
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1546/2017 Ple 05/10/2017 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 11/2017 
Caràcter: Ordinari 
Data: 05/10/2017 
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. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva absència:  
El Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.. 
1. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local. 
2. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
3. Aprovació d’un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya, per 

l’homogeneïtzació dels processos de tramitació dels tributs, i d’un conveni amb 
el departament de Treball per a la tramitació de les cotitzacions socials.. Exp. 
1508/2017 i 1543/2017. 

4. Ratificació del Decret de l’Alcalde 129/2017, d’aprovació de les línies 
fonamentals del pressupost de 2018. Exp. 1489/2017 

5. 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  DE DATES 14 DE 
SETEMBRE I 2 D’OCTUBRE DE 2017 (P/9/2017 ORDINÀRIA I P/10/2017 
EXTRAORDINÀRIA) 
 
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 als esborranys de les actes de les 
sessions del Ple de 14 de setembre i 2 d’octubre de 2017 (P/9/2017 ORDINÀRIA I 
P/10/2017 EXTRAORDINÀRIA URGENT), de la qual se’ls n’hi ha entregat una còpia 
amb anterioritat a aquest acte. 
 
Per part del mateix alcalde es formula una esmena a l’acta del Ple Extraordinari i 
Urgent del dia 2 d’octubre de 2017, doncs en el redactat de la moció del punt 2 
“Aprovació de la moció de rebuig pels fets ocorreguts el dia 1 d’octubre de 2017” que 
consta a l’acta hi falta un paràgraf, essent el redactat correcte el següent: 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por. 

Per aquest motiu i per unanimitat s’ ACORDA: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir 
a Catalunya.  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

 



 

 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada 
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non 
grata al nostre municipi. 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat 
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja 
dipositat dins d’urnes requisades. 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 

Es sotmet a votació la rectificació del redactat del punt 2 de l’acta del Ple del dia 2 
d’octubre de 2017 en la forma transcrita en aquesta acta i per unanimitat  s’acorda 
aprovar-la. 
 
No es formula cap observació a l’acta de la sessió del Ple 14/09/17 i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
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 4, 12, 18, i 25 de setembre 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 
30 de setembre 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 D’UN CONVENI AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
PER L’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS DE TRAMITACIÓ DELS 
TRIBUTS, i D’UN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL PER A LA 
TRAMITACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS. Exp. 1508/2017 i 1543/2017. 
 



 

 

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de 
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un 
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i 
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han 
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en 
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens 
locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial 
vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència 
Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix 
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada 
moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva 
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una 
administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els 
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es 
poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 
2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017. 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, 
li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, 
per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa 
vigent.  
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de 
les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada 
correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de 
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar 
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions 
tributàries catalanes. 
 



 

 

Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del 
seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels acords següents 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell subscrigui amb l’Agència Tributària de 
Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic 
de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Taradell subscrigui amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics 
de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest 
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms 
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i 
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del 
sector públic d’aquest Ajuntament. 
 
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’uns convenis que han preparat des de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de moment a Taradell ja aplicàvem alguna part, 
concretament ja hi pagàvem l’IRPF, i ara també hi pagarem la Seguretat social dels 
treballadors.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE 129/2017, D’APROVACIO DE LES 
LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2018. Exp. 1489/2017. 
 
Vist el Decret 129/2017 de 13 de setembre, que transcric literalment: 
 
 
 
 



 

 

 
L’ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix al seu article 15 
l’obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per a 
l’exercici següent, recollit també a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012 esmentada. 
 
Per Decret de l’Alcaldia, amb assistència del Secretari-Interventor, s’ha procedit a 
l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de Taradell de l’exercici 2018. 
 
D’acord amb l’article 5 de l’esmentada ordre, la remissió s’ha d’efectuar per mitjans 
electrònics, a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
ha habilitat a tal efecte. 
 
És per això que, RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar les línies fonamentals del Pressupost de Taradell per l’exercici 
2018, d’acord amb l’Annex I. 
 
SEGON. Remetre les línies fonamentals del Pressupost de Taradell per l’exercici 2018 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a 
aquest efecte. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Ratificar íntegrament el Decret de l’alcalde 129/17, de 13 de setembre d’aprovació de 
les línies fonamentals del pressupost de Taradell per a l’exercici 2018. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que es un tràmit que s’aprova cada any. Que és només una 
orientació i que caldrà aprovar el pressupost del 2018 abans d’acabar l’any. 
 
El Sr. Clot comenta que el Ministeri d’Hisenda ens obliga a fer aquesta tràmits i que 
esperem que a partir de la setmana vinent ja no haguem de fer-los. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Clot vol remarcar que en aquest ple s’ha declarat persona non grata al Sr. Enric 
Millo i que es podria ampliar amb altres persones, però ja hi serem a temps. 
 
L’Alcalde comenta que evidentment es podria ampliar i que esperem no haver-ho de 
fer. 
 
 



 

 

 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15h, 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 
 
  


		rovirasjs@taradell.cat
	2017-10-09T10:31:35+0200
	CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní - DNI 77286642H


		verdaguervll@taradell.cat
	2017-10-09T14:46:05+0200
	CPISR-1 C Lluís Verdaguer Vivet




