
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 650/2019 Ple Cartipàs 
Assumpte: Acta de la sessió extraordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 9/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 27/06/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sra. Mercè Cabanas Solà (ERC-AM) 
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM) 
Sra. Núria Arau Crusellas (ERC-AM) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC-AM 
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM) 
Sra. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell) 
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell) 
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell) 
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell) 
  
Excusa la seva assistència: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament. 
2. Constitució de grups polítics municipals. 
3. Creació i composició de la Comissió Informativa General i de la Comissió 

Especial de Comptes, de la Mesa Permanent de Contractació i de la Comissió 
Municipal de Delimitació. 

4. Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i en 
institucions de les que forma part l’Ajuntament. 

5. Donar compte dels Decrets de l’alcalde de nomenaments de personal eventual, 
dels Tinents d’alcalde, de composició i règim de les sessions de la Junta de 
Govern Local, del Cartipàs Municipal i de les delegacions de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local. 

6. Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la 
Corporació.  



 

 

  
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sra. Mercè Cabanas Solà a les 20:00 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.RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 
 
El secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Vist el que disposen els article 46.2a) de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) i 38 
i 78 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local 
(ROF), en els quals es determina que el mateix Ple Municipal ha d’establir la 
periodicitat de les seves sessions ordinàries en la denominada sessió d’organització, 
que com a mínim ha de ser de caràcter bimensual en els municipis d’entre 5.001 i 
10.000 habitants. 
 
Atès que durant els darreres anys aquest Consistori ha establert una periodicitat 
mensual de les sessions plenàries, que s’ha demostrat eficaç i de la conformitat de 
tots els grups polítics municipals. 
 
Que tots els membres del Ple han manifestat la seva conformitat en rebre les 
notificacions de les convocatòries del Ple i dels demés òrgans col·legiats de la 
Corporació per mitjà del correu electrònic corporatiu de cadascun. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran 
mensualment, el primer dijous de cada mes a les vuit del vespre en el Saló de Plens 
de la Casa de la Vila, o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Segon.-Facultar l’alcaldessa per tal que pugui avançar o posposar dintre del mateix 
mes la celebració de la sessió ordinària, quan el dia fixat coincideixi amb festiu o vigília, 
estigui inclòs en període de vacances o festes o quan d’altres circumstàncies 
excepcionals ho aconsellin. El Ple del mes d’agost és l’únic que es podrà celebrar en 
un altre mes. 
 
Tercer.-Facultar l’alcaldessa per tal que pugui avançar fins a dotze hores o endarrerir 
fins a dues hores, l’hora de les sessions ordinàries del Plenari municipal. 
 
Quart.-Notificar les convocatòries i ordre del dia dels òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament a tots els membres dels mateixos, per mitjà del correu electrònic 
corporatiu de cadascun” 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 

2. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.  
 
El secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la instància presentada pels regidors d’ERC-AM al registre municipal en data 
21-6-19, registre d’entrada núm. 3052, i la instància presentada pels regidors de Junts 
per Taradell al registre d’entrada en data 26-6-19, registre d’entrada núm. 3077, en 
les qual sol·liciten que es constitueixin els grups municipals respectius amb els 
regidors de cada llista i designant portaveus. 
 
L’article 73.3 de la LBRL estableix que a efectes de la seva actuació Corporativa, els 
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i els 
drets i obligacions que s’estableixin, excepte aquells que no s’integrin en el grup polític 
de la llista electoral en la qual varen ser elegits o l’abandonin, que tindran la 
consideració de no adscrits. 
 
Atès el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 23 a 29 del ROF 
regulen altres punts en relació al règim de funcionament dels grups polítics municipals. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.-Aprovar la constitució dels grups polítics municipals, dels membres que els 
constitueixen i dels portaveus i suplents d’aquest que tot seguit es relacionen: 
 
1-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM): 
 
Sra. Mercè Cabanas Solà-Portaveu 
Sr. Joan Canó Pol. 
Sra. Núria Arau Crusellas. 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart. 
Sra. Lídia Alonso Martí. 
Sr. Berta Camprubí Preseguer. 
Sr. Toni Pérez Barquilla-Portaveu Suplent 
Sra. Míriam Martínez Raurell. 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras. 
 
2-JuntsXCatalunya-Junts per Taradell (Junts per Taradell): 
 
Sr. Santi Estragués Casanovas-Portaveu 
Sr. Eduard Morató Casassas-Portaveu Suplent. 
Sra. Araceli Garcia Español. 
Sra. Sílvia Puntí Bigas.” 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 

3.CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, DE LA MESA PERMANENT DE 
CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ. 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Per tal de donar compliment al que disposen els articles 20.3 i 116 de la LBRL,  100 
a 103 del TRLMC, 38.c del ROF i normativa concordant, és necessari procedir a la 
creació de les Comissions Informatives Municipals, així com de la Comissió Especial 
de Comptes, essent obligatòria la seva creació en municipis de més de 5.000 
habitants. 
 
És competència del Ple (art. 60 TRLMC en relació amb els articles 125, 134 i següents 
del ROF), determinar el nombre i denominació d’aquestes, havent d’estar integrades 
pels membres de tots els grups municipals de forma proporcional a la seva 
representativitat en el Plenari. 
 
Quan a la Comissió Especial de Comptes, art. 116 LBRL, 58 i 101 del TRLMC, 212 de 
la LRHL, 127 del ROF i normativa concordant, estableixen el règim de funcionament i 
constitució, havent de formar-ne part integrants de tots els grups polítics municipals, 
en funció de la seva representativitat o igual per cada grup, aplicant-se el vot ponderat 
en aquest últim cas.  
 
Per altra part, en relació a la Mesa de Contractació En data 9 de març de 2018 ha 
entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
 
La disposició addicional segona de la LCSP, modifica la formació de les meses de 
contractació, pel que és considera convenient constituir una Mesa Permanent de 
Contractació de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Atès que l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel que es desenvolupa 
parcialment la LCSP estableix que en el cas d'una Mesa de Contractació Permanent, 
la seva composició s'haurà de publicar en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Així mateix i segons l’article 28 del Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, i per tal de poder seguir la tramitació dels 
expedients de delimitació del terme municipal de Taradell, és necessari que es 
designin els representants d’aquest Ajuntament a la Comissió Municipal de 
Delimitació, la qual haurà d’estar composada per l’alcalde, dos regidors, un tècnic i el 
secretari de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Crear la Comissió Informativa General de l’Ajuntament de Taradell, que tindrà 
caràcter permanent, i que: 



 

 

 
a-Tindrà per objecte l’estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a 
consideració del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en 
exercici de competències delegades del Ple municipal, i la funció de seguiment de la 
gestió de l’alcalde, Junta de Govern Local i regidors. 
 
b-Estarà composta pels regidors i amb els càrrecs següents: 
 

• Presidenta: Mercè Cabanas Solà (suplent Joan Canó Pol) ERC. 

• Vocal: Lluís Rodríguez Rufart (suplent Núria Arau Crusellas) ERC. 

• Vocal: Santi Estragués Casanovas (suplent Araceli Garcia Español) Junts per 
Taradell 

 
c-Règim de les sessions ordinàries: Es celebraran a la sala de reunions gran del 2n 
pis de la Casa Consistorial els dilluns anteriors a les celebracions dels plens. L’horari 
de la sessió serà a 2/4 de 7 del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es 
podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin. Les sessions no 
es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al ple diferents a l’aprovació 
de les actes de les sessions, donar compte del decrets de l’alcalde i dels acords de 
les Juntes de Govern Local i precs i preguntes.  
 
Segon.- Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Taradell, que 
tindrà caràcter permanent, i que: 
 
a-Tindrà per objecte l’estudi, examen  i informe dels comptes anuals de la Corporació.  
 
b-Estarà composta pels regidors i amb els càrrecs següents: 
 

• Presidenta: Mercè Cabanas Solà (suplent . Lluís Rodríguez Rufart) ERC. 

• Vocal: Núria Arau Crusellas (suplent Joan Canó Pol) ERC. 

• Vocal: Eduard Morató Casassas (suplent Santi Estragués Casaovas) Junts per 
Taradell. 

• Secretari: El de la Corporació. 
 
c-Règim de les sessions ordinàries: En la forma establerta per la normativa d’aplicació. 
L’horari de la sessió serà a les 7 del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament 
es podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin. 
 
Tercer.-Aprovar la constitució de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament 
de Taradell, adequant-se a la regulació establerta a la disposició addicional segona 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, designant-se per formar part de la mateixa les 
persones següents: 
 

Presidenta/a 
 
Titular: Sra. Mercè Cabanas Solà 

 
 
Suplent:  Lluís Rodríguez Rufart                            

Vocals 
 

 
 



 

 

Titular: Sr. Josep Rovira Sadurní 
           Secretari-interventor  
 

Suplent: Sra. Francesca Rifà Comas 
               Tresorera. 
 

Titular: Santi Estragués Casanovas 
            Regidor Junts per Taradell 

Suplent: Araceli Garcia Español 
Regidor Junts per Taradell 

 

Titular: Ramon Calveras Rubio 
            Cap Brigada 

Suplent: Sra. Anna Rovira Casassas 
              Aux. Administrativa 

Titular: Maica Roca Solà 
            Administrativa 
 

Suplent: Maite Vallmitjana Boix 
               Aux. Administrativa 

Titular: Teresa Muntal Campàs 
             Aux. Administrativa 

Suplent: Montserrat Codony Soler 
              Aux. Administrativa 

Secretari/a: Tayla López de la Rosa 
 

Suplent: Ma. Carme Seuma Blancafort 
Aux. Administrativa 

 
Poden assistir-hi amb veu però sense vot altres tècnics a requeriment de la Mesa de 
contractació. 
 
El règim jurídic de la mesa de contractació serà l’establert en la Llei Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Quart.-Designar membres de la Comissió Municipal de Delimitació de Taradell, les 
persones següents: 
 
Presidenta: Mercè Cabanas Solà, com alcaldessa. 
Vocal: Joan Canó Pol, regidor del grup municipal d ERC. 
Vocal: Santi Estragués Casanovas, regidor del grup municipal de Junts per Catalunya 
Vocal: Josep Ma Claparols Pericas, arquitecte municipal. 
Secretari: Josep Rovira Sadurní, secretari de la corporació 
 
Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
 
Quart.-Publicar els anteriors acords al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del 
contractant, d’acord el que estableix l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009 de 8 de 
maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords als interessats.” 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS I EN INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT. 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord següent: 
 



 

 

“ L’article 38 del ROF estableix que dintre dels 30 dies següents al de la sessió 
constitutiva de la Corporació municipal, es decidirà en sessió plenària, el 
nomenaments dels representats de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin 
competència del Ple municipal. 
 
Que aquest Ajuntament forma parts de diverses entitats en les quals hi té 
representació, havent doncs de designar-se aquests representants. 
 
Es proposa aprovar la proposta d’acord següent: 
 
Primer.-Nomenar representants d’aquest Ajuntament a les entitats que es 
relacionaran als regidors/es següents: 
 

1. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana: Mercè Cabanas Solà 
(suplent Lluís Rodríguez Rufart) i  Joan Canó Pol (suplent Toni Pérez Barquilla). 

 
2. Al Patronat de la Fundació Vilademany: Mercè Cabanas Solà ERC, Lídia 

Alonso Martí ERC i Araceli Garcia Español de Junts per Taradell. 
 

3. Al Patronat de la Fundació l’Arpa: Mercè Cabanas Solà ERC, Lleïr Pladevall 
Terricabras ERC i  Sílvia Puntí Bigas de Junts per Taradell. 

 
4. Al patronat de la Fundació Escoles Bressol de Taradell: Mercè Cabanas Solà 

ERC,  Lleïr Pladevall Terricabras ERC i  Eduard Morató Casassas de Junts per 
Taradell. 

 
5. Consorci Localret: Toni Pérez Barquilla ERC 

 
6. Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona: Mercè Cabanas Solà 

(substituta, Lídia Alonso Martí). 
 

7. Consell Escolar de l’Escola Pública Les Pinediques: Lleïr Pladevall Terricabras. 
 

8. Consell Escolar de l’Escola Pública El Gurri: Lleïr Pladevall Terricabras. 
 

9. Consell escolar de la ZER Les Guilleries: Lleïr Pladevall Terricabras. 
 

10. Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Taradell: Lleïr 
Pladevall Terricabras.. 

 
11. Consell Escolar Municipal de Taradell: Mercè Cabanas Solà, Lleïr Pladevall 

Terricabras,  Míriam  Martínez Raurell ERC, Santi Estragués Casanovas i Sílvia 
Puntí Bigas de Junts per Taradell. 
 

Segon.-Notificar aquest acord a les persones nomenades i a les entitats de referència. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 

 
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDESSA DE NOMENAMENT DE 
PERSONAL EVENTUAL, DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, DE 
COMPOSICIÓ I RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DEL CARTIPÀS MUNICIPAL I DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDESSA A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte al Ple dels Decrets de l’alcaldessa núm. 131, 137, 138, 139 i 140 de 
data de 17 de juny el primer i 19 de juny la resta, de juny de 2019, que textualment 
disposen: 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 131/2019 
 

Vista la possibilitat legal de nomenar personal eventual a l’Ajuntament de Taradell 

donat que es compleixen els requisits exigits per l’article 104, bis) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Local, ratificada per la sentència del Tribunal Constitucional núm. 54/2017, d’11 de 

maig. 

 

Atès que en la plantilla de personal de l’Ajuntament de Taradell existeix plaça 

destinada a personal eventual. 

 

Vista la competència de l’Alcaldia pel nomenament i cessament del personal eventual, 

el cessament del qual es produeix, al marge de la possibilitat del cessament lliure per 

l’Alcaldia, de manera automàtica quan cessa l’alcalde o alcaldessa o expira el seu 

mandat d’acord amb l’article 104 de la Llei de bases esmentada. 

 

Vist allò que disposen els articles 304 i 305 del Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 

12 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per RD legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre. 

 

En exercici de les competències esmentades, 

 

RESOLC: 

 

Primer.- NOMENAR, amb efectes del dia 16 de juny de 2019, a la senyora Berta 

Vaqué Parés, com a personal eventual, per desenvolupar les tasques i càrrecs de Cap 

d’unitat tècnica, assimilada al grup funcionarial A1, nivell 24 amb dedicació completa i 

la retribució prevista pel lloc de treball de 44.027,76 euros anuals.  

 



 

 

Segon.-PROPOSAR al Ple, en la propera sessió que celebri i que es correspon amb 

l’inici del mandat, la ratificació de les condicions anteriors relatives al nombre, 

característiques i condicions retributives que resulten de l’actual plantilla de personal 

 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-la a la 

Intervenció i al Departament de personal. 

 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 137/2019 
 
Vist que es varen celebrar eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019, i que 
en sessió del 15 de juny es va constituir la nova Corporació i es va elegir alcaldessa. 
 
Que correspon a l’alcaldessa el nomenament dels tinents d’alcalde els quals no poden 
ser superior a un terç del nombre legal de regidors, essent d’existència preceptiva i 
exercint funcions de substitució i assistència de la mateixa. 
 
El nomenament de tinents d’alcalde s’ha d’efectuar per mitjà de Decret de l’alcaldessa. 
 
Vistos els articles 20.1.a), 21.2, 23.3 de la L. 7/85 LBRL; 48.1, 53.2, 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003 TRLMRLC; 22 del RDL 781/86 TRRL; 52, 112 del RD 2568/86 ROF. 

 
RESOLC 

 
Primer.-Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, 
els regidors següents: 
 

1. Primer tinent d’alcalde: Lluís Rodríguez Rufart. 
2. Segon tinent d’alcalde: Joan Canó Pol. 
3. Tercer tinent d’alcalde: Núria Arau Crusellas. 
4. Quart tinent d’alcalde: Lídia Alonso Martí. 

  
Segon.-Establir l’ordre de substitució automàtica en les funcions reservades a 
l’alcaldia en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti el seu 
exercici, d’acord amb l’ordre relacionat en l’anterior apartat primer. El mateix ordre 
s’aplicarà en el cas de substitució per vacant en el càrrec d’alcalde en tant no prengui 
possessió la persona designada pel Ple per tal d’exercir el càrrec. 
 
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, 
establirà mitjançant Decret la durada de l’absència designant el tinent d’alcalde que 
hagi d’assumir l’exercici de les competències atribuïdes a l’alcaldia. En el cas que no 
fos possible conferir aquesta delegació expressa s’aplicarà el règim de substitució 
automàtica definit a l’apartat anterior. D’aquesta substitució se n’haurà de donar 
compte a la resta de la Corporació sense que durant el mateix dia hi pugui  haver més 
d’un tinent d’alcalde exercint les funcions de l’alcaldia. 
 
Tercer.-Notificar aquest Resolució als tinents d’alcalde designats, fent constar que 
hauran de mantenir informada l’alcaldia de l’exercici d’aquestes funcions per 



 

 

substitució, no podent durant aquest exercici ni modificar les delegacions ni atorgar-
ne de noves. 
 
Quart.-Donar compte d’aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri. 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 138/2019 
 
Vist que es varen celebrar eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019, i que 
en sessió del 15 de juny es va constituir la nova Corporació i es va elegir alcaldessa. 
 
Entre les mesures organitzadores del nou Consistori resultant d’un procés electoral, 
la normativa contempla la constitució de la Junta de Govern Local que, en el cas de 
Taradell, al ser un municipi de més de cinc mil habitants, és d’existència obligatòria. 
 
La Junta de Govern Local és un òrgan d’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de les 
seves atribucions. 
 
El nombre de membres de la Junta de Govern Local no podrà excedir del terç del 
nombre legal de membres corporatius, i essent actualment 13 el nombre de regidors, 
no havent de tenir-se en compte els decimals que resulten de dividir per tres el nombre 
total de regidors, en resulta que el nombre màxim de la Junta de Govern Local –a part 
de l’alcaldessa- és de 4. 
 
Vistos els articles 20.1.b), 21, 23 de la L. 7/85 LBRL; 48.1, 54.1, del Decret Legislatiu 
2/2003 TRLMRLC; 22 del RDL 781/86 TRRL; 43, 44, 51, 52, 112 del RD 2568/86 ROF. 

 
RESOLC 

 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell, 
amb efectes del dia d’avui, els regidors membres de la Junta de Govern Local, 
següents: 
 

1. Primer vocal: Lluís Rodríguez Rufart. 
2. Segon vocal: Joan Canó Pol. 
3. Tercer vocal: Núria Arau Crusellas. 
4. Quart vocal: Toni Pérez Barquilla. 

  
Segon.-Establir, d’acord amb el que disposa l’art. 112.3 del ROF, que les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local serà els dilluns de cada setmana a les sis de 
la tarda. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries, però es podran 
celebrar les extraordinàries que es cregui convenient. 
 
En el cas que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, vigília de festiu, en període d’absència d’activitat administrativa o, per 
qualsevol altra causa que la Presidència estimés oportú el seu avançament o retard, 
l’alcaldessa podrà convocar-la qualsevol altra dia i hora dintre la mateixa setmana. 



 

 

Així mateix, l’horari podrà ser modificat, de manera excepcional i motivada, per 
l’alcaldessa quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Tercer.-Assenyalar el proper dilluns 1 de juliol de 2019, a les sis de la tarda, per tal de 
portar a terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Es convocarà amb 
caràcter extraordinari i tindrà com a punts de l’ordre del dia la constitució, el 
coneixement de les resolucions sobre la seva composició, sessions i competències 
delegades per l’alcaldessa, així com la relació d’assumptes ordinaris que s’hi 
incloguin. 
 
Quart.-Notificar aquest Resolució als nomenats per formar part de la Junta de Govern 
Local,  i donar compte d’aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri. 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 139/2019 
 
Vist que es varen celebrar eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019, i que 
en sessió del 15 de juny es va constituir la nova Corporació i es va elegir alcaldessa. 
 
Entre les mesures organitzadores del nou Consistori resultant d’un procés electoral, 
la normativa contempla la possibilitat d’organitzar diversos eixos i àrees en què 
s’articula la direcció política dels serveis municipals i la delegació de competències en 
relació a la gestió dels mateixos. 
 
L’alcaldia disposa per llei de les facultats per dirigir, impulsar i inspeccionar els 
diversos serveis i obres municipals, que pot delegar total o parcialment, excepte les 
indelegables, a favor dels diferents regidors o, en el seu cas, a favor de la Junta de 
Govern Local. 
 
En considera convenient, per a un millor funcionament dels diferents serveis 
municipals, atribuir als regidors de cada Regidoria les facultats de direcció, gestió i 
coordinació dels serveis atribuïts a la mateixa, així com la impulsió de tots els tràmits, 
elevant, si és el cas, proposta de Resolució als òrgans de govern municipal per la seva 
adopció. 
 
Vistos els articles 4.a), 21.1.d) de la L. 7/85 LBRL; 53.3, 56.2 del Decret Legislatiu 
2/2003 TRLMRLC; 22 del RDL 781/86 TRRL; 43 del RD 2568/86 ROF; 13 de la L. 
30/92 de Règim Jurídic de les administracions públiques i normativa complementària. 

 
RESOLC 

 
Primer.-Establir les àrees o regidories de gestió de l’Ajuntament de Taradell, i 
l’adscripció de cadascuna als regidors que es relacionen, següents: 
 

• Regidoria de Via pública, Promoció Econòmica, Pagesia i Sanitat: M.Mercè 
Cabanas Solà. 

• Regidoria de Governació, Civisme i Esports: Lluís Rodríguez Rufart. 

• Regidoria d’Urbanisme, Sostenibilitat i Mobilitat: Joan Canó Pol. 



 

 

• Regidoria d’Igualtat i Hisenda: Núria Arau Crusellas. 

• Regidoria de Benestar Social i Joventut: Lídia Alonso Martí. 

• Regidoria de Festes i Entitats: Berta Camprubí Preseguer. 

• Regidoria Comunicació, Transparència i Entorn Digital: Toni Pérez Barquilla. 

• Regidoria de Cultura i Patrimoni: Míriam Martínez Raurell. 

• Regidoria d’Educació i Participació Ciutadana: Lleïr Pladevall Terricabras. 
 
Segon.-Delegar en els regidors relacionats en l’anterior apartat de la part dispositiva 
d’aquesta Resolució, en les regidories que els hi són atribuïdes, les facultats de 
direcció, gestió i coordinació de les mateixes i dels serveis que en depenen així com 
la impulsió de tots els tràmits, elevant, si és el cas, proposta de Resolució als òrgans 
de govern municipal per a la seva adopció, amb efectes el dia d’avui. 
 
Tercer.-Notificar aquesta Resolució a tots els regidors afectats, entenent-se que 
accepten les delegacions i facultats conferides en la mateixa, si en el termini de tres 
dies des que se’ls hi notifiqui no manifesten res en contra o es fa ús de la delegació, i 
donar-ne compte en el proper Ple que es celebri. 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 140/2019 
 
Vist que es varen celebrar eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019, i que 
en sessió del 15 de juny es va constituir la nova Corporació i es va elegir alcaldessa. 
 
Per Decret de l’alcaldessa núm.138/2019 s’ha acordat constituir la Junta de Govern 
Local, s’ha designat els seus membres i el règim de funcionament. 
 
Les competències de la Junta de Govern, excepte pel municipis de gran població 
previstos en el Títol X de la LRBRL, són les d’assistir l’alcaldessa en l’exercici de les 
seves funcions, les que l’alcalde o un altre òrgan local li deleguin i les que li atribueix 
la llei. 
 
Per a un funcionament adequat dels serveis municipals es considera convenient que 
per part de l’alcaldia es deleguin competències en la Junta de Govern Local. 
L’alcaldessa no pot delegar les competències que li són pròpies i relacionades als 
articles 21.3 de la LRBRL i 53.3 del TRLMRLC. 
 
Vist el que disposen els article 21 de la LRBRL; 53 del TRLMRLC; Disposició 
Addicional del Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
contractes del sector públic TRLCSP i normativa concordant; art. 24 del TRRL; 41 del 
ROF i normativa concordant. 

 
RESOLC 

 
Primer.-Delegar expressament en la Junta de Govern Local les competències de 
l’alcaldia, relacionades a l’article 21 de la LRBRL, següents: 
 



 

 

a) De l’apartat f): la totalitat, excepte concertar operacions de crèdit en la forma i 
condicions establertes en aquest apartat. 

 
b) De l’apartat g): La totalitat. 

 
c) De l’apartat j): La totalitat. 

 
d) De l’apartat n): La totalitat. 

 
e) De l’apartat o): La totalitat. 

 
f) De l’apartat q): La totalitat. 

 
Segon: Delegar expressament en la Junta de Govern Local les competències de 
l’alcaldia: 
 

a) Les previstes a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de contractes 
el sector públic. 

 
b) Els convenis de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin 

obligacions o drets amb independència de la seva quantia. 
 
Tercer.-Totes les facultats delegades podran ésser total o parcialment revocades 
lliurament per l’alcaldia seguint les formalitats processals corresponents; així mateix 
podran també ser avocades de forma puntual per l’alcaldia sempre que ho consideri 
oportú. 
 
Quart.-Donar compte d’aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa comenta que, per raons documentades, la propera Junta de Govern serà 
a les 4 de la tarda del dia 1 de juliol. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.  
 
El secretari llegeix la proposta d’acord següent: 
 
“Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals del dia 26 
de maig de 2019, cal procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres 
electes d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions 
efectuades per l’alcaldia així com el règim de retribucions i indemnitzacions. 
 



 

 

Que de conformitat al què disposa l’article 75 de la LRBRL, en concordança amb 
l’article 166 del TRLMRLC i amb l’article 13 del ROF, els membres de les Corporacions 
Locals tenen dret a percebre retribucions en l’exercici del seu càrrec quan el 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb els límits que es fixen en 
la llei de pressupostos generals de l’estat així com i en especial en l’article 75 Ter de 
la LRBRL, així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en 
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple 
de la Corporació, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals formen part. 
 
Que el referit art. 75 ter de la LRBRL ha establert que els municipis amb una població 
d’entre 3.000 i 10.000 habitants els membres que poden disposar de dedicació 
exclusiva no pot ser superior a 3 i, l’article 75 bis disposa que per als municipis d’entre 
5.000 i 10.000 habitants, la quantia màxima de la retribució dels membres electes amb 
dedicació exclusiva és equivalent al 45% de la retribució d’un secretari d’estat. Les 
retribucions màximes seran determinades cada any en els pressupostos general de 
l’estat. 
 
Que en el pressupost de l’exercici 2019 hi ha consignades les partides corresponents 
a les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva, les quantitats per 
indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats i despeses ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec. 
 
Així mateix es preveu una indemnització a tant alçat per al desenvolupament del càrrec 
de Tresorer municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Establir el règim de dedicació exclusiva en exercici del càrrec d’alcaldessa a 
la Sra. Mercè Cabanas Solà, percebent catorze pagues anuals, dotze corresponents 
a les mensualitats i dues a les pagues extres de juny i desembre,  amb un total de .-
44.314,90 €.-, tramitant-se la seva alta a la Seguretat Social amb efectes el dia 1 de 
juliol de 2019. 
 
Segon.- Establir el règim de dedicació parcial en exercici dels càrrecs que es 
relacionaran, percebent catorze pagues anuals, dotze corresponents a les 
mensualitats i dues a les pagues extres de juny i desembre, tramitant-se la seva alta 
a la Seguretat Social amb efectes el dia 1 de juliol de 2019, a les persones, amb els 
percentatges de dedicació, pels imports i per l’exercici dels càrrecs, següents: 
  

NOM CÀRREC % 
DEDICA

CIÓ 

IMPORT 

Toni Pérez Barquilla Reg. Comunicació, 
transparència i entorn 
digital 

30 13.294,47 €/any 

Núria Arau Crusellas Reg. Igualtat i hisenda 30 13.294,47 €/any 

   



 

 

Tercer.-Establir que, amb efectes el dia 1 de juliol de 2019, els altres membres de la 
Corporació percebran el règim d’assistències següent: 
 

a) Per Assistència Ple 153,84 € 

b) Per Assistència a la Junta Govern Local 128,48 € 

c) Per Assistència C. Informativa General 10,00 € 

d) Per Assistència C. Especial de Comptes 10,00 € 

e) Reunions de Coordinació de les Àrees de Benestar i 
Joventut, Festes i Entitats i Educació i participació 

128,48 € 

 
Quart.-Notificar aquest acord a les persones que hi constin com interessades. ” 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Estragués comenta que el seu grup vol fer unes declaracions al respecte 
d’aquest punt: 
 
Som i volem, com varèm dir, ser gent constructiva i que venim aquí a ajudar, però no 
podem pasar per alt algún tema que no deixa de sorpendre’ns. 
En el punt que ara ens ocupa, l’equip d’esquerra ens proposa que, de moment, dos 
dels regidors apart de l’alacaldessa tinguin retribució de l’ajuntament en forma 
d’assalariat. Sabem que la llei ho permet, però això no és una questió de llei, sino de 
si realment és necessari. Creiem amb  que els regidors han de tenir passió i dedicació 
a l’Ajuntament, i quant durant la campanya tots dos grups en feiem eslogan en el 
compromís, crec que cap dels dos però, deia que aquest compromís era retribuits. 
Fins ara aquest ajuntament, s’ha portat, a excepció del sou de l’alacalde, donant unes 
retribucions en forma d’indemnització. Ara amb 9 regidors i només 15 dies al govern, 
es treu la conclusio que aquí falten hores remunerades als polítics. No veiem aquí les 
intencions de no polititzar l’ajuntament. La feina administrativa i de gestió creiem que 
ha de ser feta per personal tècnic i no polític, gràcies a creure en això, vosaltres heu 
trobat un ajuntament que és com una locomotora, que no para i que tira endavant, i a 
qui un canvi polític no afecta tant, el dia a dia administratiu. He resaltat també, el 
número 9, perquè aquest equip ha tirat endavant l’ajuntament amb 6, 7 i 8 regidors, 
això si, pencant i suant, treient les hores d’on fossin, gobernar el poble aleshores, era 
per nosaltres una questió d’orgull i sentiment, no una questió laboral.  
Dotem dos regidors amb un 30% de jornada, però a més a més, incrementem al doble, 
la indemnització per assitència a la junta de govern local, que per aquells que no ho 
sapiguen, son les reunions que fa sols l’equip de govern. 
Quin serà el cost i increment anual de tot això? 
Davant d’aquest fet, i entenent que la nostra feina és explicar el que es discuteix en 
aquest punt, si que el que ens preocupava és com es pagarà aquest increment. 
Entenem que de cara l’any que vé, amb una pujada d’impostos o disminuint alguna 
partida, qui sap a quina li tocarà al rebre, es podrá solventar, però el mes important és 
que si aquest any els pressupostos ja estan tancats, com es preveu fer?.  
Davant d’això, ahir amb una reunió que vam mantener vam sol·licitar si seria possible, 
igual que es va fer amb el pacte d’ara fa dos anys, amb l’entrada a mig exercici dels 
regidors d’ERC i solidaritat, que vàren aceptar, a falta de pressupost, no començar a 
cobrar fins a nou exercici. Ens vau comentar que estudiarieu aquesta possibilitat, i així 



 

 

amb l’elaboració dels pressupostos de l’any vinent, poder discutir realment que implica 
als vilatants de taradell aquesta puja de sous polítics. Entenc, per l’escrit de l’acte, que 
aquest petit gest que demanàvem, que treballessiu per poble durant 6 mesos, amb les 
mateixes condicions econòmiques que nosaltres ho hem fet durant 32 anys, no es veu 
possible. 
Afegir tambe, i el secretari i algún regidor n’es coneixedor, que durant l’ultima 
legislatura, aquest ajuntament va elaborar un estudi de quin cost tindria, posar a tots 
els treballadors d’aquesta casa amb uns sous per sobre de la mitjana, bàsicament 
afecta a personal de neteja de les escoles i peons de la brigada municipal. L’Estudi va 
dir, que això tindria un cost per l’Ajuntament de 48.000 euros anuals. 
Dit això, dir que: 
1-No entenem, si mes no de moment no s’ha explicat, com pot ser que amb 9 regidors 
no es pugui fer la feina que sa fet sempre, en algunes ocasions amb 6 regidors, 
gobernar. 
2-Que deixant de banda les dedicacions parcials, ¿a que es deu la pujada fins a un 
200% de les indemnitzacions per asistencia a les juntes de govern local i reunions de 
coordinació? 
3-En el moment dels pressupostos discutirem com es solventarà aquest increment de 
sous polítics, però no entenem com fareu front en el que queda d’exercici per pagar-
los. 
Per tant, sol·licitem: 
1-Un informe dels ecretari-interventor d’aquest ajuntament, dient quin cost anual 
suposarà aquest gest polític 
2-Esperant aquest informe, demanem que aquest punt no sigui votat avui, sinó al 
següent ple 
3-Que s’estudï en ferm, la possibilitat que l’aplicació qe s’acavai prenent, sigui a partir 
de gener. 
Dit això, si tot això no és possible, diem que per principis de tots els regidors que han 
ocupat les cadires que ara ocupeu vosaltres, per respecte a la plantilla d’aquest 
ajuntament que porta anys amb el sou congelat i en alguns casos per sota la mitjana 
establerta, votarem, no a aquest punt.  
Si ho hem de fer, avui marxarem tristos d’aquest ple, perquè ens haurà tocat fer un 
paper que no ens agrada, però de debò, que no entenem a que es deu. 
Obrim finestres, que entri aire nou, però ull, no perdem el nord i ens refredem, que 
aquí i som perquè aquells que paguen els impostos, vilatants i vilatanes, ens hi han 
posat. 
 
L’Alcaldessa comenta que no s’ha pres cap decisió fins que no s’hagi parlat amb 
intervenció i els serveis jurídics de l’Ajuntament. Que no es pot contractar a en aquests 
moments ningú des d’un punt de vista laboral per llei. Que aquest Ajuntament va molt 
collat de personal i que és un cost assumible. Que no es traurà feina als tècnics sinó 
que se’n farà més. Que les persones que treballen al sector públic poden demanar 
una reducció del 20% de a jornada laboral per exercir un càrrec electe. Els autònoms 
o que treballen al sector privat no poden fer aquesta petició i necessiten un 
complement per tal que puguin dedicar-se amb molta més expertesa a l’Ajuntament. 
Que des del punt de vista de pressupost està absolutament collat. Que la llei permet 
3 dedicacions exclusives, i només n’hi haurà una, i tantes dedicacions parcials com  
 



 

 

 
siguin factibles des d’un punt de vista pressupostari, i només n’hi haurà dues. Si us 
n’aneu tristos ens sap molt greu però cal fer-ho així en aquests moments. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb 9 vots a favor d’ERC-AM i 4 
vots en contra de Junts per Taradell. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20.30 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
 
M. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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