacions presentades.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar les al·legacions efectuades pel Sr. M.O.J. i continuar amb el
procediment sancionador per no obeir el senyal vertical d’estacionament prohibit, exp.
1063/2021.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. M.O.J.
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2.7. ESTUDI DE LA CIRCULACIÓ A MONT-RODON. Exp. 404/2021.
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Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.S.G. en data 5/03/2021 i
amb registre d’entrada número 1378/2021, en data 31/03/2021 i registre d’entrada
número 2013/2021 i en data 04/08/2021 i registre d’entrada 4616/2021, en les quals
sol·licita que s’estudiï la circulació i seguretat del barri de Mont-rodon, ja que considera
que no està funcionant correctament.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic emès en data 21 de juny de 2021 en el qual s’indica
que actualment el Servei Català de Trànsit fa l’informe d’avaluació i actualització del
Pla de Seguretat Viària de Taradell, i que se li ha fet arribar a l’empresa que l’està
realitzant, com a especialistes en seguretat viària, les inquietuds mostrades pel Sr.
A.S.G. D’altra banda, s’ha demanat una actualització del Pla de Mobilitat de Taradell
per reordenar la circulació del barri. Per tant, considera que cal esperar a les
determinacions i les recomanacions del futur Pla Local de Seguretat Viària.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Manifestar al sol·licitants les actuacions que s’estan portant a terme en
relació al tema de referència, fent constar que es realitzaran les actuacions que a tal
fi es previnguin en el Pla Local de Seguretat Viària.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. A.S.G.
2.8. QUEIXA PER TERRENY BRUT ALS DARRERES DEL C. BELLMUNT. Exp.
64/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.R.T., en data 17-7-21,
amb registre d’entrada número 4303/2021, en la qual sol·licita que es netegin els
darreres del c. Bellmunt per evitar perill de foc.
Vist que l’Ajuntament va localitzar el propietari dels citats terrenys i li va sol·licitar que
els netegés.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar que el terreny s’ha netejat per part del propietari del mateix.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. E.R.T.
2.9. QUEIXA PEL SOROLL DE LES OBRES DEL CARRER MIQUEL MARTÍ I POL.
Exp. 85/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.V.J., en data
23/08/2021, registre d’entrada núm. 4951/2021, en la qual exposa que, en relació a
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les obres del carrer Miquel Martí i Pol, tenen molèsties de soroll i vibracions a
l’estructura i que amb el moviment, cauen les coses de les prestatgeries i es trenquen.
L’Ajuntament disposa d’una ordenança reguladora de la contaminació acústica, que
contempla uns determinats límits permesos, principalment en relació a les activitats
de veïnatge i a les activitats. De totes maneres, determinades accions no poden
complir-los i per això es consideren activitats excepcionals.
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Que, atesa aquesta excepcionalitat en les obres de referència, ja es va indicar a
l’empresa constructora que es fessin durant l’estiu i que durant l’agost a partir de les
9 del matí, i que no es podien fer durant dissabtes, malgrat que la normativa permet
la realització d’aquestes obres el dia i hores indicats.
Que està previst que s’acabin, com a molt tard la segona setmana de setembre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Comunicar a la sol·licitant la situació referida en el cos d’aquest escrit.
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. E.V.J.
2.10. QUEIXA PEL SOROLL DE LES OBRES DEL CARRER MIQUEL MARTÍ I
POL. Exp. 85/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.P.P., com a President de
la Comunitat de Propietaris del c. Miquel Martí i Pol, 40, en data 23/08/2021, registre
d’entrada núm. 4957/2021, en la qual sol·licita que, en relació a les obres del carrer
Miquel Martí i Pol, es verifiqui el compliment de la normativa de contaminació acústica
i s’actuï en conseqüència.
L’Ajuntament disposa d’una ordenança reguladora de la contaminació acústica, que
contempla uns determinats límits permesos, principalment en relació a les activitats
de veïnatge i a les activitats. De totes maneres, determinades accions no poden
complir-los i per això es consideren activitats excepcionals.
Que, atesa aquesta excepcionalitat en les obres de referència, ja es va indicar a
l’empresa constructora que es fessin durant l’estiu i que durant l’agost a partir de les
9 del matí, i que no es podien fer durant dissabtes, malgrat que la normativa permet
la realització d’aquestes obres el dia i hores indicats.
Que està previst que s’acabin, com a molt tard la segona setmana de setembre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar als sol·licitants la situació referida en el cos d’aquest escrit.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. M.P.P.
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2.11. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp.769/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.M.F., en data 03-08-2021,
amb registre d’entrada número 4581/2021, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’av. Goitallops, 33 de
Taradell.

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

L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 17-08-2021 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2021, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 3 Kw i < 4 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat a
l’av. Goitallops, 33 (referència cadastral 1647720DG4314N0001LT) amb un import
màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2022 i a finalitzar a l’exercici 2026.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.M.F.
2.12. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(IBI) PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Exp.703/2021.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.S.M., en data 11-08-2021,
amb registre d’entrada número 4750/2021, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Ramon Llull, 21 de
Taradell.
L’article 5.4 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 1 que regula l’impost sobre béns
immobles, contempla la bonificació del 50% de la quota d’aquest impost per
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per un màxim de 5 anys.
En data 17-08-2021 la tècnica de medi ambient va emetre un informe, del qual en
resulta que la documentació presentada és correcta, la inscripció i legalització data de
l’any 2021, i la potència de la instal·lació la situa en el en el tram ≥ 3 Kw i < 4 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c.
Ramon Llull, 21 (referència cadastral 8671710DG3387S0001UA) amb un import
màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2022 i a finalitzar a l’exercici 2026.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. J.S.M.
3.- URBANISME.
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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
(€)

905/2020

R.R.B.

Mas
Cabanya
Casablanca prefabricada
de fusta (ús
provisional)

menor

931/2021

M.P.V.

c. Sant
Reforma
Sebastià, 66 habitatge en
edifici
bifamilar

major

973/2021

Ec.
DISTRIBUCION Rossinyols,
REDES
12
DIGITALES
SLU

292,85

1.811,11 365,88 33,00

Rasa de línia menor
subterrània
de baixa
tensió

38,00

1037/2021 M.M.C.V.

c.
Barcelona,
31

Reparar
tanca jardí i
posar porta

menor

38,00

1038/2021 G.B.T.

c. Pins, 4

Fer tanca
terreny

menor

74,25

1050/2021 G.A.G.

c.
Paviment
Barceloneta, garatge
41

menor

38,70
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1053/2021 M.A.R.

av. Mn.
Cinto
Verdaguer,
22

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

42,16

1055/2021 M.P.C.

c. Pastors, 7 Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

103,19

1064/2021 S.R.A.

Llagostera
de Dalt

201,96

Rehabilitació
de la teulada

menor

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.- DOMINI PÚBLIC.
4.1. AUTORITZACIÓ GUAL. Exp. 927/2021.
Vista la instància presentada per la Sra. M.R.A., de data 5/07/2021, amb número de
registre d’entrada 4074/2021, en la qual sol·licita poder marcar una línia groga per a
l’accés a vehicles a la finca assenyalada amb el número 6 del c. Joan XXIII, 6 de
Taradell.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 02/08/2021.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Informar a la sol·licitant que la senyalització amb la ratlla groga ha d’anar
acompanyada de la sol·licitud d’un gual per l’entrada i sortida de vehicles al c. Joan
XXIII, 6 de Taradell, del qual actualment no disposa.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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4.2. SOL·LICITUD DE MIRALL AL CARRER SANT MARÇAL, 8. Exp. 989/2021.
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Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.C.C., en data 21/07/2021,
registre d’entrada núm. 4372/2121, en la qual sol·licita que s’habiliti un mirall a la
vorera d’enfront al c. Sant Marçal, 8 ja que manca visibilitat degut a un revolt, i així es
permeti veure la vorera de sortida i sortir amb seguretat sense riscos per a les
persones.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de data 2 d’agost de 2021 en el qual exposa que la
problemàtica d’aquest revolt s’ha tractat per representants de l’Ajuntament i
l’associació de veïns de la urbanització de la Roca i s’ha acordat passar a sentit únic
de pujada aquest darrer tram del carrer Sant Marçal, acció que probablement resoldrà
la problemàtica exposada. Així mateix, indica que si no fos així, la col·locació del mirall
hauria d’anar al carrer del sol·licitant i s’hauria de situar convenientment dins la seva
propietat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar les mesures que es prendran en la zona problemàtica del revolt
del c. Sant Marçal, exposades en l’informe de l’arquitecte tècnic de data 2 d’agost de
2021, i permetre, si ho desitja el sol·licitant, la col·locació d’un mirall al carrer Sant
Marçal, dins la seva propietat i a càrrec seu.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. J.C.C.
5.- RECLAMACIÓ DE DESPESES PER ARRANJAMENT DE LA TANCA VEGETAL
DE LA FINCA DEL C. PUIGLAGULLA, 40 DE TARADELL. Exp. 64/2021.
Vist que per acord de la Junta de Govern celebrada en data 12-07-21 es va aprovar
la liquidació al Sr. R.F.G. de l’import dels treballs d’execució subsidiària d’arranjament
del jardí de la finca del c. Puiglagulla 40 de Taradell per un import de 360,68 €,
requerint-lo de pagament d’aquesta quantitat en els terminis legalment establerts.
Vistes les al·legacions presentades per l’interessat en data 5-8-21, registre d’entrada
núm. 4634/2021, en les que sol·licita la retirada de la liquidació ja que no van rebre
cap notificació certificada avisant-los d’aquesta execució subsidiària.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i deixar sense efecte la liquidació al Sr. R.F.G. de
l’import dels treballs d’execució subsidiària d’arranjament del jardí de la finca del c.
Puiglagulla 40 de Taradell per un import de 360,68 €.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. R.F.G.

CVE: 20210-06280-16923-81611

6.- ACCEPTAR L’ATORGAMENT D’AJUT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
PER A LA IMPLANTACIÓ DE DOS EQUIPS D’E-GESTIÓ (TELEGESTIÓ)
ENERGÈTICA EN EQUIPAMENTS DE TARADELL. Exp. e-519/2021.

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

Vist que per acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona en sessió extraordinària en
data 29 de juliol de 2020 va acordar l’aprovació inicial de les bases reguladores per la
concessió d’ajuts per la implantació d’equips e-gestió (telegestió) energètica a
ajuntaments de la comarca d’Osona.
Vist que la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió
ordinària del dia 9 de desembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació de l’obertura
de la convocatòria pública per l’atorgament de subvencions en espècie per l’Agència
Local de l’Energia d’Osona (ALEO) destinades a la millora de l’ús i la gestió energètica
en els equipaments i instal·lacions municipals dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de la comarca d’Osona, a la qual s’hi va presentar l’Ajuntament de
Taradell.
Atès que la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió
ordinària del dia 14 de juliol de 2021, va adoptar l’acord d’atorgament d’ajuts per a la
implantació d’equips d’e-gestió (telegestió) energètica a ajuntaments de la comarca
d’Osona i concretament va acordar l’atorgament d’un lot a l’Ajuntament de Taradell
consistent en dos equips de telegestió, un per el Pavelló municipal i l’altre per l’edifici
de l’ajuntament.
Que es necessari acceptar l’ajut atorgat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acceptar la concessió del l’ajut atorgat pel Consell Comarcal d’Osona a
l’Ajuntament de Taradell, consistent en dos equips de telegestió, un per el Pavelló
municipal i l’altre per l’edifici de l’ajuntament.
Segon.- Comunicar al Consell Comarcal d’Osona a través de l’Agència Local de
l’Energia d’Osona (ALEO) que la instal·lació dels dos equips de telegestió està
prevista abans del 31 de desembre de 2022 i que es farà sota la supervisió dels tècnics
de l’ALEO.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Energia d’Osona (ALEO).
7.- APROVACIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT.
7.1. APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT A LA SRA. M.H.C.
Exp.1065/2021.
Atesa la sol·licitud núm. 4998/2021 de data 26 d’agost de 2021 de la Sra. M.H.C.,
demanant que se li atorgui la targeta d’aparcament individual per a persones amb la
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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. M.H.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:
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Primer.- Atorgar a la Sra. M.H.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.
8.- SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOL.
8.1. NÍNXOLS NÚMS. 21 VIA SANT GENÍS I 95 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ. Exp.
1066/2021.
Atesa la sol·licitud dels germans R., M. i A.S.C. i de la M.S.E. en la que manifesten
que la seva mare la Sra. M.C.C. (dep) que va causar decés el dia 7 de setembre de
2020 era la titular de les concessions dels nínxols núm. 21 de la Via Sant Genís i 95
de la Via Sant Sebastià que segons el testament del que adjunta fotocòpia va deixar
com hereus dels seus béns als fills esmentats i a la seva néta, i aquests consideren
que no els necessitaran, renuncien tots a favor de la germana M.S.C. la qual accepta
les renúncies i demana que se li expedeixin nous títols al seu nom.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat de les concessions dels nínxols núm.
21 de la Via Sant Genís i 95 de la Via Sant Sebastià a favor de M.S.C.
Segon.- Notificar la present resolució a les parts interessades.
9.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.
Vista la relació de factures núm. 2021-0018 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 316.722,87 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
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sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a
un any o subministraments recurrents.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2021-0018 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. 2021-0018 per un import líquid de
316.722,87 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.
10.- 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:
RC

Exp.

7911
7912

e1044/2021
e1046/2021

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
servidor 14.845,85€

The moon in a basket, Renovació
del
SL
informàtic
The moon in a basket, Adquisició d’equips de connexió 5.471,70€
SL
de xarxa per a la seva renovació

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses relacionades.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les
19:15 hores; de la qual jo la secretària accidental estenc aquesta acta i en dono fe.
Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 3/9/2021 10:48:02

Eva Codina Pujols
Secretària accidental
Signatura: Eva Codina
Pujols
Data: 03/09/2021 10:45:54
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