Expedient: 163/2020PLE 06/02/2020

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió
Núm.: 02/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 06/02/2020
Hora: De les 20:00 h a les 20:18 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell
Assistents
Sra. Mercè Cabanas Solà (ERC-AM)
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM)
Sra. Núria Arau Crusellas (ERC-AM)
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC-AM
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM)
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM)
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM)
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell)
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell)
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell)
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell)
Excusa la seva assistència:
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.
Modificació de la plantilla de personal de l´exercici 2020. Exp. 1035/2019.
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 27-01-2020 de pròrroga
del conveni per la gestió del bar i annexes del local social La Roureda. Exp.
141/20.
6. Donar compte dels informes remesos al Minhap de compliment de la normativa
d’estabilitat pressupostària, morositat i període mig de pagament del 4rt
trimestre de 2019. Exp. 545 i 518 de 2019.
7. Precs i preguntes
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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.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 16 DE GENER
DE 2020 (P/01/2020 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 16 de gener de 2020 (P/01/2020 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.
01/2020 de data 16 de gener de 2020.

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 13 i 21 de gener de 2020, 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 gener de 2020, 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.MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCICI 2020. Exp.
1035/2019.
Vist que en data 30 de desembre de 2019 va ser baixa de la plantilla del personal
funcionari d’aquesta Corporació per jubilació, la persona que ocupava en propietat la
plaça:
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-Personal funcionari.
-Escala d’administració general.
-Subgrup C1.
-Núm: A 2.1.1
Que de conformitat a l’establert a l’article 25.2.a i b de la de la Ley 7/1985 LBRL i 66.2.
d i f del decret Legislatiu 2/2003 TRLMRLC, l’ajuntament té competències en
urbanisme i medi ambient, i les ha d’exercir, sense que en aquest moment es disposi
en la plantilla de personal de cap tècnic en medi ambient Subgrup A2.
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Que la resta de tècnics de què es disposa en la plantilla de personal ho són
d’urbanisme, a temps parcial.
Que la tramitació d’expedients de caràcter mediambiental s’ha incrementat i precisa
cada vegada més d’uns coneixements tècnics específics, de la qual cosa en resulta
que per poder exercir les competències municipals en medi ambient és necessari
disposar d’un tècnic en medi ambient Subgrup A2, que també podrà assumir les
funcions de la plaça abans referida Núm: A 2.1.1
Es fa constar expressament que amb la modificació proposada no s’està incrementant
la plantilla de personal ni la quantitat consignada en el Capítol I de despeses de
l’Ajuntament.
Que la modificació de la plantilla de personal requereix el compliment dels tràmits
establerts per la modificació d’aquell.
Vist el que disposen els articles 90 de la LBRL, 60 a 71 de l’EBEP, 126 del R.D.
Legislatiu 781/86, 169 a 171 i 179.4 del TRLRHL, 282 i 283 del TRLMRLC i normativa
concordant.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Taradell en la forma
següent:
La plaça de l’actual plantilla de personal per a l’exercici 2020 classificada com a:
-Personal funcionari.
-Escala d’administració general.
-Subgrup C1.
-Núm: A 2.1.1
Passarà a estar classificada de la forma següent:
-Personal funcionari.
-Escala d’administració especial.
-Sots-escala serveis personal tècnic de medi ambient.
-Subgrup A2.
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-Núm: A 3.2.3.
Segon.- Sotmetre l’acord i l’expedient a informació pública durant vint dies hàbils a
efectes d’examen de l’expedient i de presentació de reclamacions i al·legacions. Si no
se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap
acord exprés.
Tercer.-Declarar la plaça de Tècnic de medi ambient municipal com a prioritària i
essencial per la prestació dels serveis municipals de medi ambient.
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que com sempre han manifestat en el seu grup la sostenibilitat i el
medi ambient. Que són un dels eixos principals de la seva política i donat que hi havia
aquesta baixa, han considerat a ser una prioritat a contractar aquesta persona a
jornada completa, la tècnica de medi ambient i a més sent una persona amb
coneixements perquè ja porta catorze anys col·laborant amb aquesta casa.
El Sr. Estragués només comenta que a algú li pot portar a pensar com pot ser que el
canvi de categoria, com és que no augmenti en la partida pressupostària. Diu que
suposa i entenen que la persona que actualment l´ocupava, doncs devia tenir una part
variable del sou, per antiguitat o pel que fos però que la partida actual contempla el
mateix import que anirà destinat potser repartit de diferent manera però que a efectes
pràctics no varia l´import però si que és una plaça més remunerada.
Es sotmet a votació la proposta d´acord i s´aprova per unanimitat.
5.-RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27-01-2020
DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER LA GESTIÓ DEL BAR I ANNEXES DEL
LOCAL SOCIAL LA ROUREDA. EXP. 141/20.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2020 que textualment
disposa:
El Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 7 d’abril de 2016 va aprovar l’acord següent:
1-Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell de 2 de febrer de 1979, es va
acordar adjudicar la concessió d’uns terrenys municipals situats al sector de La
Roureda a favor del Club Parc d’Esports de Taradell per un període de 50 anys des
d’aquella data.
2-Que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell de 12 de juliol de 2001, es va
acordar adjudicar la concessió del Camp de Futbol i instal·lacions annexes del mateix
a favor de la Unió Deportiva Taradell per un període de 50 anys des d’aquella data.
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3-Que entre els anys 2004 i 2006, l’ajuntament va executar les obres de construcció
del Local Social i Accés a Zona Esportiva de La Roureda, propietat d’aquest
Ajuntament i que en part està situada en terrenys inclosos en la concessió del CPE
Taradell i en part en terrenys inclosos en la concessió de la UD Taradell.
Que les dues referides entitats esportives varen finançar amb .-60.000 €.- cadascuna,
una part del cost de les obres de construcció del Local Social i Accés a Zona Esportiva
de La Roureda, essent a càrrec de l’ajuntament la resta del finançament amb una
quantitat superior als -143.000 €.-.
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Que des de l’acabament de les obres del referit local l’any 2006, ambdues entitats han
vingut utilitzant una part del mateix si bé en cap moment s’ha documentat aquesta
utilització com ampliació de les respectives concessions.
4-Que les dependències del Local Social i Accés a Zona Esportiva de La Roureda, no
estan expressament incloses en la concessió del CPE Taradell ni en la de la UD
Taradell, si bé la seva finalitat i única possibilitat és que s’hi presti aquest servei als
socis i usuaris de les instal·lacions d’ambdues entitats. A tal fi l’Ajuntament i les dues
entitats han pactat un conveni que regula la gestió i explotació del bar referit,
l’esborrany del qual consta a l’expedient.
Per tot l’anterior, es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.-Ampliar la concessió a favor del Club Parc d’Esports de Taradell de la Zona
Esportiva La Roureda, amb el locals i espais que formen part del Local Social i Accés
a Zona Esportiva de La Roureda, següents: sala de juntes, oficines i banys de la planta
soterrani, en la forma que consta en el plànol annex al conveni que es refereix en el
punt tercer d’aquest acord, fins a la finalització del termini concessional, i amb la resta
de condicions, pactes i estipulacions de la mateixa.
Segon.-Ampliar la concessió a favor de la Unió Deportiva Taradell del Camp de Futbol
i instal·lacions del mateix, amb els locals i espais que formen par del Local Social i
Accés a Zona Esportiva de La Roureda, següents: magatzem, pas i escala de la planta
soterrani, i farmaciola, despatx de la planta baixa i guixeta d’entrada al camp de futbol,
en la forma que consta en el plànol annex al conveni que es refereix en el punt tercer
d’aquest acord, i fins a la finalització del termini concessional, i amb la resta de
condicions, pactes i estipulacions de la mateixa.
Tercer.-Aprovar el conveni de gestió i explotació del local Bar, Cuina, Sala, Vestíbul i
Lavabos del Local Social i Accés a Zona Esportiva de La Roureda, en la forma que
consta en el plànol annex al mateix, i a signar entre aquest Ajuntament, la Unió
Deportiva Taradell i el Club Parc d’Esports de Taradell, facultant expressament
l’alcalde per signar-lo.”
Que en data 18 d’abril de 2016 es va signar el conveni aprovat en el punt tercer de
l’acord anterior transcrit, pel termini d’1 any i prorrogable per anys naturals sense
establir-se un màxim de pròrrogues.
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La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015 estableix que els convenis existents
al publicar-se aquesta llei i que tinguin establerta una pròrroga tàcita per temps
indefinit, tindran un termini vigència de 4 anys des de l’entrada en vigor de la referida
Llei, és a dir, fins el 2 d’octubre de 2020.
L’article 49.h de la Llei 40/2015 disposa que en qualsevol moment abans de la
finalització del termini de vigència, és a dir, abans del 2 d’octubre de 2020, els signants
del conveni poden acordar la seva pròrroga fins un període màxim de 4 anys
addicionals.
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Que és considera necessari que es prorrogui el conveni de referència perquè ha
permès una gestió positiva de les dependències municipals a les quals es refereix.
Per tot l’anterior es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Prorrogar per 1 any amb efectes a partir del 2 d’octubre de 2020, el conveni
entre aquest Ajuntament, la Unió Deportiva Taradell i el Club Parc d’Esports de
Taradell de data 18 d’abril de 2016, prorrogant-se automàticament per terminis anuals
i fins a un termini màxim de 4 anys més, és a dir, fins l’1 d’octubre de 2024, si cap de
les parts el denuncia amb 1 mes d’antelació a la finalització del termini inicial o de les
seves pròrrogues.
Segon.-Aprovar el document de pròrroga que consta a l’expedient, facultant
expressament el regidor d’esports Sr. Lluís Rodríguez Rufart per signar-lo.
Tercer.-Notificar aquest acord a la Unió Deportiva Taradell i al Club Parc d’Esports.
Que con sigui que l’acord d’ampliació de la concessió a la UD Taradell i Parc d’Esports
així com d’aprovació del conveni de la gestió del bar i annexes de la zona esportiva
La Roureda, signat en data 18 d’abril de 2016, va ser adoptat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 7 d’abril de 2016, és necessari que l’acord de la Junta de Govern Local
transcrit sigui ratificat pel Ple municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de gener de
2020 transcrit a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.-Notificar aquest acord a la UD Taradell i al Club Parc d’Esports.

Intervencions:
L´Alcaldessa diu que era un acord de la Junta de Govern Local i que s´havia de ratificar
pel Ple perquè tal com es va fer el 18 d´abril de 2016, va ser el Ple el que ho va
aprovar.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
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6.-DONAR COMPTE DELS INFORMES REMESOS AL MINHAP DE COMPLIMENT
DE LA NORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, MOROSITAT I
PERÍODE MIG DE PAGAMENT I REGLA DE LA DESPESA DEL 4RT TRIMESTRE
DE 2019. EXP. 545 I 518 DE 2019.
Es dona compte al Ple dels informes del secretari-interventor que s’han remès al
Ministeri d’Hisenda i relatius al compliment de la normativa de morositat i d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera del 4rt trimestre de 2019 que es resumeixen
seguidament:
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INFORME DE MOROSITAT
En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en resulten
les dades següents:

Núm.
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del
termini legal
Pagaments realitzats fora del període legal de
pagament
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents de pagament dins el
període legal
Obligacions pendents de pagament fora del
període legal

Import

%

899 1.457.521,66 €

98

20.588,89 €

2

911 1.478.110,55 €

100

299

266.215,13 €

100

0

0€

0

12

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,
així com per manca de gestió de cobrament del creditor.
PERÍODE MIG DE PAGAMENT
En relació al compliment de la LO 2/2012 que regula el període mig de pagament als
proveïdors:
Ràtio operacions pagades: 5,96%
Imports pagats: 1.294.416,97 €
Ràtio operacions pendents: 0,58%
Import operacions pendents: 209.158,10 €
PMP: 5,21
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de
Pagament en el Pla de Tresoreria.
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament.
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ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
-En relació a la regla de la despesa i amb les dades reflectides a l’estat d’execució del
4rt trimestre i tenint en compte que està vigent el Pla Econòmic i Financer 2019-2020
(PEF), es valora en el sentit que es complirà el límit de la regla de la despesa de
l’exercici 2019, amb les condicions establertes en l’esmentat Pla.
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, es compleix amb
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat
un resultat de 208.712,78 € (Capacitat de finançament).
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-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 31 de desembre de 2019 de
4.135.690,90 €.
De l’anterior en resulta que no serà necessari prendre mesures pel compliment del
PEF 2019-2020.
REGLA DE LA DESPESA
Que es compleix amb l’indicador de la regla de la despesa amb un marge positiu de
99.338,93 €, que suposa un 1,72% d’increment de despesa, essent el màxim permès
per a l’exercici 2019 del 2,7% respecte la despesa de l’exercici 2018.

Intervencions:
L´Alcaldessa diu que el Ple en queda assabentat. Que aquí no cal votar. Que només
té de donar compte d´aquests informes readmesos al Ministeri d´Hisenda per aquest
Pla Econòmic i Financer que d´alguna manera diu, estem “patint” a l´any 2019-2020.

7.-PRECS I PREGUNTES
Intevencions:
El Sr. Estragués demana voler llegir un escrit de Junts per Taradell i voldrien aprofitar
aquest espai, que al final és un altaveu que els proporciona el Ple Municipal, per poder
fer una valoració dels fets ocorreguts a nivell de política nacional que hem viscut
aquests dies:
“Des de Junts per Taradell volíem aprofitar aquest espai d’altaveu, el Ple municipal,
per a poder fer una valoració dels fets ocorreguts a nivell de política nacional que
hem viscut aquest dies.
No es cap novetat, ni diem can bestiesa si expressem que darrerament estem vivint
escenes ben diferents dels que fins ara estàvem acostumats, i en les que
segurament el desgast de tant anys d’aliances forçades, acaben malmetent.
Darrerament però, després de la decisió de la JEC, al MHP President Quim Torra se
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li va retirar l’acte de diputat. Aquesta decisió va ser presa amb el vot en contra de
Junts per Catalunya i també de la CUP. En aquest cas, els socis de govern, ERC
que posseeixen la presidència del parlament de Catalunya, al nostre entendre, va
acatar aquesta decisió.
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El President del parlament no va cometre pas cap il·legalitat, fent-ho si més no,
segons la legalitat que es vulgui escollir, però si que va faltar tant ell com el seu
grup, en el moment de no aplaudir la intervenció del MH predient, a l’acord no verbal
de dignitat, justícia i suport entre els actuals socis de govern.
Fa setmanes que lamentem certs episodis, i que amb ulls independentistes,
comencem a veure tremolar certs arguments de taules de diàleg i pactes que no ens
han portat, que no ens porten, ni segurament ens portaran enlloc, fora d’interessos
polítics.
La Carme Forcadell, també va estar en una situació semblant i fou valenta. I l’Oriol, i
en Carles i molts consellers, I líders socials, i CDR i gent anònima…. Molts d’ells han
estat més valents, mes dignes I mes lluitadors, que alguns dels protagonistes de les
escenes d’aquest dies. És cert que per ser-ho han rebut un càstig injust, però el que
hem d’aprendre de les seves presons, no es pas a abaixar al cap i claudicar, sinó a
ser mes valents, forts i units que mai, si més no al nostre entendre.
Estem, i perdoneu el llenguatge, emprenyats… La gent de Junts per Taradell
compartim aquest sentiment, i no pas perquè ens hagin tocat els nostres… Això ja i
estem acostumats tots els partits independentistes… És perquè ens han tocat el de
Tots, perquè això és el que te el president, que és el de tots, i aquest cop li ha tocat,
curiosament amb el permís dels veïns de cadira.
Tant debò el parlament sabés aprendre de Taradell, on com que els que governen
majoritàriament responen a vocació de servei pel poble abans que a cap altre cosa,
hem sabut fins ara salvar les diferències polítiques. És cert també, que fins ara,
aquesta unitat local ha estat relativament fàcil, perquè els nostres líders també la
tenien, i per tant sentimentalment i políticament, tot ens anava a favor. Haurem de
ser valents, perquè sembla que s’acosten tempestes, en les que aquí, en aquesta
taula de 13, haurem de deixar, més d’una vegada les sigles, i defensar allò que
trobem lògic, coherent i que el poble creiem que reclama, com en aquest cas, i a ulls
de Junts per Taradell, la defensa del president de tots, el vostre i el nostre, el del
MHP Quim Torra.
Moltes gràcies i seguim valents perquè aquesta unitat que sempre em demostrar
segueixi viva, i sobretot que sigui sincera.”
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Intervencions:
El Sr. Pérez expressa que entre els dos partits de Taradell sempre han mostrat unitat
respecte a la independència i respecte al fet nacional. Diu que és cert que a nivell
nacional a les cúpules dels partits hi han divergències sobre l´estratègia a seguir. Que
per tant, des de Taradell les dues parts creu que entenen que cal refer els acords al
més alt nivell. En aquest sentit doncs, apel·len a no fer retrets entre els que pensen
igual i acaba dient que per part del seu equip, el President Quim Torra té tota la
legitimitat per exercir el càrrec que ocupa.
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L´Alcaldessa agraeix aquestes intervencions.

I sense més assumptes a tractar, essent les 20:18 h, l'alcaldessa aixeca la sessió de
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Ma. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 21/02/2020 11:28:54

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 21/02/2020 11:56:54
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