
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 32/2018 Ple 11-01-2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 01/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11/01/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:15 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local 
3. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Aprovació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte 

“Substitució de la gespa del camp de futbol” i de la convocatòria de la licitació. 
Exp. 1734/17. 

5. Aprovació de l’acord de condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Taradell. Exp. 205/2016 

6. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 



 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 14 DE 
DESEMBRE DE 2017 (P/15/2017 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcalde-president, en compliment del que estableix l’article 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), pregunta als/les Regidors/es assistents a la 
present sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió 
del Ple de 14 de desembre de 2017 (P/15/2017 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha 
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 
15/2017 de data 14 de desembre de 2017. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades de dates 27 de novembre i 4, 11, 18 i 27 de desembre de 2017, havent-se 
facilitat còpia de les actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de  l’1 al 
31 de desembre de 2017, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors 
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL” I DE LA 
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ. EXP. 1734/17. 
 
Vist que per Diligència d’ordenació de l’alcalde de 2-01-18 es va acordar la incoació 
de l’expedient per a la licitació del contracte de “Substitució de la gespa del camp de 
futbol municipal”. 
 
Que per acord de la Junta de Govern Local de 27-11-2017 es va encarregar 
l’assessorament tècnic per a la substitució de la gespa del camp de futbol a la 
companyia Top Consulting Esportiu SLU. 
 
Que aquest assessorament comprèn, entre d’altres serveis, la redacció d’una memòria 
valorada de la referida actuació, havent estat entregada per la referida empresa a 
aquest ajuntament, amb un import total de .-224.989,70 € (iva inclòs), i aprovada per 



 

 

acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de desembre de 2017, Exp. 
1827/2017 
 
Vist l’informe del secretari-interventor emès en data 4 de gener de 2018, del qual en 
resulta que s’informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars i 
plec de prescripcions tècniques. 
 
Vist que en el mateix informe hi consta l’existència de partida pressupostària per a 
l’execució d’aquesta actuació en el Pressupost Municipal de l’exercici 2018, el qual es 
troba en període d’informació pública i que s’ha condicionar, en el seu cas, l’aprovació 
de l’expedient de licitació i obertura del procediment d’adjudicació, a l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal esmentat. 
 
Que al tractar-se d’un procediment ordinari i obert, no sotmès a regulació 
harmonitzada, s’ha de publicar la convocatòria de la licitació en el perfil del contractant 
i en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat al que estableix l’art. 142 del 
TRLCSP, atorgant un termini mínim de 15 dies naturals per a la presentació de 
proposicions, segons l’establert a l’art. 159.2 de la referida norma. 
 
Que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient de licitació, convocar el 
procediment d’adjudicació i ordenar la despesa és la Junta de Govern Local, tal i com 
s’indica a l’informe del secretari-interventor esmentat i de conformitat al que estableix  
la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i normativa concordant, no existint 
inconvenient si la seva aprovació es vol sotmetre al Ple municipal com òrgan superior. 
 
Vist l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament 
“Substitució de la gespa del camp de futbol municipal”, Exp. 1734/2017. 
 
Es proposa l’aprovació de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament “Substitució de la gespa del camp de futbol municipal”, Exp. 
1734/2017, que conté el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, entre d’altres documents. 
 
Segon.-Aprovar la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació en la 
modalitat de tramitació ordinària, procediment obert, amb pluralitat de criteris i no 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Tercer.- Publicar anunci de la convocatòria del procediment de licitació i adjudicació 
del contracte mixt de subministrament “Substitució de la gespa del camp de futbol 
municipal” al taulell d’edictes municipal, al perfil del contractant de l’ajuntament de 
Taradell i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, atorgant un termini 15 dies 
naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP, per a la 
presentació de proposicions. 
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat i eficàcia dels punts anteriors a l’aprovació definitiva 
del pressupost municipal de l’exercici 2018. 



 

 

Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local la resolució d’aquest expedient de 
licitació, actuant com a òrgan de contractació en el mateix. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un dels projectes grans d’aquesta legislatura que es 
vol tirar endavant. Que és un tema complexa i hi ha la intenció és executar-ho per 
març i abril. Que es preveu la substitució de la gespa, reparació del rec i canvi de 
seients a les grades. El canvi de l’enllumenat i el rec nou està demanat a la Diputació 
i el mes d’abril sabrem si tenim aquesta subvenció i també podem executar-ho. 
 
El Sr. Clot afegeix que és una de les obres més importants de la legislatura i que en 
campanya electoral tots s’havien compromès a fer-ho. Que és interessant l’informe 
tècnic per una empresa especialitzada que ens ha assessorat. Que convé el canvi de 
la gespa. 
 
El Sr. Casadevall comenta que és interessant l’estudi que s’ha fet i li consta que és 
exhaustiu i agraeix que l’Alcalde i el secretari hagin fet les explicacions oportunes. Que 
la gespa està més que amortitzada. 
 
L’Alcalde afegeix que la intenció seria poder estrenar la nova gespa pel torneig 
internacional on venen equips de molt renom. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL. EXP. 205/2016. 
 
Vist que la Mesa General de Negociació Col·lectiva de l’Ajuntament de Taradell va 
acordar en data 18 de novembre de 2014, constituir dues meses sectorials de 
negociació, una per als funcionaris i l’altra per als treballadors laborals. 
 
Que des de l’esmentada data la Mesa sectorial de Negociació dels funcionaris 
municipals s’ha reunit en 11 ocasions per tal d’estudiar la situació de les condicions 
de treball, havent-se arribat a un acord que es recull en un document que consta 
diligenciat a l’expedient i anomenat “Acord de condicions de treball del personal  
funcionari de l’Ajuntament de Taradell”. 
 
Que és necessari per a l’efectivitat del referit acord la seva aprovació per part del Ple 
municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar l’ “Acord de condicions de treball del personal  funcionari de 
l’Ajuntament de Taradell”, que consta a l’expedient i Facultar l’alcalde per signar el 
referit Acord així com els documents necessaris per a la seva vigència i efectivitat. 
 



 

 

Segon.- Una vegada signat, sol·licitar al Departament de Treball el registre de l’acord 
i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que feia mesos que s’hi treballava i és una bona notícia. Que ja 
s’havia intentat el 2010 i ara finalment les negociacions han portat a l’aprovació del 
conveni que és molt igual que l’aprovat pel personal laboral. Que va ser aprovat per 
unanimitat pel col·lectiu dels funcionaris de l’ajuntament. 
 
El Sr. Rodríguez vol afegir que al seu grup i a nivell personal els satisfà que després 
de tants anys es pugui aprovar aquest acord. Que en tota negociació hi ha propostes 
de millora i renúncies. Que és un bon acord pel col·lectiu. Que ajudarà a que el clima 
laboral sigui millor. 
 
El Sr. Casadevall diu que és una bona notícia i que amb la incorporació del Sr. 
Rodríguez ha fet que la negociació fos més efectiva i transversal. 
 
L’Alcalde comenta que és important que es vegi una unitat política i que és bo per 
l’Ajuntament i pel poble. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Clot comenta que s’ha aprovat la licitació pel projecte de la ronda de llevant. 
Que la gent sàpiga que comença a tirar endavant.  
 
L’Alcalde comenta que hi ha tres compromisos importants en aquesta legislatura – 
tram Ronda Montserrat, gespa camp de futbol i pisos c/Ramon Pou- i que estan en 
camí. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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