
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 838/2019Ple 01/08/2019 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 11/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 01/08/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:30h. 
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) 
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sr. Toni Pérez Barquilla (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: 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
 

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 la Modificació de Crèdit núm. 7. Exp. 800/2019. 
5. Aprovació del Compte General de l’exercici 2018. Exp. 757/2019. 
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2018. 

Exp. 839/2019. 
7. Modificació de l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència. Exp. 

826/2019. 



 

 

8. Aprovació parcial provisional de la modificació puntual núm. 11 del Poum quan 
al sòl urbà i sol urbanitzable, i deixar sense efecte l’aprovació inicial quan al 
sòl no urbanitzable. Exp. 521/2019. 

9. Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Taradell. Exp. 850/2019. 
10. Ratificació del Decret de l’Alcaldessa núm.166 /2019. Exp. 374/2016. 
11. Precs i preguntes. 

  
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcaldessa 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 4 DE JULIOL DE 
2019 (P/10/2019 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcaldessa, 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 4 de juliol de 2019 (P/10/2019 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. 
10/2019 de data 4 de juliol de 2019. Exp. 752/2019. 
 
 
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 1, 8 i 15 de juliol de 2019, 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 juliol de 2019, 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 LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2019. Exp. 800/2019. 
 
Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles i 
majors i nous ingressos, es  procedeix a l’aprovació de la modificació de crèdit 7/2019 
en la modalitat de  habilitació i suplement de crèdits  finançats amb  nous i majors 
ingressos i/o baixes de crèdits reduïbles. 
 
Que en data 26 de juliol es va emetre informe de secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

 
Que en data 26 de juliol la Intervenció de Fons va informar favorablement la proposta 
d’Alcaldia. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 7/2019, en la 
modalitat de  habilitació i suplement de crèdits, finançat amb nous ingresos i/o  baixes 
de crèdits deduïbles, d’acord amb el resum per capítols següent: 
 

MODIFICACIÓ 7/2019                                                                                     

              

DESPESES 

SUPLEMENT  DE CRÈDITS 

       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
GENERACIÓ 

CRÈDIT 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00003 15300 61937 
OBRES MILLORA 
APARCAMENT PÚBLIC 

110.000,00 10.000,00 120.000,00 

00003 15300 61938 

ARRANJAMENTS 
CARRERS CATALUNYA I 
BARCELONETA 

56.214,43 15.000,00 71.214,43 

00010 43100 60901 
PROJECTE AROMES DE 
TARADELL 

12.000,00 10.000,00 22.000,00 

00005 23100 22660 AREA PER IGUALTAT 

2.000,00 1.830,92 3.830,92 

00003 15310 21001 

REP. MANT. I 
CONSERVACIÓ CAMINS 
RURALS 

12.255,00 7.670,92 19.925,92 



 

 

00005 23100 46301 

APORTACIÓ SERVEIS 
MANCOMUNITAT LA 
PLANA (DIPUTACIO) 

22.267,44 110,44 22.377,88 

00015 91200 10000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES I ALTRES 
REMUNERACIONS 

44.314,95 221,57 44.536,52 

00002 13000 12000 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES AGENTS 

64.175,37 167,18 64.342,55 

00015 92000 12000 

RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
ADMINISTRACIÓ 

61.146,01 152,74 61.298,75 

00016 92001 12000 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES TÈNICS 

5.947,88 15,40 5.963,28 

00002 13000 12100 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTARIES 
AGENTS 

105.755,01 4.289,96 110.044,97 

00015 92000 12100 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 
ADMINISTRACIÓ 

89.632,23 224,07 89.856,30 

00016 92001 12100 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMETÀRIES 
TÈCNICS 

34.537,37 8.086,31 42.623,68 

00003 15300 13000 LABORAL FIX BRIGADA 
195.036,11 481,15 195.517,26 

00007 32300 13000 LABORAL FIX ESCOLES 
16.371,78 40,39 16.412,17 

00008 33210 13000 
LABORAL FIX 
BIBLIOTECA 

58.142,73 145,44 58.288,17 

00014 92400 13000 
PERSONAL LABORAL FIX 
COMUNICACIÓ 

6.358,58 15,90 6.374,48 

00015 92002 13000 

RETRIBUCIONS 
LABORAL FIX 
ADMINISTRACIO 

110.744,78 253,20 110.997,98 

00015 92003 13000 LABORAL FIX NETEJA 
82.120,93 195,64 82.316,57 

00002 13000 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
AGENTS 

56.430,90 160,00 56.590,90 

00003 15300 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
BRIGADA 

67.798,72 168,40 67.967,12 

00007 32300 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
ESCOLES 

5.254,63 14,14 5.268,77 

00008 33210 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
BIBLIOTECA 

18.157,15 50,90 18.208,05 

00014 92400 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
COMUNICACIÓ 

1.944,18 5,56 1.949,74 

00015 91200 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
ALCALDIA 

14.424,61 77,55 14.502,16 



 

 

00015 92000 16000 

SEGURETAT SOCIAL 
FUNCIONARIS 
ADMINISTRACIÓ 

33.508,27 131,88 33.640,15 

00015 92002 16000 
SEGURETAT SOCIAL FIX 
ADMINISTRACIÓ 

35.244,96 88,62 35.333,58 

00015 92003 16000 
SEGURETAT SOCIAL FIX 
NETEJA 

29.612,54 68,48 29.681,02 

00016 92001 16000 
SEGURETAT SOCIAL 
TÈCNICS 

12.657,00 35,61 12.692,61 

TOTAL 

1.364.053,56 59.702,37 1.423.755,93 

       

HABILITACIÓ DE CRÈDITS    

    

   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
GENERACIÓ 

CRÈDIT 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00003 15300 61939 

ARBRAT I MILLORES VIA 
PUBLICA URB. LA 
MADRIGUERA 

0,00 60.000,00 60.000,00 

00012 34200 63217 

ADEQUACIÓ PER 
COMPETICIÓ PAVELLÓ 
ESPORTIU 

0,00 15.642,49 15.642,49 

00005 23104 48913 

APORTACIÓ FUNDACIÓ 
VILADEMANY SUB. 
DIPUTACIÓ 

0,00 27.877,58 27.877,58 

00012 34200 20204 

ARRENDAMENT 
INSTAL.LACIÓ 
ESPORTIVA 

0,00 4.537,51 4.537,51 

TOTAL 
0,00 108.057,58 108.057,58 

    

   

TOTAL DESPESA 
1.364.053,56 167.759,95 1.531.813,51 

    
   

FINANÇAMENT 
       

BAIXA PARTIDES 
       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
BAIXA 

PARTIDES 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00003 15300 60903 
RONDA DE 
MONTSERRAT 

521.517,04 115.642,49 405.874,55 

00001 92000 50000 
FONS DE 
CONTINGENCIA 

24.177,62 7.090,10 17.087,52 

00012 34201 48905 
CONVENI GESTIÓ 
LOCALS ESPORTIUS 

26.000,00 4.537,51 21.462,49 



 

 

00016 15300 60904 
URBANITZACIÓ PM1-3 
CR. FONT D'EN DEU 

318.027,75 3.000,00 315.027,75 

TOTAL 
889.722,41 130.270,10 759.452,31 

    
 

  

NOUS O MAJORS INGRESSOS 

       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
NOUS 

RECURSOS 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

  
00005 42091 

FONS PACTE DE 
VIOLENCIA DE GENERE 

0,00 1.830,92 1.830,92 

  
00005 46110 

SUB. DIPUTACIÓ 
FINANÇAMENT AMBIT 
BENESTAR SOCIAL 

22.267,44 110,44 22.377,88 

  
00005 46116 

SUBV. DIPUTACIÓ 
BENESTAR SOCIAL  2019 

0,00 27.877,58 27.877,58 

  00003 46117 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 
CONSERVACIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
PREVENCIÓ INCENDIS 

0,00 7.670,91 7.670,91 

TOTAL 
22.267,44 37.489,85 59.757,29 

    

   

TOTAL FINANÇAMENT 
911.989,85 167.759,95 819.209,60 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa comenta que la majoria d’obres són de l’anterior mandat. Que hi ha una 
sèrie de partides que corresponen a l’augment del 0,25% dels sous dels funcionaris 
de l’Ajuntament corresponent al PIB. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018. EXP. 757/2019. 
 
Vista la diligència de data 19 de maig del 2019, que ordena que es procedeixi a la 
formació de l’expedient del Compte General del pressupost 2018,  d’acord amb les 

       
  



 

 

disposicions legals i reglamentàries vigents. 
 
Que l’expedient va ser examinat per la Comissió Especial de Comptes i es va emetre 
informe favorable. 
 
Que ha transcorregut el termini d’exposició pública i vuit dies més i no ha estat 
presentada cap al·legació i/o reclamació.  
 
Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer: Aprovar el Compte General corresponent al pressupost 2018. 
 
Segon: Trametre el present acord, juntament amb la documentació necessària a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL A 31 DE 
DESEMBRE DE 2018. EXP. 839/2019. 
 
Vist que per part del Secretari municipal s’ha preparat la documentació pertinent 
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a 
la data 31-12-2018. 
 
D’acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment 
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, 
actualitzat de data 31-12-2018 i formulat pel Secretari. 
 
Segon.-Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern. 
 



 

 

Tercer.-Procedir  a la inscripció en el Registre de la Propietat de béns i drets que no 
figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE BON GOVERN, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA. EXP. 826/2019. 
 
Vist que aquest Ajuntament té aprovada l’Ordenança de bon govern, civisme i 
convivència. 
 
Que en els seus articles 71.3 i 125 s’estableix: 
 
Art. 71.Ocupacions destinades a terrasses. Apartat 3.g) 
L’horari màxim del funcionament de les terrasses a la via pública es: de dilluns a dijous 
laborables a les 23:00 H; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00 h. 
 
Article 125.- Terrasses i Recintes Oberts. 
Si es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades a la via pública o terrenys 
públics com en terrenys privats, l’horari màxim de funcionament és: de dilluns a dijous 
laborables a les 23:00 H; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00 h. 
 
Que s’ha evidenciat que els referits horaris són molt restrictius en temporada d’estiu, 
en comparació als horaris vigents per a les terrasses de bars i restaurants en la resta 
de municipis del país. Per altra part, s’entén que amb aquests horaris no ajuda al 
foment del turisme a la població ni al sosteniment del petit comerç situats dintre dels 
nuclis urbans. 
 
Per tant doncs de fomentar el turisme i ajudar el petit comerç, es creu convenient 
ampliar els horaris de les terrasses tot i que més reduïts que els màxims que estableix 
la normativa d’aplicació, en especial el Decret 112/2010, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Que s’ha publicat l’edicte de consulta prèvia establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, 
sense que s’hagi presentat cap suggeriment o proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar la Modificació de l’Ordenança municipal de bon govern, civisme i 
convivència, en els articles i apartats que es relacionen i que quedaran redactats de 



 

 

la forma següent: 
 
Article 71 Ocupacions destinades a terrasses. Apartat.3.g).  
 
L’horari màxim d’obertura de les terrasses a la via pública és l’establert a l’article 125 
d’aquesta ordenança. 
 
Article 125.- Terrasses i Recintes Oberts. 
 
1-S i es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades en terrenys qualificats 
com a vials en el POUM o terrenys públics com en terrenys privats, l’horari màxim 
d’obertura és: de diumenge a dijous laborables a les 23:00 h; de divendres a dissabtes 
i vigílies de festius, les 24:00 h. 
 
2-No obstant, des del 15 de juny al 15 de setembre l’horari serà el següent: 
 
a)Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys qualificats com a vials en el POUM 
o terrenys públics , l’horari màxim d’obertura és: de diumenge a dijous  a les 24:00 h; 
de divendres i dissabtes i vigílies de festius, les 01:00 h. del dia següent. 
 
b) Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys privats, l’horari màxim d’obertura 
és: de diumenges a dijous fins, a les 01:00 h del dia següent; de divendres i dissabtes 
i vigílies de festius, fins a les 02:00 h. del dia següent. 
   
Segon.- Sotmetre l’expedient instruït a informació pública durant un termini de trenta 
dies mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat, al diari “El Punt Avui”, al tauler d'edictes de la Corporació i a la web de 
l’Ajuntament www.taradell.cat, al mateix temps que es publica íntegrament el text 
íntegre de les modificacions a la mateixa seu electrònica, als efectes de presentació 
de suggeriments i/o al·legacions. 
 
Tercer.- Cas que no hi hagi al·legacions, la modificació esdevindrà aprovada 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari.  
 
Quart.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre de les modificacions al 
Butlletí Oficial de la Província, al web municipal, i, fer-ne una referència al Diari Oficial 
de la Generalitat i al butlletí municipal, indicant la referència del BOP on es publiqui el 
text íntegre.  
 
Cinquè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en 
el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent d’aquest, 
d’acord amb el que estableix l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” L’expedient pot 
consultar-se a la secretaria de l’ajuntament. 
 
Intervencions: 
 
 



 

 

L’Alcaldessa explica que el seu equip de govern considera que s’han trobat un 
descontrol en els horaris, que durant anys hi ha hagut activitats sense llicència i que 
la seva proposta és endreçar els horaris i conciliar els interessos dels que tenen dret 
a disfrutar de l’estiu i sopar en una terrassa i els que tenen dret al descans. Que han 
decidit adequar els horaris a l’activitat real que s’està produint sense arribar a l’horari  
màxim. Que es controlarà el soroll que s’emet i el tancament a l’hora aprovada i 
insistiran en demanar respecte als veïns. Que la finalitat és que tothom es trobi el 
millor possible. 
 
El Sr. Estragués comenta que la ordenança de civisme ja es va aprovar pensant en 
que aniria evolucionant i caldria anar moldejant. Que han mirat ordenances d’altres 
municipis i és cert que es diferencia entre l’horari d’estiu i l’horari d’hivern, però que 
els costa entendre la diferència entre les terrasses situades en l’espai públic o privat. 
Que això pot crear un greuge comparatiu entre els restauradors i que es una decisió 
una mica precipitada, que és mitja temporada i que es podria haver plantejat de cara 
a l’estiu vinent. Que han parlat amb veïns i restauradors i no estaven assabentats 
d’aquest possible canvi. Que sembla que es fa per la casuística d’un local en concret 
que és qui se’n beneficiarà. 
 
L’Alcaldessa li dona les gràcies per la seva intervenció i comenta que venen d’una 
situació on durant 15 anys hi ha hagut locals i terrasses sense legalitzar i per tant el 
problema és ara i cal resoldre’l aquest estiu. Que en aquest poble mai s’han respectat 
els horaris i han decidit aplicar els horaris per tal de posar ordre. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb els vots a favor d’ERC (8 vots) 
i les abstencions de Junts per Taradell (4 vots). 
 
 
8. APROVACIÓ PARCIAL PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
11 DEL POUM QUAN AL SÒL URBÀ I SOL URBANITZABLE, I DEIXAR SENSE 
EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL QUAN AL SÒL NO URBANITZABLE. EXP. 
521/2019. 
 
Vist que per acord del Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 9 de maig de 2019, es va 
acorda aprovar inicialment la “Modificació Puntual núm. 11 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Taradell-Diversos”, segons el projecte redactat per 
Gamma Arquitectes SLP de data Abril 2019, sotmetre l’expedient a informació pública 
i, simultàniament, sol·licitar informe als ens i als organismes afectats per llurs 
competències sectorials. 
 
Que en data 18 de juliol de 2019 va finalitzar el termini d’exposició pública de la 
Modificació, sense que s’hi hagi formulat cap al·legació o reclamació. 
 
Que la Modificació afecta de forma puntual a diverses zones de sòl urbà i urbanitzable, 
i també al sòl no urbanitzable, en aquest cas sobre els extrems següents: 
 



 

 

• Ajustar diferents paràmetres de la normativa del sòl no urbanitzable relatius a 
la dimensió màxima de les construccions agrícoles i ramaderes i ajustar la 
tramitació de determinades obres a la legislació vigent. 

• Ajustar diversos articles relatius a les condicions de les edificacions incloses en 
el Catàleg de masies i cases rurals, per tal de regular les condicions d’ús i 
d’ampliació de les masies de forma general i no de forma específica per 
cadascuna de les masies. També simplificar la normativa relativa a la forma de 
les ampliacions, per tal que sigui més flexible i d’aplicació més senzilla. 

• Completar la definició dels usos agrícola, ramader i forestal. 
 
Que un dels informes sol·licitats va ser a l’Oficina territorial d’acció i avaluació 
ambiental de Barcelona, la qual en escrit de data 11-6-19 va comunicar a l’ajuntament 
que a la modificació puntual núm. 11 del POUM i és d’aplicació la Disposició Addicional 
Vuitena de la Llei 16/2015 i, per tant, caldria aportar o bé el document inicial estratègic 
o bé el document ambiental estratègic amb el contingut que determinen els articles 18 
i 29 de la Llei 21/2013. Des d’aquesta Oficina es va informar que si es continuava la 
tramitació tal i com s’havia aprovat inicialment, és a dir, afectant sòl urbà i sol no 
urbanitzable, el document ambiental hauria de referir-se a ambdós tipus de sòl, i que 
si només es referia al sòl urbà i urbanitzable no seria necessari. 
 
Que el cost de l’estudi o document ambiental únicament del sòl no urbanitzable 
esmentat, segons pressupost obtingut pels serveis tècnics, serà de 5.408,70 €, mentre 
que si afectés el sòl urbà i urbanitzable seria molt superior. 
 
Atès l’anterior i per tal d’evitar endarreriments i un major cost, es creu que el més 
convenient és aprovar provisionalment la Modificació quan als extrems relatius a sòl 
urbà i urbanitzable i deixar sense efecte l’acord de l’aprovació inicial de la Modificació 
quan als extrems del sòl no urbanitzable, sense perjudici que s’incoï un nou expedient 
per a l’aprovació dels mateixos. 
 
Vist que aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’ajuntament de 9 de maig de 2019 
d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 del POUM-Diversos, quan a les 
determinacions que s’hi inclouen relatives al sòl no urbanitzable.  
 
Segon.-Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 11 del POUM-Diversos, 
quan a les determinacions referents a sòl urbà i urbanitzable. 
 
Tercer.-Remetre l’expedient i projecte tècnic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central, per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva de la Modificació 
Puntual núm. 11 del POUM-Diversos, quan a les determinacions que s’hi contenen 
referents al sòl urbà i urbanitzable.  
 
 
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcaldessa explica que és una qüestió burocràtica, per tal de poder tirar endavant la 
modificació del POUM pel que fa a diverses qüestions petites en sòl urbà i 
urbanitzable, i que es prepararà una modificació específica per sòl urbà no 
urbanitzable. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 

9.APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL. EXP. 
850/2019. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones facilita un marc normatiu global de les polítiques 
d’igualtat de gènere i normativa concordant, conformen un marc normatiu global de 
les polítiques de gènere, per tal  
 
A Catalunya, l’equitat de gènere és un valor reconegut en l’ordenament jurídic català. 
En particular, l’Estatut de Catalunya aprovat per llei orgànica el juliol de 2006, es 
mostra altament sensible en relació a aquesta temàtica, i estableix en el títol preliminar 
que els poders públics catalans han de promoure els valors de la llibertat, la 
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i la sostenibilitat. El model de societat que recull l’Estatut es basa 
en dos grans eixos: garantir els drets de les dones i la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, i garantir que la perspectiva de gènere impregni les polítiques dels 
poders públics catalans.  
 
En l’àmbit del propi ajuntament, com a nucli de treball i de relacions entre persones, 
també precisa d’un pla d’igualtat de gènere per tal d’aplicar aquells principis a la pròpia 
actuació. A tal fi, s’ha redactat el Pla D’Igualtat de l’Ajuntament de Taradell 2019-2021, 
que ha de servir per aplicar la igualtat entre homes i dones, i perquè desaparegui la 
valoració desigual dels rols en totes les matèries, política, econòmica, social, cultural 
etc 
 
Atès el que disposen els articles Article 49 i 70.2 de la LBRL, 178 del TRLMRLC i els 
articles 60 a 66 del ROAS. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Taradell 2019-2021. 
 
Segon.-Sotmetre a informació l’expedient a efectes de presentació d’al·legacions 
durant el termini de 30 dies. Si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat de prendre cap altre acord exprés. 



 

 

 
Intervencions: 
L’Alcaldessa comenta que és un compromís del seu equip de govern treballar per la 
plena igualtat. Que en l’anterior mandat, la regidora d’igualtat, la Mercè Riera va 
encetar aquesta feina, que ara ha completat la Núria Arau. Que per un cantó, és 
imprescindible des del punt de vista tècnic i burocràtic i per altre banda, perquè hi 
creiem fermament.  
 
La Sra. Arau afegeix que aquest Pla d’igualtat és el principi d’una necessitat que té la 
població, i sobretot els treballadors/es de l’Ajuntament. Que respon a la necessitat 
d’igualtat de condicions i d’oportunitats entre homes i dones però vol fer un pas més i 
inclou el col·lectiu LGTBI. Que és un primer pas, com bé ha dit l’Alcaldessa, d’aquest 
equip de govern en relació a la igualtat dins l’Ajuntament, però amb la intenció que es 
pugui extendre en la resta de la població per protegir col·lectius vulnerables. 
 
El Sr. Estragués comenta que hi estan d’acord. Que fins ara estaven adscrits al Pla 
de la Mancomunitat La Plana i calia aprovar el propi Pla d’igualtat. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL’ALCALDESSA NÚM. 166/2019. Exp. 
374/2016. 
 
Vist el Decret de l’alcaldessa núm. 166/2019, de 25 de juliol, que textualment disposa: 
 
Vist que la Responsable del Registre Civil de Taradell, la Sra. Ma Carme Seuma 
Blancafort, restarà de baixa laboral durant les pròximes setmanes. 
 
Per tal d’atendre el servei de Registre Civil és necessari designar, amb caràcter 
d’urgència, una persona que la substitueixi durant la baixa de la mateixa. 
 
El Secretari de la Corporació, que ja havia estat responsable del Registre Civil amb 
anterioritat, és la persona idònia per cobrir la substitució esmentada. 
 
Les dades són les següents: 
De la titular actual: Sra. Ma Carme Seuma Blancafort, amb domicili a -------------, amb 
DNI-----------------, i titular del compte corrent--------- 
 
Dels substitut d’aquella: Sr. Josep Rovira Sadurní, veí de -----------, amb DNI núm-----
-----,  ititular del compte corrent----------------------- 
 

RESOLC 
 

1-Sol·licitar a la Subdirecció General de Jutjat Judicial que designi, com a substitut de 
la Responsable del Registre Civil de Taradell al Sr. Josep Rovira Sadurní, amb efectes 
el dia d’avui. 
 



 

 

2-Ratificar aquest Decret en el pròxim Ple. 
 
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Ratificar íntegrament el Decret de l’alcaldessa núm. 166/2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
11.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Estragués vol agraïr la tasca feta per la Berta Vaqué com a treballadora de 
l’Ajuntament de Taradell, i desitjar-li els millors encerts i desitjos en el nou camí que 
ha encetat i també desitjar una bona Festa Major a tots els taradellencs. 
 
L’Alcaldessa desitja bon agost a tothom i qui gaudeixi de la Festa Major que ho faci 
amb plenitud i alegria. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:30 h, l'alcaldessa aixeca la sessió de 
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Ma. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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