
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 422/2018 Ple 10/05/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 05/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 10/05/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 22:00 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva absència: 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local 
3. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Aprovació del Pla i Protocol de Verificació de les activitats. Exp. 419/18. 
5. Donar compte del Decret de l’alcalde 65/2018, de delegació de les funcions de 

gestió de la Regidoria de Governació i Civisme. Exp. 484/16. 
6. Adhesió al Compromís per la sostenibilitat Biosphere. Exp. 403/18. 
7. Resolució d’expedient sancionador per infracció de l’Ordenança municipal de 

tinença d’animals. Exp. 344/18. 
8. Aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost Municipal núm. 3. 

Exp.489/2018 
 



 

 

9. Aprovació del Projecte bàsic i d’execució de 16 habitatges tutelats a Taradell. 
Exp. 491/2018 

10. Aprovació de les bases  i la convocatòria per atorgar subvencions a entitats 
culturals, esportives i educatives en règim de concurrència competitiva 2018. 
Exp. 495/2018. 

11. Moció de suport als Comitès de Defensa de la República. Exp. 282/18 
12. Moció per la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals. 

Exp. 282/18 
13. 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 5 D’ABRIL DE 
2018 (P/04/2018 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 5 d’abril de 2018 (P/04/2018 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. 
04/2018 de data 5 d’abril de 2018. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades de dates 26 de març i 3, 9, 16 i 23 d’abril 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 
30 d’abril 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. APROVACIÓ DEL PLA I PROTOCOL DE VERIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS. 
Exp. 419/18. 
 
La Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya, modificada per la Llei 5/2017, disposa 
que les activitats es regiran, amb caràcter general, pel règim de comunicació prèvia o 
declaració responsable i les classifica en activitats de baix risc i activitats innòcues i 
estableix que restaran sotmeses a un control ex post. Limita els casos en que les 
activitats es poden subjectar  a llicència només a aquells establerts expressament per 
la legislació sectorial. També estableix que les administracions públiques hauran 
d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques 
subjectes al règim de comunicació prèvia o declaració responsable per afrontar les 
tasques de control a posteriori. 
 
Que per part dels serveis tècnics municipal s’ha redactat el Pla i Protocol de Verificació 
de les Activitats de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Que cada any s’haurà d’aprovar el Programa de verificació, consistent en establir les 
activitats que seran objecte de les actuacions de verificació durant un any concret, 
aprovació que haurà d’efectuar la Junta de Govern Local. 
 
Atès el que disposen els articles 84 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local, 178 de la LMRLC, la Llei 16/2015, articles 58 a 66 del Decret 179/95 ROAS i 
normativa concordant. 
 
Vist l’informe del secretari de la Corporació. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 7 de maig de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar inicialment el Pla i Protocol de verificació de les activitats del municipi 
de Taradell. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública durant trenta dies l’expedient per mitjà de la 
publicació d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, al tauler d’edictes municipal i al web 
municipal, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions. En el cas que no 
se’n formulin s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre 
acord exprés. 
 
Tercer.-Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació del Programa anual de 
verificació de les activitats. 
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que ja fa anys va sortir el format de comunicació prèvia per simplificar 
la tramitació de les activitats però per altre banda cal aprovar un protocol per fer una 
supervisió i seguiment. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE 65/2018, DE DELEGACIÓ DE 
LES FUNCIONS DE GESTIÓ DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I CIVISME. 
Exp. 484/16. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret de l’alcalde 65/2018 de 16 d’abril, que textualment 
disposa: 
 
“Vist que per Decret de l’alcalde núm. 91/2017 de 13 de juny, es va acordar nomenar 
regidor adjunt a la Regidoria de Governació i Civisme al regidor del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya Sr. Lluís Rodríguez Rufart. 
 
Que des d’aquella data el Sr. Rodríguez ha desenvolupat les tasques de regidor adjunt 
de la regidoria de governació de forma satisfactòria, col·laborant en totes les tasques 
de la regidoria que se li han encomanat i essent coneixedor del funcionament de la 
mateixa. 
 
Que de fet el Sr. Rodríguez exerceix les funcions plenes de regidor de governació des 
del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Que per error no es va atorgar aquesta Resolució per tot l’1 de febrer de 2018. 
 

RESOLC 
 
Primer.-Designar Regidor de Governació i Civisme al Sr. Lluís Rodríguez Rufart amb 
efectes des del dia 1 de febrer de 2018, com a regidor delegat de la gestió de la 
Regidoria de Governació, delegant-li les facultats de direcció, gestió i coordinació de 
les mateixa i dels serveis que en depenen, així com la impulsió dels tràmits, elevant, 
si és el cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal per a la seva 
adopció. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Lluís Rodríguez Rufart, entenent-se que 
accepta les delegacions i facultats conferides si en el termini de tres dies des que se 
l’hi notifiqui no manifesta res en contra o fa ús de la delegació, i donar-ne compte en 
el proper Ple que es celebri.” 
 
Intervencions: 
 



 

 

L’Alcalde explica que fa aproximadament un any es va fer un acord de govern on els 
regidors de la oposició passaven a compartir regidories i que calia fer aquest traspàs 
de manera formal. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE. Exp. 
403/18. 
 
El programa “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” està promogut per la Cambra 
de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona. La seva finalitat és aconseguir 
la màxima sostenibilitat dels llocs com a destins turístics, comportant l’execució de 
diverses actuacions. 
 
Aquestes actuacions han de complir amb els requisits del Sistema de Turisme 
Responsable que atorga l’Institut de Turisme Responsable, essent Biosphere la marca 
que reconeix les certificacions de compliment d’aquests. 
 
El turisme sostenible és aquell que cobreix les necessitats actuals dels turistes i les 
regions amfitriones, protegint i millorant les perspectives de futur. Es persegueix doncs 
la sostenibilitat de la destinació en el seu conjunt, i es basa en la gestió dels recursos 
de manera que puguin satisfer les necessitats econòmiques, socials i estètiques, 
respectant a la vegada la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la 
diversitat biològica i els sistemes que sostenen la vida. 
 
Vist que aquest ajuntament està executant el Projecte “Parc de les Olors” que pretén 
ser una destinació turística sostenible susceptible d’acollir-se al “Compromís per la 
sostenibilitat Biosphere”, subsector Museus a l’aire lliure. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 7 de maig de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-L’Ajuntament de Taradell s’adhereix al “Compromís per la sostenibilitat 
Biosphere”, en l’àmbit del projecte “Parc de les Olors”. 
 
Segon.-Facultar l’alcalde per efectuar les gestions i signar els documents necessaris 
per l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que des de l’any passat estan gestionant el projecte del Parc de les 
olors per recuperar el barballó i altres plantes aromàtiques. 
 



 

 

El Sr. Clot comenta que van ser a la presentació del projecte. Que el seu grup creuen 
que és important que el poble guanyi vida amb projectes culturals i turístics que 
serveixin per potenciar el poble i rellançar el nom de Taradell al món. 
 
L’Alcalde afegeix que a part d’un projecte turístic també esperen que sigui una 
alternativa al món de la pagesia que és tan important en aquesta comarca i del qual 
en depenem molt. Que alguns pagesos ja han deixat camps per plantar-hi plantes 
aromàtiques. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS. Exp. 344/18. 
 
L’instructor de l’expedient sancionador 344/2018, tramitat per una infracció de 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals, ha formulat la proposta d’acord següent: 
 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 12-03-2018 es va acordar 
incoar expedient sancionador al Sr. Iñaki Eguzquiza Sánchez per infracció de la llei 
10/1999 i de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
Que en data 16-03-18 l’instructor de l’expedient va formular el Plec de Càrrecs amb el 
contingut següent: 
 
-Fets que s’imputen: Passejar un gos dels considerats potencialment 

perillosos, de raça American Pitbull Terrier, , el dia 9 de març de 

2018, a les 20:36 h., a la zona de l’Av. Goitallops de Taradell, sense 

lligar i sense morrió. No es considera constitutiu de delicte o falta 

penal. 

 

-Persona presumptament responsable: 

Sr. Iñaki Eguzkiza Sánchez 

Masia Can Mascarell 

08552-Taradell 

 

-Proves en què es fonamenta: Butlletí de denúncia de l’Agent auxiliar 

de policia local de Taradell, núm. 00207 de data 09-03-18. 

 

-Infracció comesa: Els fets descrits poden ésser constitutius de la 

infracció prevista a l’article 7.2.e) de la Llei 10/1999 i a l’article 

34 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals, qualificada amb el 

caràcter de greu: “Portar els gossos deslligats i sense morrió a les 

vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als 

llocs i als espais públics en general”. 

 

-Sanció: De conformitat a l’establert als articles 10 i 11 de la Llei 

10/1999 i article 35.2 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals, 

la quantia de la sanció pot ser la imposició d’una multa d’entre .-

150,25 €.- i .-1.502,53 €.- 

 



 

 

-Autoritat competent: La competència per imposar les sancions 

establertes a la Llei 10/1999 és del Ple de l’ajuntament per les greus, 

segons l’establert als articles 13 de la Llei 10/1999 i 35.2 de 

l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 

 

-Danys i perjudicis ocasionats: De les actuacions practicades no es 

desprèn l’existència de danys i perjudicis.  

 

-Mesures provisionals:  No es consideren necessàries.  

 

Que el dia 16 de març de 2018 es va notificar al Sr. Eguzquiza el plec de càrrecs 
transcrit, i se li va atorgar un termini de 10 dies per tal presentés les al·legacions i els 
documents i proposés les proves que considerés convenients en la seva defensa. 
 
Que el Sr. Eguzkiza no ha presentat cap escrit d’al·legacions, ni cap document ni 
proposat cap prova en el termini atorgat. 
 
Que els fets imputats no han tingut transcendència social ni produït cap perjudici, que 
no hi ha ànim de lucre il·lícit i la comissió de la infracció no ha produït cap benefici, i 
que no hi ha reiteració per part del Sr. Eguzkiza en la comissió d’infraccions. 
 
Que el Sr. Eguzkiza té el gos de referència degudament inscrit en el Registre 
d’Animals de companyia d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
Imposar al Sr. Iñaki Eguzquiza Sánchez una sanció de 150,25 €, per infracció de 
l’article 7.2.e) de la Llei 10/1999, al passejar un gos dels considerats potencialment 
perillosos, de raça American Pitbull Terrier, , el dia 9 de març de 2018, a les 20:36 h., 
a la zona de l’Av. Goitallops de Taradell, sense lligar i sense morrió.” 
 
Que en la tramitació de l’expedient de referència s’han seguit els tràmits establerts per 
la normativa d’aplicació. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 7 de maig de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’acord formulada per l’instructor de l’expedient 
sancionador 344/2018 i Imposar al Sr. Iñaki Eguzquiza Sánchez una sanció de 150,25 
€, per infracció de l’article 7.2.e) de la Llei 10/1999, al passejar un gos dels considerats 
potencialment perillosos, de raça American Pitbull Terrier, , el dia 9 de març de 2018, 
a les 20:36 h., a la zona de l’Av. Goitallops de Taradell, sense lligar i sense morrió. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Iñaki Eguzquiza Sánchez amb indicació dels 
terminis de pagament de la sanció en període voluntari i dels recursos que 
procedeixen.  
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que no és massa habitual passar sancions d’aquest tipus pel Ple 
però les ordenances ho contemplen quan són gossos potencialment perillosos. Que 
ens hem de conscienciar de ser responsables quan tenim animals perillosos. Que s’ha 
sancionat amb l’import més baix de la sanció.  
 
El Sr. Rodríguez comenta que ho recolzen, que es sanciona per la part baixa de la 
sanció ja que la resta d’aspectes de la tinença de l’animal són correctes i animen als 
propietaris de gossos que siguin responsables i tinguin la cura que calgui en la seva 
tinença i passeig. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
NÚM. 3. EXP.489/2018 
 
Vist que durant les últimes setmanes s’ha evidenciat la necessitat de modificar el 
pressupost municipal en virtut de nous ingressos, noves partides de despeses i 
modificació de partides d’ingressos i despeses, essent necessari l’aprovació de la 
modificació de crèdit 3/2018 en la modalitat d’habilitació i suplement de crèdits. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2018, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Atès que en data 7 de maig de 2018 la Intervenció va informar favorablement la 
proposta d’Alcaldia. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 7 de maig de 2018. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 3/2018, en la 
modalitat d’habilitació i suplement de crèdits, essent l’origen dels fons per nous o 
majors ingressos, baixes de crèdit i romanent de tresoreria, d’acord amb el resum per 
capítols següent: 
 

MODIFICACIÓ 3/2018                                                                                     

       

 DESPESES 

HABILITACIÓ  DE CRÈDITS 
       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
NOUS O MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 



 

 

00005 23104 20203 
ARRENDAMENT 
PISOS TUTELAS 
INCASOL 

0,00 30.000,00 30.000,00 

00005 23104 48913 

APORTACIÓ 
FUNDACIÓ 
VILADEMANY 
SUB. DIPUTACIÓ 
BARCELONA 

0,00 37.032,00 37.032,00 

00003 16100 62307 

MILLORES XARXA 
AIGUES OBRES 
SOREA 
PAGAMENTS 
APLAÇATS 

0,00 50.444,14 50.444,14 

00012 34200 62305 

CALDERA 
BIOMASSA 
PAGAMENTS 
APLAÇATS 

0,00 15.991,00 15.991,00 

00003 15310 61932 
ARRANJAMENT I 
MILLORA CAMINS 
RURALS 

0,00 56.692,66 56.692,66 

00006 31100 62309 

ADQUISICIÓ 
DESFIBRIL.LADOR 
PAVELLÓ 
D'ESPORTS 

0,00 2.481,00 2.481,00 

00007 32601 48922 
APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
FUNDACIÓ ARPA  

0,00 8.376,00 8.376,00 

00002 13200 62310 

INSTAL.LACIO 
CAMARES 
VIGILANCIA FONT 
GRAN I COMA 
DEL REIG 

0,00 6.034,80 6.034,80 

00013 43110 22661 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
INSPIRING 

0,00 40.000,00 40.000,00 

00010 43100 60901 
PROJECTE 
AROMES DE 
TARADELL 

0,00 20.000,00 20.000,00 

00012 34201 63302 

ACTUACIONS AL 
CAMP MUNICIPAL 
ESPORTS LA 
ROUREDA 2018 

0,00 64.283,36 64.283,36 

00008 33210 63214 

MILLORES 
AÏLLAMENT 
SOLAR I TÈRMIC 
DE LA 
BIBLIOTECA 

0,00 52.937,50 52.937,50 

00008 33300 63215 
REPARACIÓ 
ESTRUCTURA 
DEL CCCF 

0,00 64.940,70 64.940,70 

00012 34202 62311 
INSTAL.LACIÓ 
SISTEMA 

0,00 32.245,41 32.245,41 



 

 

TELEGESTIÓ 
CLIMATITZACIÓ 
EAS 

00003 15300 61933 

ACCIONS 
MILLORA 
SEGURETAT 
VIÀRIA 
ORDENACIÓ 
CRUÏLLA CTRA. 
MONTRODON 

0,00 20.000,00 20.000,00 

00003 15300 61934 

OBRES MILLORA 
VIALS 
URBANITZACIÓ 
LA ROCA 2018 

0,00 180.000,00 180.000,00 

00008 33300 63303 

MILLORA 
MOBILIARI I 
INSTAL.LACIONS 
CCCF 2018 

0,00 20.000,00 20.000,00 

00005 23105 63304 
REPOSICIÓ 
IL.LUMINACIÓ 
CASAL AVIS 2018 

0,00 10.000,00 10.000,00 

00008 33300 63305 
REPOSICIÓ 
CALDERA CCCF 

0,00 55.000,00 55.000,00 

00005 23104 78003 

APORTACIÓ 
FUNDACIÓ 
VILADEMANY 
CONSTRUCCIÓ 
HABITATGES 
TUTELAS 0,00 500.000,00 500.000,00 

TOTAL 
0,00 1.266.458,57 1.266.458,57 

 
      

SUPLEMENT  DE CRÈDITS 
       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
NOUS O MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00005 23100 46301 

APORTACIÓ 
SERVEIS 
MANCOMUNITAT 
LA PLANA 
(DIPUTACIO) 

22.186,71 80,73 22.267,44 

00004 17000 22643 
AREA DE MEDI 
AMBIENT 

1.580,80 2.000,00 3.580,80 

00006 31100 22649 
ACCIONS SALUT 
PUBLICA 

2.000,00 1.200,00 3.200,00 

00013 43110 22655 
AREA DE 
COMERÇ 

20.713,18 7.500,00 28.213,18 

00005 23100 63201 
REFORMES ESPAI 
SOLIDARI 2018 

15.000,00 4.500,00 19.500,00 



 

 

TOTAL 61.480,69 15.280,73 76.761,42 

    
   

TOTAL DESPESES 61.480,69 1.281.739,30 1.343.219,99 

    
   

 ORIGEN DE FONS 

       

NOUS O MAJORS INGRESSOS 

        

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
NOUS O MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

  00005 48005 

LLOGUER PISOS 
TUTELATS 
FUNDACIÓ 
VILADEMANY 

0,00 30.000,00 30.000,00 

  00005 46114 

SUB. DIPUTACIÓ 
XARXA PROG. 
COMPL. 
BENESTAR 
SOCIAL 

0,00 37.032,00 37.032,00 

  00003 76114 

SUB. DIPUTACIÓ 
XARXA 
ARRANJAMENT I 
MILLORA CAMINS 
RURALS 2019 

0,00 46.692,66 46.692,66 

  00006 76115 

SUB. DIPUTACIÓ 
ADQUISICIÓ 
DESFIBRIL.LADOR 
PAVELLÓ 
D'ESPORTS 

0,00 2.481,00 2.481,00 

  00007 46119 

SUB. DIPUTACIÓ 
FUNCIONAMENT 
ESCOLES 
MUNICIPALS 

0,00 3.790,00 3.790,00 

  00007 46118 

SUB. DIPUTACIÓ 
FUNCIONAMENT 
ESCOLES 
MUNICIPALS 

0,00 4.586,00 4.586,00 

  00013 46115 

SUB. DIPUTACIÓ 
PROMOCIÓ 
ECONÒMIA 
INSPIRING 2017-
2018 

0,00 40.000,00 40.000,00 

  00012 76116 

SUB. DIPUTACIÓ 
ACTUACIONS AL 
CAMP MUNICIPAL 
ESPORTS LA 
ROUREDA 2018 

0,00 50.000,00 50.000,00 



 

 

  00008 76117 

SUB. DIPUTACIÓ 
MILLORA 
AÏLLAMENT 
SOLAR I TÈRMIC 
DE LA 
BIBLIOTECA 2018 

0,00 42.350,00 42.350,00 

  00008 76118 

SUB. DIPUTACIÓ 
REPARACIÓ 
ESTRUCTURA 
CCCF  2019 

0,00 50.000,00 50.000,00 

  00012 76119 

SUB. DIPUTACIÓ 
INSTAL.LACIÓ 
TELEGESTIÓ 
CLIMATITZACIÓ 
EAS 2019 

0,00 25.796,32 25.796,32 

  00003 76120 

SUB. DIPUTACIÓ 
ACCIONS 
MILLORA 
SEGURETAT 
VIÀRIA 

0,00 4.019,49 4.019,49 

  00004 46116 

SUB. DIPUTACIÓ 
BUSCANT 
CRANCS PER LES 
RIERES DE 
TARADELL 

0,00 2.000,00 2.000,00 

  00006 46117 
SUB. DIPUTACIÓ 
SANITAT 
AMBIENTAL 

0,00 1.200,00 1.200,00 

  00013 46120 

SUB. DIPUTACIÓ 
DINAMITZACIÓ 
INTEGRAL TEIXIT 
COMERCIAL 

0,00 7.500,00 7.500,00 

  00005 46110 

SUB. DIPUTACIÓ 
FINANÇAMENT 
AMBIT BENESTAR 
SOCIAL (MLP) 

22.186,71 80,73 22.267,44 

  00001 91100 

PRÈSTECS 
REBUTS A LLARG 
TEMININI SECTOR 
PÚBLIC 

175.000,00 500.000,00 675.000,00 

TOTAL       197.186,71 847.528,20 1.044.714,91 

    
    

BAIXES DE CRÈDIT     

        

APLICACIÓ     DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
TRANSFERÈNCIA 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

00003 16100 64802 
OBRES MILLORA 
XARXA AIGUES 

50.444,14 -50.444,14 0,00 

00012 34200 64801 
CALDERA 
BIOMASSA  

15.991,00 -15.991,00 0,00 



 

 

00003 15300 61928 

OBRES MILLORA 
VIA PUBLICA 
AVDA. STA. 
EUGÈNIA 

30.000,00 -30.000,00 0,00 

00003 15300 61930 
OBRES MILLORA 
ASFALT CTRA. DE 
VILADRAU 

72.048,89 -52.048,89 20.000,00 

TOTAL       168.484,03 -148.484,03 20.000,00 

       

ROMANENT DE TRESORERIA    

        

APLICACIÓ     DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
NOUS O MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

  00001 87000 
ROMANENT PER 
A DESPESES 
GENERALS 

338.396,44 285.727,07 52.669,37 

TOTAL       
338.396,44 285.727,07 52.669,37 

       

TOTAL FINANÇAMENT 535.583,15 1.281.739,30 1.097.384,28 

 
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’Alcalde explica que el mes passat es va fer la liquidació del pressupost de 2017 i 
han quedat uns romanents per poder fer projectes que no s’havien pogut encabir en 
el pressupost. Que aquest any també van sortir unes línies extraordinàries d’ajudes 
de la Diputació en temes d’esports, cultura i biblioteca. Que es van resoldre fa unes 
setmanes i gràcies a les esmentades subvencions i als romanents es podran fer 
aquests projectes que s’exposen en la modificació de crèdit. 
Que en una o dues setmanes es començarà l’enderroc de l’edifici en desús del c/ 
Ramon Pou. 
Que Taradell ha obtingut una subvenció per arranjar polígons industrials. Que serà 
una millora important pels dos polígons. 
 
El Sr. Clot comenta que les inversions que s’incorporen han estat pactades per tots 
els grups. Que properament podrem parlar del tema de la ronda. Que el que queda de 
legislatura s’executaran segurament les grans obres que s’havien marcat els tres 
grups i que serà un benefici pel poble. 
 
El Sr. Casadevall vol remarcar la bona feina feta per l’equip tècnic de l’Ajuntament per 
la obtenció de subvencions. Que els projectes estaven molt ben treballats i això cal  



 

 

que es digui ja que Taradell és un poble petit però la feina feta pels tècnics ha estat 
molt important. Que la Diputació ha recollit la bona feta en els projectes. Que les 
subvencions s’han obtingut per la feina ben feta. 
 
L’Alcalde diu que no tenim tants mitjans com les grans ciutats que tenen més tècnics 
que s’hi poden dedicar. Que hi ha molt bona feina feta pels tècnics i personal de 
l’Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 16 HABITATGES 
TUTELATS A TARADELL. EXP. 491/2018 
 
Vist el projecte tècnic d’obra municipal ordinària “Projecte bàsic i d’execució de 16 
habitatges tutelats a Taradell”, redactat per Gamma Arquitectura SLP, amb un 
pressupost d’execució per contracte de .-1.077.842,37 €.-, iva no inclòs. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 2018, emès amb caràcter 
favorable i en el qual hi consta que: 
 

1. Compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi 
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen 
els articles 231 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i 
els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny 
ROAS.  

 

2. Conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la qual cosa fan 
avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics. 

 

3. Que és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis, i a la resta de normatives 
d’aplicació. 
 

Atès que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de de .-1.077.842,37 
€.-, iva no inclòs, que posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost 
municipal de 2018 (.-6.060.523,75 €.-), determina la competència del Ple per a 
l’aprovació del dit projecte, de conformitat al que disposa l’article 274.1.b) de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de Catalunya LMC i la D. Add. Segona i Tercera de 
la Llei 9/2017 LCSP. 
 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en 



 

 

el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de 
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. 

Vist l’informe del secretari-interventor. 

Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 7 de maig de 2018. 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte bàsic i 
d’execució de 16 habitatges tutelats a Taradell”, redactat per Gamma Arquitectura 
SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de .-1.077.842,37 €.-,  iva no inclòs, 
i que consta diligenciat a l’expedient 491/2018. 

Segon.-Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial i al web de l’ajuntament, a efectes de presentació, en 
el seu cas, de reclamacions i al·legacions. Si no se’n formulen o presenten s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap acord exprés. 

Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un dels projectes importants d’aquesta legislatura. 
Que Taradell va ser dels primers municipis de Catalunya a tenir pisos tutelats. Que 
aquest projecte donarà cabuda a moltes persones i els habitatges de la residència 
podran reconvertir-se en residència assistida per la qual també hi ha molta demanda. 
Que malauradament cada vegada són més necessaris. Que la gent de Taradell tindrà 
prioritat pel seu ús. Que un 50% del projecte serà subvencionat. 
 
El Sr. Clot comenta que és un dels grans projectes de la legislatura. Que 
malauradament cada vegada són més necessàries les places a residències i pisos 
tutelats. Que serà una oportunitat per poder ampliar places i a veure si podem 
concretar aviat l’import que ens cedirà la Generalitat. 
 
El Sr. Casadevall comenta que implicarà un major endeutament però també un major 
volum de negoci. 
 
El Sr. Rodríguez demana el cost del projecte responent l’Alcalde que seran al voltant 
d’ 1.800.000€, afegint el Sr. Rodríguez que cal tenir en compte que aprovem un import 
i acabarà essent més alt.   
 
L’Alcalde afegeix que aquest és el preu de construcció però hi ha altres coses a afegir-
hi i que l’endeutament serà també per la Fundació. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 

10. APROVACIÓ DE LES BASES  I LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR 
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2018. EXP. 495/2018. 
 
Vist que l’Ajuntament té la intenció de regular i fitxar  els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2018, i en concret en l’àmbit de 
cultura, educació i esports. 
 
Que l’elaboració de les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de les 
esmentades subvencions en concurrència competitiva i les de concessió directa per 
mitjà de convenis, s’han d’ajustar a les disposicions (articles 22 i següents) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret 887/2006 pel 
qual s’aprova el Reglament General de Subvencions (art. 58 a 67).  
 
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor. 
 
Vist que aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 7 de maig de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.-Aprovar les bases reguladores i annexos d’impresos per l’atorgament de 
subvencions de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2018, amb l’objecte 
de fomentar projectes/activitats que tinguin per finalitat la promoció de l’esport, cultura 
i educació, que consten a l’expedient i que es diligenciaran pel secretari municipal, i la 
convocatòria corresponent, i aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les 
mateixes. exp. 495/2018. 
 
SEGON.-Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 9000 euros (nou mil euros) en l’àmbit d’esports, de 7800 euros (set 
mil vuit-cents euros) en l’àmbit de cultura i 4900 € (quatre mil nou-cents euros) en 
l’àmbit d’educació, el contingut de la qual consta incorporat a les Bases.  
 
TERCER.- Autoritzar la despesa de 9000 € (nou mil euros) amb càrrec a la partida 
pressupostària 00012 34001 48905, la despesa de  7800 euros (set mil vuit-cents 
euros) amb càrrec a la partida pressupostària 00008 33405 48907 i la despesa de 
4900 € (quatre mil nou-cents euros) amb càrrec a la partida pressupostària 00007 
32600 48929. 
 
QUART.-Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies l’aprovació de les 
esmentades bases, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, entenent-se aprovades 
definitivament si no se’n formulen i, simultàniament convocar el procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 



 

 

 
CINQUÈ.- Delegar expressament en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Taradell, la resolució i adjudicació d’aquesta convocatòria. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que com cada any han tret aquestes subvencions previstes en el 
pressupost per entitats culturals, esportives i educatives. Que també hi ha entitats que 
reben diners per la via d’un conveni, enlloc d’aquest sistema de concurrència 
competitiva.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.MOCIÓ DE SUPORT ALS COMITÈS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA. Exp. 
282/18. 
 
Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència. 
 

Els Comitès de Defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  
socials oficials,  publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 
 
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem 
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i 
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces 
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva 
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder 
justificar, també, la persecució judicial. 
 
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada 
''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència 
d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com 
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el 
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder 
que tenim. 
 
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els 
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur. 
 
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, 
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, 
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble 
i som aquí per construir la República. 
 



 

 

Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots 
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem 
al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius. 
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!" 
 
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels acords següents: 
 
Primer.· L’Ajuntament de Taradell considera una forma d'acció política absolutament 
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no 
violenta, pròpia d'una democràcia madura. 
 
Segon.· L’Ajuntament de Taradell denuncia i es posiciona clarament en contra de les 
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials 
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els 
drets civils i polítics dels ciutadans. 
 
Tercer.· L’Ajuntament de Taradell denuncia la criminalització de la protesta social, 'la 
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la 
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a 
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma 
de República. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les 
entitats municipalistes. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que la moció es presenta conjuntament amb els tres grups 
municipals i també la CUP de Taradell. Que les accions fetes contra els CDRs son 
indignants i volen que quedi constància. Que haurien de poder sortir al carrer com i 
quan ells vulguin però s’està demostrant la poca democràcia que existeix. 
 
El Sr. Clot comenta que hem arribat a l’extrem que l’estat espanyol els ha titllats de 
terrorisme quan han fet actuacions cíviques sense aldarulls i el que podíem fer des de 
l’Ajuntament era donar-los suport i els encoratgem a que continuïn amb la seva feina. 
 
El Sr. Casadevall comenta que cal persistir i mantenir el país mobilitzat i que cada 
vegada es posa més de manifest el perfil baixíssim de la democràcia europea i això 
va al nostre favor. Que lo que fan els CDRs es absolutament legítim i legal i tot el 
suport per part dels grups de l’Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES 
D’AGRESSIONS SEXUALS 

 



 

 

Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència. 
 
“ La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al 
cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual  
i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, 
a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual 
continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de 
la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís 
cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació 
grupal ni la vulneració de la intimitat. 
 
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets 
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa 
en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. 
La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge 
de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les 
revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere 
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial 
allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats 
a excepció del delicte lleu de furt. 
 
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a 
la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. 
Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima 
posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no 
pas de les persones que l’exerceixen.  
 
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme 
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de 
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem 
una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el 
projecte de vida de les dones en situació de violència masclista. 
No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 
 
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d’agressions sexuals. 
 
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes  perquè volem ser lliures no valentes. 
 



 

 

Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere 
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips 
de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 
 
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia 
dels drets de les dones. 
 
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge 
de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 
 
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els 
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les 
dones. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics 
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.” 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que des de l’Ajuntament volen mostrar el total rebuig a aquests fets 
i que arran de la sentència veiem que la justícia i lleis espanyoles no donen un càstig 
merescut. 
 
La Sra. Riera comenta que la sentència de la Manada és un greuge masclista que fa 
indefenses a les dones davant la justícia. Que denunciar una violació a l’estat espanyol 
no serveix per res, si et resisteixes et maten, i si no et resisteixes per tal de sortir-ne 
viva, no et creuen, ho normalitzen i a més no tens garanties que condemnin als 
agressors. Que les dones volem drets, llibertats i igualtats i no acceptem aquesta 
sentència per res del món, que ens roba tots els drets com a persones. 
 
El Sr. Casadevall comenta que en aquest cas es pot veure el nivell de democràcia que 
existeix i que el senyor que va fer el vot particular el ministre va dir que tenia unes 
circumstàncies especials, que és una vergonya. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
13.PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 22:00 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 
 
  


		verdaguervll@taradell.cat
	2018-06-05T13:39:59+0200
	T-CAT P LLuís Verdaguer Vivet |77303124D




