Expedient: 1177/2020 JGL 16/11/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/37/2020
Taradell, el dia 16 de novembre de 2020 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)
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 9 de novembre de 2020, número de sessió JGL/36/2020, 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 9 de novembre de 2020, número de sessió
JGL/ 36 /2020.
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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.
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2.1. SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DE L’EXERCICI
2020. Exp. 57/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per Autocars Prat SA, en data 1311-20, amb de registre d’entrada número E-6298/2020, en la qual exposa que a
Autocars Prat SA se li ha cobrat la taxa de recollida i tractament de residus comercials
de l’any 2020 del Pg. Domènech Sert 21 baixos d’aquesta localitat, quan des del 19
de novembre de 2019 aquest immoble ja no és el domicili social de l’empresa tal i com
consta en l’escriptura atorgada davant de notari el 23 d’octubre de 2019, i sol·licita que
se li retorni l’import de 183,59 € que se li va cobrar pel concepte esmentat.
La sol·licitud ha d’ésser desestimada per diverses raons:



El fet que l’immoble no sigui el domicili social no implica que no s’hi realitzin
activitats comercials.
No es va notificar el cessament de l’activitat en l’immoble de referència a aquest
ajuntament.

En aquest sentit l’article 13 de l’Ordenança fiscal municipal de la taxa per la prestació
del servei de gestió de residus municipals disposa:
Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Atesa la comunicació efectuada en la instància objecte d’aquest acord, procedeix
donar de baixa del padró de la Taxa per la prestació del servei de recollida de gestió
de residus municipals, l’activitat comercial del Pg. Domènech Sert 21 baixos de
Taradell, per a l’exercici 2021.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Desestimar la sol·licitud d’Autocars Prat SA pels motius que consten a la part
expositiva d’aquest acord.
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Segon.-Donar de baixa del padró de la Taxa per la prestació del servei de recollida
de gestió de residus municipals, l’activitat comercial del Pg. Domènech Sert 21 baixos
de Taradell, per a l’exercici 2021.
Tercer.-Notificar el present acord a la companyia Autocars Prat SA i a l’Oficina de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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2.2. DEVOLUCIÓ FIANÇA GESTIÓ DE RESIDUS. Exp. 940/2016.
Vista la instància presentada per R.M.R., de data 20/10/2020, amb número de registre
d’entrada 5808/2020, en la qual sol·licita la devolució de la fiança per a la gestió de
residus que es va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp.
940/2016, per import de 225,06 euros.
Vista la documentació complementària aportada per l’interessat en data 11/11/2020,
amb número de registre d’entrada 6250/2020.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 16/11/2020, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant.
2.3. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 657/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.P.R., en data 13-11-2020,
amb registre d’entrada número 6285/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. President Macià, 30
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 16-11-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el tram entre ≥ 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
President Macià, 30 (amb referència cadastral 1565706DG4316N0001GH), amb un
import màxim anual de la bonificació de 400,00 €/any, a iniciar en el període impositiu
de l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.P.R.
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2.4. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 684/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.F.C., en data 13-11-2020,
amb registre d’entrada número 6292/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al c. Santa Julita, 22 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 16-11-2020 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 2020, i la potència de la instal·lació la situa en el tram ≥ 5 Kw, corresponent-li un
import màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat al c
Santa Julita, 22 (amb referència cadastral 1670604DG4317S0001KK), amb un import
màxim anual de la bonificació de 550,00 €/any, a iniciar en el període impositiu de
l’exercici 2021 i a finalitzar a l’exercici 2025.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. A.F.C.
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.
TITULAR
EXP.
1007/2020 P.B.S.

FINCA
c. Sta.
Julita, 3

OBRA

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
Arreglar entrada menor
45,33
garatge
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1108/2020 eAv.
DISTRIBUCION Goitallops,
REDES
41
DIGITALES
SLU

Estesa de línia menor
subterrània de
baixa tensió per
nou
subministrament
de 5,75kW

38,00

1185/2020 Comunitat de
veïns c.
Bellmunt 3
1186/2020 J.G.M.

c.
Arreglar façana i menor
Bellmunt 3 pintar

38,00

c. Puigl'agulla, 8

menor

31,01

1187/2020 D.M.G.

av.
Mossèn
Cinto
Verdaguer,
34 bx B
c. Miquel
Instal·lació
Martí Pol, fotovoltaica
1
d'autoconsum

menor

297,00

menor

51,24

1204/2020 M.B.B.

Instal·lació
fotovoltaica
d'autoconsum
Reforma cuina

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. APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL (FEDER 2020-2021). Exp. 1171/2020.
Vist el projecte tècnic executiu “Millora en l’eficiència de l’enllumenat públic a Taradell
(FEDER 2020-2021)”, redactat per l’enginyer Sr. J.M.M., amb un pressupost
d’execució per contracte de .-82.579,14 €.- (iva inclòs), d’octubre de 2020.
Que en el pressupost de l’exercici 2020 hi ha prevista la partida pressupostària
núm.00003 16500 76500, destinada, entre d’altres, a l’execució de la millora en
l’eficiència de l’enllumenat públic a Taradell objecte del projecte.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 16-11-2020.
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Que es tracta d’una obra local ordinària, regulada en els articles 8 a 54 del Decret
Legislatiu 179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Que la competència per aprovar aquest projecte, és de la Junta de Govern Local de
l’ajuntament, de conformitat al que es disposa a la Disposició Addicional Segona del
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del
sector públic, i per Delegació de l’alcalde per mitjà del Decret 108/2015.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el projecte tècnic executiu “Millora en l’eficiència de l’enllumenat
públic a Taradell (FEDER 2020-2021)”, redactat per l’enginyer Sr. J.M.M., amb un
pressupost d’execució per contracte de .- 82.579,14 €.- (iva inclòs), d’octubre de 2020.
Segon.-Sotmetre a informació pública aquest projecte durant el termini de 30 dies per
mitjà d’edicte al BOP de Barcelona, al taulell d’edictes i a la pàgina web de
l’ajuntament, a efectes de consulta del mateix i de presentació d’al·legacions. En cas
de no presentar-se’n s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
cap acord exprés.
4.- APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS
4.1. SOL·LICITUD DE COMERCIAL MARCO SUBIRANA SL EN RELACIÓ AL
SISTEMA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DE LES SEVES INSTAL·LACIONS. Exp.
1198/20.
Vista la instància presentada per la companyia Comercial Marco Subirana SL al
registre municipal en data 12-11-20, registre d’entrada 6264/20, en la qual exposa:
-Que se l’ha requerit per tal que procedeixi a dotar de la seva instal·lació comercial del
PG. de l’Arenal 7 de Taradell de les mesures antiincendis que corresponguin.
-Que ha sol·licitat a una empresa especialista en mesures antiincendis un estudi del
material i instal·lacions amb la finalitat abans referida, relacionant el material que es
proposa instal·lar.
Sol·licita que se li notifiqui si el material que proposa instal·lar és correcte o no i, si es
correcte, s’autoritzarà un contra-gual a les seves dependències.
En data 13 de novembre de 2020 l’enginyer de l’ajuntament emet informe en el qual
es conclou:
Decidir la composició d’aquest sistema de protecció contra incendis no és en cap cas
una funció pròpia dels tècnics municipals, sinó que és responsabilitat del tècnic autor
del projecte, que en el seu moment haurà de signar el certificat final annex a la
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sol·licitud de la reglamentària visita de control inicial de les instal·lacions, i/o
conjuntament amb l’instal·lador autoritzat de sistemes de protecció contra incendis
que haurà de certificar que la instal·lació de detecció i alarma compleix el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Informar a Comercial Marco Subirana SL del contingut de l’informe de
l’enginyer de l’ajuntament de data 13 de novembre de 2020 i que, una vegada
complertes les condicions indicades en el mateix i aconseguir-se la legalització
definitiva de l’activitat, no hi ha inconvenient en autoritzar el contra gual interessat.
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Segon.-Notificar aquest acord a Comercial Marco Subirana SL.
4.2. CANVI DE TITULARITAT D’EXPLOTACIÓ CUNÍCOLA. Exp. 1146/2020.
Atesa la instància de M.P.C., amb NIF 37592578K, de data 3 de novembre de 2020, amb
núm. de registre d’entrada 6060/2020, demanant el canvi de titularitat jurídica per exercir
l’activitat d’explotació cunícola (exp. 29/1995) a Vilacís de Munt d’aquest terme
municipal, expedient núm. 1146/2020.
Vista la renúncia de Ramaderia Can Vilaró SL, actual titular, a favor de la sol·licitant
M.P.C.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 13 de novembre de
2020, on consta:
-

Que l’emplaçament de l’activitat coincideix amb el de la llicència inicial, i que no
s’han produït ampliacions ni modificacions substancials.
Que en el moment de la realització de la visita de les instal·lacions es troben
totalment desmantellades i sense cap animal. Que un cop contactat amb el
representant de la sol·licitant, s’indica que es preveu un canvi d’orientació
productiva.

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 a Mas Vilacís de Munt, a favor de M.P.C., expedient 1146/2020,
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amb la condició que abans de reiniciar l’activitat haurà de tramitar el canvi d’orientació
productiva pertinent.
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 annex III......................................................................... 75,00 euros
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria
municipal.
5.- DOMINI PÚBLIC
Vistes les sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública següents:

1092/2020 C.C.B.

Superfície
Finca tributària
ocupada
(m2)
c. Església,2 - c/ de 8m2
la Vila
c. Vilanova/ c. Vic
5m2

1110/2020 I.C.
1128/2020 TRÀMIT OSONA
SL

c. Sant Sebastià, 35
pg. Domènec Sert,
30

trasllat
1
Càrrega i
1
descàrrega
sense tall de
circulació

6,00
6,00

1129/2020 LL.M.S.

c. Sant Sebastià, 35

32m2

8,96

Núm.
exp.

Sol·licitant

1088/2020 A.C.R.

Dies

Import
(€)

5

11,20

1

6,00

1

Atesos els informes favorables dels Serveis Tècnics municipals.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la 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.
Segon.- Notificar aquests acords als sol·licitants.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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6.- APROVACIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT Exp. 1190/2020.
APROVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT AL SR. A.A.P.
Atesa la sol·licitud núm. 6281/2020 de data 13 de novembre de 2020 del Sr. A.A.P.
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.
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Atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 19 de
febrer de 2010 /que reconeix el grau de discapacitat del Sr. A.A.P.
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 al Sr. A.A.P. una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, atesa la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de data 19 de febrer de 2020.
Segon.- Notificar la present resolució al interessat i fer-li entrega del full informatiu
d’ús de la targeta.
7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0023 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 219.280,64 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. 2020-0023 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. 2020-0023 per un import líquid de
219.280,64 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament.
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Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de
factures referenciada.

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.
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Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 23/11/2020 09:42:46

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 20/11/2020 14:18:45
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