Expedient: 1349/2020 JGL 28/12/2020
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2020
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Número de sessió: JGL/43/2020
Taradell, el dia 28 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 i Toni Pérez
Barquilla, tots del grup polític municipal de ERC-AM, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària en primera convocatòria.
Ha excusat la seva absència la Sra. Núria Arau Crusellas.
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 21 de desembre de 2020, número de sessió JGL/42/2020, 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:

CVE: 20210-06288-15912-51262

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 21 de desembre de 2020, número de sessió
JGL/ 42 /2020.
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 JUNTS PER CATALUNYA PER POSAR TAULA DE
SIGNATURES. Exp. 50/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per Junts per Catalunya, en data
28-12-20, amb de registre d’entrada número 7308/2020, en la qual sol·licita poder
posar una taula a la vorera de davant de Can Prat, al Passeig Domènech Sert, el
pròxim 30-12-20, per recollir signatures per concórrer a les eleccions autonòmiques.
Que l’ajuntament col·labora en les activitats d’interès social i sense ànim de lucre.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Autoritzar a Junts per Catalunya a posar la taula el dia i lloc interessats.
Segon.-Notificar el present acord a Junts per Catalunya.
2.2. SOL·LICITUD PER ANULAR UN REBUT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DE
L’EXERCICI 2020. Exp. 57/20.
Vista la instància presentada al registre municipal per Germans Comerma Sala SL, en
data 23-12-20, amb de registre d’entrada número 7271/2020, en la qual exposa que
se li han cobrat 2 rebuts de la taxa de recollida de residus urbans, d’imports 832,78 i
369,90 €, quan de fet tant el Pub amb entrada des del Pg. de Sant Genís 37 com el
restaurant del Pg. Domènech Sert 40 són una sola activitat i negoci des de juliol de
2019. Que per altra part no ha pogut exercir l’activitat durant 6 mesos. Sol·licita que
se li retorni l’import d’una de les taxes i que de l’altra se li descompti la part proporcional
pel temps que ha estat sense poder obrir en motiu del Covid-19.
Per part dels serveis municipals s’ha comprovat que l’any 2020 s’han pagat 2 rebuts
per part de Germans Comerma Sala SL, un per l’activitat Restaurant i un altre per
l’activitat de Pub. Que efectivament és una sola activitat i li correspon pagar un sol
rebut.
Que l’establiment de referència té més de 90 m2 de superfície.
Que l’art. 12.2 de l’Ordenança municipal de gestió de residus urbans estableix, com a
tarifa pels establiments de restauració de més de 90 m2 , la tarifa de 832,78 € anuals,
i com a tarifa pels establiments de fins a 90 m2 la quantitat de 369,90 m2.
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De l’anterior en resulta que procedeix la devolució del rebut de 369,90.
Quan a la sol·licitud de no cobrament de la taxa que correspon pels mesos que no han
pogut exercir l’activitat, s’ha de desestimar perquè no està permès per la normativa i
perquè el servei s’ha continuat prestant. Per altra part, fer esment que per tal de
compensar els períodes de tancament dels locals comercials per raó de la Covid-19,
l’ajuntament ja va atorgar unes subvencions a les persones i societats afectats.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud de Germans Comerma Sala SL de devolució de l’import
del rebut de la taxa pel servei de gestió de residus de 369,90 € de l’exercici 2020, i
ordenar aquesta devolució a la intervenció i tresoreria municipals prèvia la presentació
del rebut corresponent.
Segon.-Desestimar la sol·licitud de descompte proporcional dels mesos que ha estat
tancat l’establiment pels motius que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord a Germans Comerma Sala SL.
2.3. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DEL CÀNON DEL BAR DEL CENTRE
CULTURAL COSTA I FONT DE FORMA FRACCIONADA. Exp. 729/2016.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.R.P., en data 28-12-20,
amb de registre d’entrada número 7310/2020, en la qual sol·licita poder pagar el
cànon corresponent a la concessió del Bar del Centre Cultural Costa i Font de l’exercici
2020 en 3 terminis, el 15 de gener, 15 de febrer i 15 de març de 2021.
Que per alta part resten pendents de pagament diversos serveis prestats a
l’ajuntament per part del sol·licitant.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Admetre la sol·licitud i autoritzar el pagament del cànon de l’exercici 2020
per la concessió del bar de Can Costa i Font de forma fraccionada, en 3 pagaments a
raó de 1015 €. cadascun en dates 15 de gener, 15 de febrer i 15 de març de 2021.
Segon.-Notificar el present acord a J.R.P. i a la tresoreria municipal.
2.4. SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES D’UN HABITATGE
DE LA PLAÇA SANTA LLÚCIA, 26 B. Exp. 35/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. L.R.S. en representació
de la Sra. J.C.E., en data 23-10-2020, amb registre d’entrada número 5873/2020, en
la qual sol·licita que es doni de baixa del padró d’escombraries l’habitatge situat a la
plaça de Santa Llúcia, 26 B.
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L’article 5.1 de l’Ordenança fiscal municipal de la taxa del servei de gestió de residus
urbans, estableix una bonificació del 100% de la quota quan els habitatges estiguin
desocupats i siguin inhabitables.
En data 02-11-2020 l’arquitecte tècnic municipal va efectuar una inspecció a
l’habitatge de referència, emetent un informe del qual en resulta que a la Plaça Santa
Llúcia, 26 B no reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat segons el Decret
141/2012 i anteriors, per el que no és possible l’ocupació si no es realitzen obres
d’adequació. També s’indica que han presentat la baixa del subministrament elèctric i
d’aigua.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Estimar la sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries de l’habitatge de la
Plaça Sant Llúcia, 26 B.
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. J.C.E.
2.5. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
PER INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Exp. 992/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. J.R.S., en data 24-12-2020,
amb registre d’entrada número 7281/2020, en la qual sol·licita la bonificació de l’IBI
per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’Av. Cinto Verdaguer,
64 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 24-12-2020 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 ≥ 4 Kw i < 5 Kw,
corresponent-li un import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/any.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir la bonificació del 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge ubicat a
l’Av. Cinto Verdaguer, 64 (amb referència cadastral 0662118DG4306S0001DB), amb
un import màxim anual de la bonificació de 500,00 €/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. J.R.S.
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2.6. DEVOLUCIÓ FIANÇA. 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 que es va constituir
en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 940/2016, per import de 1.377,28
euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 23/12/2020, amb
caràcter favorable.
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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.
2.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 870/2020.
Vista la instància presentada per A.B.C., de data 09/12/2020, amb número de registre
d’entrada 6980/2020, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que es va constituir
en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 870/2020, per import de 72,84 euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 28/12/2020, 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.
2.8. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 501/2020.
Vista la instància presentada per M.S.C., de data 22/12/2020, amb número de registre
d’entrada 7253/2020, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que es va constituir
en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 501/2020, per import de 121,89
euros.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 28/12/2020, amb
caràcter favorable.
Per unanimitat s’acorda:
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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.
3.- URBANISME
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES
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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
(€)

930/2020

M.F.B.

Ctra. De
Vic, 36

Construcció
piscina

menor 362,34

1085/2020 P.S.M.

c.
Vilalleons,
19

Instal·lació de menor 96,07
plaques
fotovoltaiques

1205/2020 F.C.V.

c.
Catalunya,
22

Rehabilitació
interior

menor 1.260,08 254,56

Escomesa
amb rasa

menor 38,00

1317/2020 M.S.A.

c. Vilanova, Reparació
13
paviment

menor 38,00

1333/2020 A.G.P.

c. Església,
80

menor 270,03

1341/2020 J.M.S.

c.
Instal·lació de menor 184,29
Trabucaires, plaques
5
fotovoltaiques

1342/2020 F.X.C.P.

Pg. Sant
Genís, 52

1209/2020 NEDGIA
c. Era d'en
CATALUNYA, Mero, 24
S.A.

1350/2020 J.C.G.

Construcció
piscina

Placa

33,00

Instal·lació de menor 62,48
plaques
fotovoltaiques
c. Torrent
Instal·lació
menor 38,70
d'en
drenatge al
Sadurní, 11 jardí i canvi
de rajola
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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.
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3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 895/2019
Vista la instància presentada pel Sr. R.S.A., de data 07/12/2020, amb número de
registre d’entrada 6931/2020 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les
obres autoritzades en l’exp. núm. 895/2019.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 23/12/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres,
amb referència cadastral núm. 0961424DG430650001MB, situat al c. Sant Sebastià,
58.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
3.3. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 749/2018
Vista la instància presentada pel Sr. M.T.R., de data 23/11/2020, amb número de
registre d’entrada 6488/2020 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les
obres autoritzades en l’exp. núm. 749/2018.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 28/12/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat, amb
referència cadastral núm. 0558402DG305N0001EK, situat al c. Catalunya, 12.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per
expedició de documents administratius.
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Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant.
4.- SOL.LICITUD DE CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL
4.1. NÍNXOL NÚM. 26 DEL BLOC TARDOR Exp. 101/2020
Atesa la sol·licitud del Sr. J.C.R., en la qual manifesta que el seu pare Sr. A.C.B.
(dep) va causar decés el passat dia 27 de desembre de 2020, i es voluntat de la família
que sigui enterrat en el Cementiri de Taradell, en el nínxol núm. 26 del Bloc Tardor.
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Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar concedir la titularitat del nínxol núm. 26 del Bloc Tardor al Sr. J.C.R.
expedint el títol corresponent.
Segon.- Notificar la present resolució a la part interessada.
5.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE SEGURETAT DELS ACCESSOS I DELS
DISPOSITIUS INFORMÀTICS MUNICIPALS. Exp. e-1362/20.
Vist que aquest ajuntament disposa en diferents edificacions i instal·lacions municipals
controls automàtics d’accés i dispositius informàtics, essent necessari regular-ne el
seu ús i control a efectes de seguretat.
Que per part dels serveis municipals s’ha redactat un protocol de seguretat dels
accessos i dels dispositius informàtics de l’Ajuntament de Taradell, que es troba
adequat per a la finalitat de referència.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar el protocol de seguretat dels accessos i dispositius informàtics de
l’Ajuntament de Taradell.
Segon.-Publicar un edicte en el tauler d’edictes municipal, a la seu electrònica
municipal i al BOP de Barcelona, anunciant l’aprovació d’aquest protocol.
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DARP PER AL TRACTAMENT DE LA
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ (FRANGES
FORESTALS). Exp. 1351/2020.
Vista la Resolució ARP/3349/2020, de 16 de desembre, de la Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen les ajudes per al tractament
de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de
22 d’abril, per a l’exercici 2021.
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Que en aquest terme municipal hi ha diferents zones afectades per la referida norma,
en concret les urbanitzacions de Goitallops i La Roca.
Que l’obtenció dels ajuts convocats seria beneficiós pels veïns de les zones
esmentades i per a aquest ajuntament.
Per unanimitat s’acorda:
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Primer.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la
concessió de la màxima ajuda econòmica per al tractament de la vegetació en
urbanitzacions i nuclis de població de Taradell afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
per a l’exercici 2021, i acceptar els compromisos que comporti.
Segon.-Facultar l’alcaldessa per tal que signi els documents i realitzi les gestions
necessàries per a l’efectivitat de l’acordat en el punt anterior.
7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0027 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 27.408,70 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. 2020-0027 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. 2020-0027 per un import líquid de
27.408,70 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.
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8.- 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:
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RC

Exp.

13909

Empresa

eSidei, Sistemes
1356/2020 Integrals d’electrònica
& Informàtica (Miquel
A. Caro Domínguez)

Contracte
Adquisició d’ordinadors

Import €
(iva inclòs)
3.815,74€

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: 07/01/2021 09:56:44

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 05/01/2021 14:38:50
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