
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 144/2018 Ple 01/02/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 02/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 01/02/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:10 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (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) 
  
Excusa la seva absència: 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
 

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. Rectificació d’error en l’acta del Ple de l’Ajuntament de data 02/11/2017. Exp. 

1272/17 i 1665/2017. 
5. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 29-01-18 d’aclariments al 

PCAP, PPT i Memòria valorada de l’expedient de licitació del contracte 
“Substitució de la gespa del camp de futbol” Exp. 1734/2017. 

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 11 DE GENER DE 
2018 (P/01/2018 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 11 de gener de 2018 (P/01/2018 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. 
01/2018 de data 11 de gener de 2018. 
 
 
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 2, 8 i 15 de gener de 2018, 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 
29 de gener de 2018, 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.RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
02/11/2017. EXP. 1272/17 I 1665/2017. 
 
Vist que a l’acta del Ple del dia 2 de novembre de 2017 es va aprovar, entre d’altres, 
la modificació de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 3, de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.  
 



 

 

A l’esmentada Acta es feia constar, de forma errònia, que es modificava el referit article 
5 amb el redactat següent: 
 
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
1. S’estableix una bonificació del 90% per cent als vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 
a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
2.S’estableix una bonificació del 90% per cent per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys, sempre i quan el titular disposi de 5 o més vehicles amb 
aquesta antiguitat, per considerar-se col·lecció. 
 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  
 
3. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles híbrids i que per les característiques dels seus motors, es considera que 
produeixen menor impacte ambiental. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells 
turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./Km. 
 
En cas de no poder-se acreditar per part del sol·licitant aquest requisit, la comprovació 
s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Guia de Vehicles Turisme de venda a 
Espanya de l’Institut per a la diversificació i estalvi de l’energia (IDAE) del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o document que la substitueixi. 
 
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles elèctrics purs (no híbrids), atès que es considera que produeixen menor 
impacte ambiental. 
 
En cap cas les bonificacions establertes en aquest punt seran acumulables, aplicant-
se la de major quantia. 
 
4.Per gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen els apartats anteriors els 
interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels 
vehicles, la seva matriculació i la causa del benefici.” 
 
Que el redactat correcte de la modificació de l’article 5 esmentat i que no es va recollir 
a l’Acta esmentada, era el següent: 
 
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
1. S’estableix una bonificació del 90% per cent als vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  



 

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 
a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
2.S’estableix una bonificació del 75% als vehicles que tinguin una antiguitat superior 
a 25 anys. Aquesta bonificació serà del 90%  per aquests vehicles sempre i quan el 
titular disposi de 5 o més vehicles amb aquesta antiguitat, per considerar-se col·lecció.  
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  
 
3. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles híbrids i que per les característiques dels seus motors, es considera que 
produeixen menor impacte ambiental. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells 
turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./Km 
. 
En cas de no poder-se acreditar per part del sol·licitant aquest requisit, la comprovació 
s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Guia de Vehicles Turisme de venda a 
Espanya de l’Institut per a la diversificació i estalvi de l’energia (IDAE) del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o document que la substitueixi. 
 
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles elèctrics purs (no híbrids), atès que es considera que produeixen menor 
impacte ambiental. 
 
En cap cas les bonificacions establertes en aquest punt seran acumulables, aplicant-
se la de major quantia. 
 
4.Per gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen els apartats anteriors els 
interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels 
vehicles, la seva matriculació i la causa del benefici.” 
 
Que l’Acta del Ple del dia 2 de novembre de 2017 va ser aprovada pel Ple municipal 
en la sessió del dia 14 de desembre de 2017, sense fer-hi constar la rectificació 
transcrita en els apartats anteriors. 
 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Rectificar l’Acta del Ple de l’ajuntament de data 2 de novembre de 2017, en 
el punt “Modificació de les ordenances Fiscals Municipals de l’exercici 2018”, 
modificació de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 3 de l’Impost sobre circulació de 
vehicles de tracció mecànica, quan el redactat de l’article 5 de la mateixa que és el 
següent: 
 
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 



 

 

1. S’estableix una bonificació del 90% per cent als vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  
 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 
a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
2.S’estableix una bonificació del 75% als vehicles que tinguin una antiguitat superior 
a 25 anys. Aquesta bonificació serà del 90%  per aquests vehicles sempre i quan el 
titular disposi de 5 o més vehicles amb aquesta antiguitat, per considerar-se col·lecció.  
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
  
3. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles híbrids i que per les característiques dels seus motors, es considera que 
produeixen menor impacte ambiental. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells 
turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./Km. 
 
En cas de no poder-se acreditar per part del sol·licitant aquest requisit, la comprovació 
s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Guia de Vehicles Turisme de venda a 
Espanya de l’Institut per a la diversificació i estalvi de l’energia (IDAE) del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o document que la substitueixi. 
 
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles elèctrics purs (no híbrids), atès que es considera que produeixen menor 
impacte ambiental. 
 
En cap cas les bonificacions establertes en aquest punt seran acumulables, aplicant-
se la de major quantia. 
 
4.Per gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen els apartats anteriors els 
interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels 
vehicles, la seva matriculació i la causa del benefici.” 
 
Segon.-Incorporar un certificat d’aquest acord en els expedients 1272/17 I 1665/2017. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’una confusió que alhora de modificar les bonificacions 
dels vehicles pel 2018 s’ha tret una bonificació que no es volia treure i des de l’ORGT 
ho han detectat i ens ho han fet saber i ho rectifiquem en aquest ple. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 

5.RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29-01-18 
D’ACLARIMENTS AL PCAP, PPT I MEMÒRIA VALORADA DE L’EXPEDIENT DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE 
FUTBOL” EXP. 1734/2017. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2018 que textualment 
disposa: 
 
“Vist que per part de diverses empreses interessades en presentar oferta en el 
procediment de licitació del contracte “Substitució de la gespa del camp de futbol” Exp. 
1734/2017, s’han efectuat unes al·legacions i demanat uns aclariments en relació a 
les determinacions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
Plec de Prescripcions Tècniques i Memòria Valorada de l’expedient referit. 
 
Que per part de la companyia assessora d’aquest ajuntament en aquest procediment 
Top Consulting Esportiu SLU, en data 29-01-2018, s’ha emès l’informe corresponent 
dels aclariments i al·legacions formulats, el qual es considera que s’ajusta a la 
normativa d’aplicació. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’informe de data 29-01-2018 de la companyia Top Consulting 
Esportiu SLU, d’aclariment de les determinacions establertes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques i Memòria Valorada de 
l’expedient de licitació del contracte “Substitució de la gespa del camp de futbol” Exp. 
1734/2017, en la forma que consta a l’expedient. 
 
Segon.-Publicar els aclariments recollits en l’informe esmentat en el perfil del 
contractant.” 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
-Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2018, transcrit 
a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que feia unes setmanes que estaven publicats el Plecs i hi havia 
moltes empreses interessades i un tècnic ha respost les al·legacions fetes per les 
mateixes i s’han publicat al Perfil del contractant perquè les empreses interessades 
en tinguin coneixement per poder presentar-se. 
 
El Sr. Casadevall fa un aclariment tipogràfic. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

 

 
6.PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:10 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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