Expedient: 1114/2021 JGL 20/09/2021
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE SETEMBRE 2021
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Número de sessió: JGL/35/2021
Taradell, el dia 20 de setembre de 2021 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
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 13 de setembre de 2021, número de sessió JGL/34/2021, 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 13 de setembre de 2021, número de sessió
JGL/ 34 /2021. Exp. 1088/21.
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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 ESCUDERIA OSONA PER A CELEBRACIÓ DEL RAL·LI SPRINT
2021. Exp. 50/21.
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Vista la instància presentada per la Escuderia Osona, en data 17-09-21, amb número
de registre d’entrada 5527/2021, en la qual, en motiu de la disputa del Ral·li Sprint
Sant Julià el 23 d’octubre de 2021, sol·licita que se n’autoritzi el pas.
Que malgrat que aquest ajuntament autoritza sempre la celebració del Ral·li Esprint
Sant Julià, el cert és que cada any l’organització no procedeix a la retirada de les
deixalles i materials que deixen els aficionats i la mateixa organització, havent de
recollir-ho la brigada municipal.
Que l’autorització per a la celebració dels futurs ral·lis resta condicionada a que per
part de l’organització es procedeixi a la retirada de les deixalles i materials amb
posterioritat a la celebració del ral·li.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar el pas dels vehicles pel terme de Taradell, en motiu de la celebració
del Ral·li Sprint Sant Julià el pròxim 23 d’octubre de 2021, condicionat a que els
organitzadors disposin dels permisos i autoritzacions de les autoritats competents
esportives i governatives i a que es deixin nets de brossa els llocs per on passa el
recorregut del ral·li una vegada acabat.
Segon.- Notificar el present acord a l’Escuderia Osona.
2.2. SOL·LICITUD PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CAMINADA PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE. Exp. 50/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Associació Empara Osona, en
data 20-9-21, amb registre d’entrada número 5560/2021, en la qual exposa que volen
celebrar una caminada per l’esclerosi múltiple el proper 3 d’octubre de 2021 en el
terme de Taradell, i sol·licita que s’autoritzi la celebració.
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes sense finalitat de
lucre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar la celebració de la caminada interessada, havent de disposar els
organitzadors, en el seu cas, de l’autorització dels propietaris de camins particulars.
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Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Empara Osona.
2.3. ATORGAMENT DEL PREMI ANASTASI ARANDA AL MILLOR TREBALL DE
RECERCA DE BATXILLERAT 2021. Exp. 1142/2021.
La regidoria d’Educació d’aquest ajuntament organitza conjuntament amb el Consell
Escolar Municipal, el Premi Anastasi Aranda al millor treball de recerca de batxillerat.
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Que aquest any 2021 hi ha previst en el pressupost municipal una partida de 300,00
€ per al guanyador/a o guanyadors/es, conjuntament amb les aportacions dels
ajuntaments de Santa Eugènia de Berga, Seva i Viladrau, de 300,00 euros cada un,
que ingressaran en aquest ajuntament.
Que s’han presentat els treballs corresponents al curs 2020/2021 i que properament
es decidirà el resultat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Entregar la quantitat de 1.200,00 € al guanyador/a o guanyadors/es del
Premi Anastasi Aranda al millor treball de recerca de batxillerat del curs 2020/2021
que designi el jurat del mateix, fent constar que aquest import es repartirà a parts
iguals entre els guanyadors si n’hi ha més d’un.
Segon.- Notificar a intervenció-tresoreria municipal.
2.4. AVANÇAMENT DE L’APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ ESCOLA L’ARPA DE
L’EXERCICI 2022. Exp. 1287/2021.
Vist que els fluxos monetaris d’entrades i sortides de la Fundació l’Arpa de Taradell
no són homogenis durant l’any.
Aquest desequilibri a la tresoreria de l’entitat s’ha vist agreujada per tres motius
principals:




Per la situació Covid-19, que ha fet que en algunes activitats l’equilibri econòmic
financer hagi empitjorat.
La manifestació de precarietat manifestada ja al tancament de l’exercici
econòmic 2020 (maig de 2021), sense un coixí financer de garantia.
I l’altre finalment pel fet que durant els mesos d’estiu no es reben ingressos fins
a l’inici del curs.

Això fa que a finals del mes de setembre la tresoreria de l’entitat requereixi una injecció
de recursos per fer front a les necessitats de pagament a finals d’aquest mateix mes.
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Per tot això, el director de la Fundació ha sol·licitat a l’ajuntament poder disposar d’una
bestreta de l’aportació de l’exercici 2022, tot esperant que aquest últim trimestre del
2021 es restableixi l’equilibri de la tresoreria.
Vist que la Fundació gestiona el servei municipal d’escola de música i arts.
Vist que l’ajuntament disposa de tresoreria suficient per atendre la sol·licitud
esmentada.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i transferir a la Fundació Escola l’Arpa de Taradell, la
quantitat de 10.000 € com avançament i a compte de l’aportació municipal a la
mateixa, prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2022, núm. 00007 32601
48920, i aprovar-ne el pagament.
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Escola l’Arpa de Taradell i a la
intervenció i tresoreria municipal.
2.5. AL·LEGACIONS EXPEDIENT SANCIONADOR TRÀNSIT. Exp. 1116/21.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. E.M.LL., en data 14-921, registre d’entrada 5408/2021, en la qual exposa que és la propietària del vehicle
matrícula 9886 JKP, formulant-se denúncia contra la mateixa per haver-lo aparcat
indegudament a la Ctra. de Mont-rodon (Expedient 21012106 de la ORGT), que la
senyal de prohibició d’aparcar no existia en el moment d’aparcar el cotxe 8 dies abans
i, sol·licita, que li sigui retirada la sanció.
En data 16 de setembre de 2021, el servei de vigilants locals de Taradell emet informe
del qual en resulta: que el dia 19-8-21 el vehicle de referència va ser denunciat per no
obeir la senyal de prohibició d’aparcar, que la senyalització d’aparcar es va instal·lar
amb 72 hores d’antelació als actes programats els dies 19, 20 i 21 d’agost i s’informa
desfavorablement la retirada de la sanció.
La sol·licitud ha d’ésser desestimada per quan la senyalització va ésser col·locada
amb 72 hores d’antelació a la seva vigència, essent responsabilitat del propietari del
vehicle comprovar regularment que no s’ha modificat la senyalització viària.
Vist que, per altra part, la sol·licitant no acredita que el cotxe s’aparqués 8 dies abans
de la data de la sanció.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar les al·legacions pels motius que consten a la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. E.M.LL.
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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
(€)

Parcel·la
rústica núm.
96 pol. 5
1111/2021 M.M.G.P. c. Ramon
Pou, 30

Instal·lació
d'una tanca
perimetral
Reparar
goteres
teulada

menor

290,35

menor

38,00

1147/2021 M.A.B.

c. Santa.
Julita, 2

Instal·lació de menor
plaques
solars
fotovoltaiques

103,99

1148/2021 E.P.R.

Pg.
Domènec
Sert, 19
local 2

Adequació
menor
local estètica

378,67 76,50

1149/2021 N.R.B.

c. Francesc Construcció
Camprodon, de piscina
50
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1093/2021 P.P.M.

menor

33,00

250,40

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.- EXPEDIENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER TINENÇA I CONDUCCIÓ
D’ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS.
4.1.
PER EL SR. A.G.M. DEL GOS
DEREK DE RAÇA AMERICAN
STANDFORDSHIRE TERRIER. Exp. 1095/2021.
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Atesa la instància presentada per el Sr. A.G.M., amb número de registre d’entrada
5362/2021 de data 09/09/2021 sol·licitant llicència municipal de tinença i conducció
d’animals potencialment
perillosos, pel
gos DEREK i de raça American
Standfordshire Terrier. Vista la documentació presentada que s’ajusta a l’establerta a
la normativa d’aplicació i l’informe del veterinari que textualment disposa: “En el
moment de la visita el gos presenta una conducta normal, les instal·lacions són
correctes per allotjar l’animal, te menjar i aigua ad libitum, l’estat d’higiene també és
correcte i el recinte està completament tancat. Queda sota la seva responsabilitat
portar-lo lligat amb doble cadena i amb morrió quan surtin al carrer, i tenir-lo controlat
en tot moment. “
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la llicència municipal per tinença d’animals potencialment perillosos
del gos DEREK, de raça American Standfortdshire Terrier a favor d’ A.G.M.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
5.- CREACIÓ DEL REGISTRE RETRIBUTIU DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL.
Exp. 1147/2020.
Atès que el mes d’abril de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13
d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes el qual té per objecte establir
mesures efectives per garantir el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre
homes i dones en matèria retributiva.
Vist l’article 5 de l’esmentat RD 902/2020, de conformitat a l’establert a l’article 28 de
l’Estatut dels Treballadors, estableix l’obligació de totes les empreses de crear un
registre retributiu de caràcter anual, i consultable pels representants dels treballadors
amb l’objectiu de garantir l’aplicació del principi d’igualtat retributiva entre homes i
dones per la realització de la mateixa feina, i també la transparència dels sous.
Vist que des de recursos humans de l’ajuntament s’ha treballat en l’elaboració de
l’esmentat registre, que mostra el compliment del principi d’igualtat retributiva a la
corporació aquest 2021, i que s’haurà de revisar i actualitzar anualment.
Atès que en data 17 de setembre de 2021 s’ha informat als representants dels
treballadors de l’ajuntament de la creació de l’esmentat registre donant a conèixer el
contingut del mateix.
S’acorda per unanimitat:
Únic.- Aprovar la creació del Registre Retributiu de l’Ajuntament de Taradell.
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6.- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L’AEAT I LA FEMP PEL SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA ALS ENS LOCALS. Exp. 1078/2021.
Atès que en el Butlletí Oficial de l'Estat de 3 d'abril de 2021 s'han publicat el conveni
subscrit en data 18 de març de 2021 entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament
d'informació de caràcter tributari a les entitats locals.
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Atès que l’Ajuntament de Taradell es va adherir en el seu moment al conveni esmentat
l’any 2003, que va quedar extingit per aplicació de la disposició addicional vuitena de
la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l’interès de l’ajuntament d’adherir-se novament al conveni subscrit entre l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals
de data 18 de març de 2021.
Atès que per procedir a l’adhesió esmentada cal que l’ajuntament ho acordi i que
nomeni un interlocutor únic.
S’acorda:
Primer- Adherir-se al conveni entre l’AEAT i la FEMP pel subministrament
d’informació tributària als ens locals.
Segon.- Nomenar com a interlocutor únic al Secretari-Interventor de l’Ajuntament de
Taradell, Sr. J.R.S.
7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.
Vista la relació de factures núm. 2021-0021 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 1.600,00 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. 2021-0021 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.
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Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2021-0021 per un import líquid de
1.600,00 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.
8.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
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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.

Empresa

9297 eNovatilu, SL
1134/2021

Contracte

Import €
(iva inclòs)
Canvi de lluminàries al sector del 1.596,01€€
vapor per tecnologia led.

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: 27/9/2021 16:43:04

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 27/09/2021 13:04:13
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