
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 967/2018 Ple 08/11/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 8 DE 
NOVEMBRE DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 11/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 08/11/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:11 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 assistència: 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
 
 

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. Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de 

morositat, estabilitat pressupostària, estabilitat financera i del període mig de 
pagament, del 3r trimestre de 2018. Exp. 468/18 i 483/18. 

5. Donar compte de la comunicació al Ministeri d’Hisenda del cost efectiu dels 
serveis de l’exercici 2017. Exp. 959/18. 



 

 

6. Aprovació de la concertació d’un préstec amb el banc de Sabadell-Diputació de 
Barcelona pel finançament de l’obra Urbanització del tram1 de la Ronda 
Montserrat i de millora de polígons industrial. Exp. 937/2018. 

7. Aprovació del projecte “Urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat” Exp. 
984/18. 

8. 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 18 D’OCTUBRE 
DE 2018 (P/10/2018 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 18 d’octubre de 2018 (P/10/2018 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. 
10/2018 de data 18 d’octubre 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 en dates 8, 15 i 22 d’octubre 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 
31 d’octubre 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. DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA DE MOROSITAT, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, ESTABILITAT 
FINANCERA I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, DEL 3R TRIMESTRE DE 2018. 
EXP. 468/18 I 483/18. 
 
Es dóna compte al Ple dels informes del secretari-interventor corresponents al 3r  
trimestre de 2018, relatius al compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament, i que s’han remès 
al Ministeri d’Hisenda. 
 
3r. Trimestre 2018 
 
A)Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
-Que es considera que a 31 de desembre de 2018 es complirà la regla de la despesa. 
-Que es compleix amb l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la 
LO 2/2012, que ha donat un resultat de 22.961,47 €. 
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 30 de setembre de 2018 de 
3.843.848,16 €. 
 
B) En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en 
resulten les dades següents: 
 

 Núm. Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

905 999.740,19 € 99,78  

Pagaments realitzats fora del període legal de 
pagament 

2 52.892,27 € 0,22 

Pagaments totals durant el trimestre 907 1.052.632,46 € 100 

Obligacions pendents de pagament dins el 
període legal 

259 292.617,99 € 100 

Obligacions pendents de pagament fora del 
període legal 

0 0 0 

  
S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma 
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se 
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos. 
 
C) En relació al compliment de la LO 3/2004 de mesures contra la morositat en les 
operacions comercials, Període mig de pagament, en resulten les dades següents: 
 
Ràtio operacions pagades: 7,81 
Imports pagats: 876.874,02 € 
Ràtio operacions pendents: 9,83 
Import operacions pendents: 177.969,21 € 
PMP: 8,15 
 
 



 

 

S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament. 
 
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de 
Pagament en el pla de tresoreria. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA DEL COST 
EFECTIU DELS SERVEIS DE L’EXERCICI 2017. EXP. 959/18. 
 
Es dóna compte al Ple que el dia 31 d’octubre de 2018 es va enviar al Ministeri 
d’Hisenda la informació relativa al cost dels serveis de l’exercici 2017, en base a les 
dades existents a la comptabilitat municipal. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB EL BANC DE 
SABADELL-DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL FINANÇAMENT DE L’OBRA 
URBANITZACIÓ DEL TRAM1 DE LA RONDA MONTSERRAT I DE MILLORA DE 
POLÍGONS INDUSTRIAL. Exp. 937/2018. 
 
Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2018 vigent a aquesta data ,  es 
preveu la concertació d’una operació de préstec destinat al finançament del crèdit 
previst  al capítol 6 de l’Estat de despeses, per al finançament de les obres 
d’urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat i de millores dels polígons industrials 
El Vivet i Castellets. 
 
Que l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, que gestionés la concessió 
d’un préstec davant el Banc de Sabadell,s.a. d’import 723.046,75 €, (que la Entitat 
financera ha comunicat al Servei de programació de la Diputació de Barcelona, 
expedient 2018059,  en data 24/10/2018 l’aprovació de l’ esmentada operació). 
 
Alhora i en la mateixa sol·licitud  va demanar  que li concedís una subvenció dels 
interessos d’aquest mateix préstec,  en l’àmbit del Programa de Crèdit Local. 
    
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció Municipal respecte de l’aplicació i 
compliment del principi de prudència financera. 
 
Atesa la potestat que s’atorga al Ple Municipal per la seva aprovació, al RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa 
General de data 5 de novembre de 2018. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 



 

 

Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec per un import de .-
723.046,75 €.-,  per al finançament del crèdit previst  al capítol 6 de l’Estat de 
despeses,  destinat a les obres d’urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat i de 
millores dels polígons industrials El Vivet i Castellets,amb l’entitat BANC DE 
SABADELL,S.A. amb  el detall de  les següents condicions financeres : 
 
- Import nominal: -723.046,75 €.-. 
- Termini de l’operació:  10  anys (120 mesos, inclosos 12 mesos de carència 

màxima ). 
- Periodicitat de les liquidacions: trimestral 
- Tipus d’interès aplicar: Euríbor a  3 mesos (90 dies )  + diferencial 0.793%.  
- Periodicitat revisió tipus d’interès: trimestral.  
- Comissió d’estudi:  0%. 
- Comissió d’obertura:  0%. 
- Comissió cancel·lació anticipada: 0%. 
- Intervenció Fedatari Públic: El secretari de la Corporació. 

 
Segon.-  Acceptar la minuta tipus  del préstec, entre l’Entitat bancària, Banc de 
Sabadell,s.a. i l’Ajuntament de Taradell  (que s’annexa a la present proposta). 
 
Tercer.- Aprovar el conveni tipus de la Subvenció entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Taradell, regulador de les subvencions concedides amb càrrec al 
programa de crèdit local destinades a subsidiar el tipus d’ interès dels préstecs. 
 
Quart.- Acceptar la subvenció , que es proposarà la seva concessió a  la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona , per subsidiar els interessos del préstec amb el 
Banc de Sabadell, i per import 29.780,36 €  ( segons càlcul que consta a l’informe 
tècnic sobre la concessió directe d’una subvenció en el marc del Programa de crèdit 
local 2016-2017, a l’Ajuntament de Taradell, prorroga 2018). 
 
Cinquè.- Determinar que la primera disposició de l’ import del préstec, serà per la 
totalitat del mateix.  
 
Sisè.- Autoritzar el Sr. Alcalde - President d’aquesta Corporació, tan àmpliament com 
en dret fora menester, per a la formalització dels corresponents documents, així com 
a resoldre quantes incidències puguin suscitar-se fins a la formalització. 
 
Setè.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera,  Assegurances i Tresor  
la signatura d’aquesta operació. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un crèdit que necessitem per tirar endavant dues 
grans obres: la Ronda Montserrat i la millora dels Polígons industrials. Que ja consten 
en el pressupost. Que segurament abans de finalitzar l’any podrem disposar d’aquest 
import. 
 
 



 

 

Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL TRAM 1 DE LA RONDA 
MONTSERRAT” Exp. 984/18. 
 
El POUM de l’Ajuntament de Taradell, aprovat definitivament per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 22 de setembre de 2009, preveu, delimita 
i regula el sector anomenat Pla Parcial Urbanístic-1 La Tomba, del qual forma part un 
vial principal, que connecta les zones del Vapor amb el c. Pompeu Fabra a l’altura de 
l’Institut d’Ensenyament Secundari i forma part de la Ronda Montserrat, que realitza 
la circumval·lació per la part Est de la localitat. 
 
Que no es preveu l’execució del Pla Parcial esmentat durant els pròxims mesos. 
 
Que no obstant, a efectes de connexió de les diferents parts del nucli urbà, de regular 
i facilitar el trànsit de vehicles per fora del centre urbà, es creu indispensable procedir 
a la urbanització parcial del vial de referència. 
 
A tal fi, la companyia Cetres Enginyers SLP, per encàrrec d’aquest ajuntament, ha 
redactat el projecte “Urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat”, de data juny de 
2018, signat per Xavier Bosch Solé i per Javier González Fernández, ambdós 
enginyers de camins, canals i ports, que preveu l’execució de les obres d’urbanització 
parcial d’aquest vial, suficients per permetre la circulació de vehicles, amb pressupost 
d’execució per contracte d’import de 677.896,19 € iva no inclòs. 
 
Vistos els informes de l’arquitecte i secretari municipals de data 5 de novembre de 
2018. 
 
Atès el que disposen els articles 119 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 96, 97 i 
concordant del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya.  
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte “Urbanització del Tram 1 de la Ronda 
Montserrat”, redactat per Xavier Bosch Solé i per Javier González Fernández, ambdós 
enginyers de camins, canals i ports, de data juny de 2018, amb pressupost d’execució 
per contracte d’import de 677.896,19 € iva no inclòs. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública el referit projecte durant el termini d’UN mes 
per mitjà d’edictes que es publicaran al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat, en el diari El Punt Avui, al tauler d’edictes de la Corporació i al web 
municipal, a efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. En el cas que no 
se’n presentin o formulin, el projecte quedarà aprovat amb caràcter definitiu sense 
necessitat de prendre cap altre acord exprés. 
 



 

 

Tercer.-Notificar aquest acord a les persones que apareixen com a interessades a 
l’expedient, amb citació personal, per tal que durant el termini d’exposició pública 
puguin formular les al·legacions o reclamacions que creguin convenients.  
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta del projecte de la ronda que ja s’ha mostrat als veïns 
que els afecta.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:11 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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