Expedient: 1306/2020 JGL 14/12/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/41/2020
Taradell, el dia 14 de desembre 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)
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 9 de desembre de 2020, número de sessió JGL/40/2020, 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 desembre de 2020, número de sessió
JGL/ 40 /2020. Exp. 1267/20.
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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 PER POSAR UNA PARADA D’ESPELMES. Exp. 50/20.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Mn J.F.N., en data 11-12-20,
amb de registre d’entrada número 7010/2020, en la qual exposa que al no poder posar
cap parada per la Fira de Santa Llúcia, sol·licita que se l’autoritzi a posar-ne una
davant de Can Vilaró els dies 19 i 20 de desembre de 2020 per vendre espelmes.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar a Mn. J.F.N. a posar una parada de venda d’espelmes davant de
Can Vilaró els dies 19 i 20 de desembre de 2020.
Segon.-Notificar el present acord a Mn J.F.N.
2.2. SOL·LICITUD D’ACLARIMENT PER ACTUACIONS EN RELACIÓ A UN
ARBRE QUE PODIA CAURE A LA VIA PÚBLICA. Exp. 1307/20.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. X.C.P., en data 9-12-20 ,
amb de registre d’entrada número 6986/2020.
En la referida instància exposa que el mes d’agost se’l va avisar des de l’ajuntament
que tenia un arbre a la finca de la seva propietat que envaïa la via pública i podia
caure; que quan va trucar a l’ajuntament informant que tallarien l’arbre, el regidor Sr.
Canó l’hi va confirmar que havien rebut una denúncia d’un veí en relació a l’arbre
esmentat i que si un tècnic informava que no presentava cap perill no s’havia de fer
res; que el 30 de setembre varen tallar l’arbre; que no ha rebut cap notificació forma
per part de l’ajuntament en relació als fets relacionats ni li consta que s’hagi obert cap
expedient; que no li consta que cap tècnic municipal hagués inspeccionat l’arbre; i
sol·licita que se li comuniqui formalment si existeix cap denúncia d’algun veí o és una
iniciativa pròpia de l’ajuntament i que se li comuniquin els procediments i informes
tècnics seguits per tramitar la denúncia o procediment d’ofici i els documents generats
publicats al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’ajuntament.
Informar al sol·licitant que no consta cap denúncia de cap veí en relació als fets
exposats. L’ajuntament va actuar quan es va observar que l’arbre en qüestió podia
comportar un perill per la seguretat de les persones. Aquesta actuació va consistir en
una trucada informativa dels serveis de l’ajuntament al sol·licitant per tal que es
portessin a terme les actuacions necessàries per evitar cap perill. No hi ha hagut cap
altra actuació administrativa més enllà de la referida trucada informativa i de la
conversa de la dona del sol·licitant amb el regidor, i no es va obrir cap expedient
administratiu perquè el propi sol·licitant ja va prendre les mesures necessàries per
evitar qualsevol perill.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Comunicar al sol·licitant:
a. Que no existeix cap denúncia de cap veí en relació als fets de referència i que
les actuacions de l’ajuntament varen ser d’informar al sol·licitant per iniciativa
de la regidoria d’urbanisme.
b. Que no s’ha emès cap informe ni s’ha obert cap expedient en relació als fets
esmentats, ni s’ha publicat cap document al tauler d’anuncis de la Seu
Electrònica.
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Segon.-Notificar el present acord al Sr. X.C.P.
2.3. SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ENDERROC DE
L’HOTEL DE LA ROCA. Exp. 61/2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 14-9-20 es va acordar:
“Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.M.V., en data 14-9-20,
amb de registre d’entrada número 4901/2020, en la qual sol·licita que se li entregui
còpia d’uns documents que relaciona i relatius a l’expedient 61/2016.
Que en virtut de les disposicions sobre transparència procedeix l’entrega de les còpies
interessades, que s’haurà d’efectuar a mesura que ho permeti la càrrega de treball i
les disposicions de personal.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Entregar còpia dels documents interessats i que constin a l’expedient, a
mesura que ho permeti la càrrega de treball i les disposicions de personal.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. J.M.V.”.
Que la documentació sol·licitada es va entregar al sol·licitant Sr. J.M.V. el qual, per
mitjà d’escrit presentat al registre municipal en data 2-12-20, registre d’entrada 6817,
exposa que no se li han entregat tots els documents que havia demanat i sol·licita que
se li entreguin també, els documents següents:
a. Plànols as build de l’estat en que ha quedat l’edificació després de l’enderroc
executat.
b. Informes que acreditin que amb aquesta execució s’ha donat compliment a la
Sentència.
c. Informes sobre la necessitat d’efectuar execucions addicionals per posar en
funcionament els serveis, instal·lacions i espais que no han estat objecte
d’enderroc.
d.
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Que el document de l’apartat “a” no es troba a les oficines municipals i es desconeix
la seva existència. Els documents dels apartats “b” i “c”, o els informes que més si
poden assemblar, s’han aportat al procediment d’Execució de títols judicials núm.
24/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, del qual el sol·licitant
és part i dels quals ja se n’hi ha donat trasllat en l’àmbit del mateix.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Desestimar la sol·licitud del Sr. J.M.V. pels motius referits a la part expositiva
d’aquest acord.
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Segon.-Notificar aquest acord al Sr. J.M.V.
3.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOL
3.1. NÍNXOL NÚM. 170 DE LA VIA SANT SEBASTIÀ. Exp. 1314/2020.
Atesa la sol·licitud deL Sr. J.C.P., en la qual manifesta que el seu tiet el Sr. R.V.O.
és el titular de la concessió del nínxol núm. 170 de la Via Sant Sebastià. Que el Sr. R.
ha efectuat renúncia a la titularitat de l’esmentada concessió a favor del seu nebot el
Sr. J.C.P., el qual accepta la titularitat i demana se li expedeixi un nou títol de nínxol
al seu nom.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 170 de la Via Sant
Sebastià i expedir nou títol de nínxol a favor de J.C.P.
.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE CATALUNYA-RUTA DE L’AIGUA. Exp. 982/20.
Vist que aquest ajuntament està interessat en la creació de la Ruta de l’Aigua de
Taradell, com a part de la seva oferta cultural i turística, i la Universitat Autònoma de
Catalunya té objectius en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic.
Que a l’ajuntament li interessa comptar amb assessoraments externs per disposar de
suport científic en el desenvolupament de les investigacions i innovacions relatives a
la creació de la Ruta de l’Aigua de Taradell, i que la Universitat Autònoma de
Catalunya, a través del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana en
general i, en particular, del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic, pot aportar
aquest suport científic.
Atès que ambdues entitats consideren positiva, en l’àmbit de les seves finalitats i
objectius, la col·laboració en la creació del projecte Rutes de l’Aigua de Taradell i a tal
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fi s’ha redactat un esborrany de conveni de col·laboració que consta a l’expedient i
que regula les condicions d’aquesta col·laboració.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Catalunya i l’Ajuntament de Taradell, de suport científic en la creació del projecte
Rutes de l’Aigua de Taradell.
Segon.-Facultar expressament l’alcaldessa, M.C.S., per signar el conveni esmentat i
els documents necessaris per a la seva efectivitat.
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Tercer.-Notificar aquest acord a la Universitat Autònoma de Catalunya.
5.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI VETERINARI
RELACIONAT AMB EL CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS DEL MUNICIPI
DE TARADELL AIXÍ COM DE LA RECOLLIDA I ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA
D’ALTRES ANIMALS. Exp. 1191/2019.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 03/02/20, es va
acordar adjudicar a la companyia Altaia Veterinaris, SLP el contracte “Servei veterinari
relacionat amb el control de les colònies de gats del municipi de Taradell així com de
la recollida i assistència veterinària d’altres animals”.
Vist que en data 7 de febrer de 2020 va tenir lloc la formalització del corresponent
contracte administratiu, per una durada d’un any, finalitzant el proper dia 7 de febrer
de 2021.
Que de conformitat al previst a la clàusula quarta del contracte i a la clàusula 1.3 del
PCAP, aquest termini és prorrogable d’any a any, sense que la vigència total del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.
Per unanimitat, s’acorda
Primer.- Prorrogar el contracte per a la prestació del “Servei veterinari relacionat amb
el control de les colònies de gats del municipi de Taradell així com de la recollida i
assistència veterinària d’altres animals”, amb els mateixos preus unitaris, sota les
mateixes clàusules i per un nou període d’1 any més.
Segon.- Aprovar la despesa.
Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa Altaia Veterinaris, SLP i a la Intervenció d’aquest
Ajuntament.
6.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ PER LES TASQUES QUE PORTA A TERME
LA BRIGADA MUNICIPAL A LA VIA PÚBLICA I EDIFICIS MUNICIPALS. EXP.
950/2019.
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 21/01/20, es va
acordar adjudicar a la companyia Jòdul, SL el contracte “Subministrament de materials
de construcció per les tasques que porta a terme la brigada municipal a la via pública
i edificis municipals”, finalitzant el proper dia 1 de febrer de 2020.
Que de conformitat al previst a la clàusula quarta del contracte i a la clàusula 1.5 del
PCAP, aquest termini és prorrogable d’any a any, sense que la vigència total del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.
Per unanimitat, s’acorda
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Primer.- Prorrogar el contracte per a la prestació del “Subministrament de materials
de construcció per les tasques que porta a terme la brigada municipal a la via pública
i edificis municipals, sota les mateixes clàusules i per un nou període d’1 any més.
Segon.- Aprovar la despesa
Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa Jòdul, SL i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
7.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE “COL·LOCACIÓ DE DUES FINESTRES
CORREDISSES AL PAVELLÓ MUNICIPAL EL PUJOLÓ”. Exp. e-1238/2020.
Vist que la Junta de Govern Local per acord de data 30/11/2020 va acordar adjudicar
el contracte menor “Col·locació de dues finestres corredisses al pavelló municipal El
Pujoló”. Exp. e-1238/2020, a la mercantil J.S.C.
Vist l’acta de data 11/12/2020 per la que donada la impossibilitat d’executar el
contracte en la forma prevista, de mutu acord, s’acorda la resolució de l’esmentat
contracte.
Vist l’article 211.1.c) de la LCSP que estableix com a causa de resolució el mutu acord
entre l’Administració i el contractista.
Per unanimitat, s’acorda:
Primer.- La resolució del contracte “Col·locació de dues finestres corredisses al
pavelló municipal El Pujoló”. Exp. e-1238/2020.
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil J.S.C. i, a la intervenció d’aquest
Ajuntament.
8.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE “COL·LOCACIÓ D’UNES REIXES PEL
PAVELLÓ”. Exp. e-1248/2020.
Vist que la Junta de Govern Local per acord de data 30/11/2020 va acordar adjudicar
el contracte menor “Col·locació d’unes reixes pel pavelló”. Exp. e-1248/2020, a la
mercantil Felip Ares, SL.
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Vist l’acta de data 11/12/2020 per la que donada la impossibilitat d’executar el
contracte en la forma prevista, de mutu acord, s’acorda la resolució de l’esmentat
contracte.
Vist l’article 211.1.c) de la LCSP que estableix com a causa de resolució el mutu acord
entre l’Administració i el contractista.
Per unanimitat, s’acorda:
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Primer.- La resolució del contracte “Col·locació d’unes reixes pel pavelló”. Exp. e1248/2020.
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Felip Ares, SL i, a la Intervenció d’aquest
Ajuntament.
9.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0025 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 224.966,10 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. 2020-0025 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. 2020-0025 per un import líquid de
224.966,10 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
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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:
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RC

Exp.

Empresa

Contracte

Import €
(iva inclòs)
13465 eT.P. Isidre Sayos, Obra civil de l’enllumenat 16.537,47€
1312/2020 SL
públic de la urbanització La
Roca
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: 23/12/2020 16:51:49

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 23/12/2020 14:16:36
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