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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 05/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 28/05/2020
Hora: De les 20:00 h a les 20:26 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.

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.
Donar compte del Decret de l´alcaldessa 98/2020, de 15 de maig, d´aprovació
de l´oferta pública d´ocupació i de l´acord de ratificació de la JGL de 25 de
maig de 2020. Exp. 416/20.
5. Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020,
d´aprovació del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible i el Clima. Exp. 486/20.
6. Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020,
d´atorgament d´un ajut a l´Associació de Botiguers de Taradell. Exp. 487/20.
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7. Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 5 del pressupost municipal de
l´exercici 2020. Exp. 536/20.
8. Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2020,
d´aprovació del manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus. Exp.
405/20.
9. Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de residus. Exp. 551/20.
10. 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.
Seguidament i per unanimitat els presents acorden celebrar aquesta sessió
presencialment, adoptant les mesures de distància, protecció i seguretat aplicables
segons la normativa de l’estat d’alarma acordat pel Reial Decret 463/2020 i normativa
que el desenvolupa.
La seva disposició addicional tercera del mateix disposa la suspensió dels terminis per
a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, però segons
informes recents aquest suspensió no afectaria la celebració de les reunions
ordinàries dels òrgans administratius previstos als articles 97 i següents del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 5 DE
MARÇ I 30 D’ABRIL DE 2020 (P/03/2020 ORDINÀRIA I P/04/2020
EXTRAORDINÀRIA)
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 als esborranys de les actes de les sessions
dels Plens de 5 de març de 2020 (P/03/2020 ORDINÀRIA), Ex. 337/20, i del 30 d’abril
de 2020 (P/04/2020 EXTRAORDINÀRIA), Exp. 452/20, de les quals se’ls n’hi ha
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte.
No es formula cap observació i s’entén aprovades les actes de les sessions dels plens
de 5 de març de 2020 (P/03/2020 ORDINÀRIA), Exp. 337/20, i del 30 d’abril de 2020
(P/04/2020 EXTRAORDINÀRIA), Exp. 452/20.

2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
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Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local
celebrades en dates 2, 9, 20 i 26 de març, 3 i 17 d’abril i 7 i 15 de maig 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
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Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al
31 de març i de l’1 al 30 d’abril 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.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDESSA 98/2020, DE 15 DE MAIG,
D´APROVACIÓ DE L´OFERTA PÚBLICA D´OCUPACIÓ I DE L´ACORD DE
RATIFICACIÓ DE LA JGL DE 25 DE MAIG DE 2020. EXP. 416/20.
Es dona compte del Decret de l’alcaldessa 98/2020 de 15 de maig que es transcriu a
continuació:
Decret 98/2020

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell, en sessió de 21 de novembre
de 2019, es va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació junt amb la
plantilla de personal per al 2020, que aquests acords van ser sotmesos a informació
pública mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona en data 3 de desembre de
2019, esdevenint aprovats definitivament en no haver-se formulat reclamacions o
al·legacions, amb publicació íntegra al BOP de data 17 de gener de 2020.
Posteriorment, per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell, en sessió de 6 de febrer
de 2020, es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per al 2020,
que aquest acord va ser sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP
de Barcelona en data 20 de febrer de 2020, esdevenint aprovats definitivament en no
haver-se formulat reclamacions o al·legacions, amb publicació íntegra al BOP de data
14 de maig de 2020.
Atès que en la Plantilla esmentada figuren les places vacants dotades
pressupostàriament, les quals poden ser objecte de cobertura aplicant els criteris
establerts a l’article 19, U de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals
de l’Estat per l’any 2020, tant pel que fa a l’aplicació de les taxes de reposició d’efectius
com pel que fa a la taxa de nova creació, amb l’objectiu de la seva cobertura amb
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personal permanent mitjançant la convocatòria dels corresponents processos
selectius.
Atès que en la Plantilla esmentada figuren diferents places vacants dotades
pressupostàriament, la cobertura de les quals es necessària en el present exercici per
al bon funcionament dels serveis municipals.
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Vist allò que estableixen els articles 25 a 27 de la Refosa vigent a Catalunya en matèria
de Funció Pública, aprovada per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre i els articles
56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals.
En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l’article 53.1.h) del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquest Ajuntament per a l’any 2020,
que conté les places vacants susceptibles de ser cobertes següents:
I.- TAXA DE REPOSICIÓ CENT PER CENT:
PERSONAL FUNCIONARI
Núm.
Denominació Grup
Torn
vacants
Escala Administració Especial
Subescala tècnica
Tècnics mitjans

A2

1

Lliure

Sistema
Selectiu

Concursoposició

II.- PLAÇA DE NOVA CREACIÓ

Denominació
Auxiliar
Administratiu

PERSONAL LABORAL
Núm.
Grup
Torn
vacants
C2

2

TOTAL

2

Lliure

Sistema
Selectiu
Concursoposició

SEGON. Publicar l’oferta en el tauler d’anuncis de la Corporació, al web municipal i en
els diaris oficials: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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TERCER. Remetre una còpia de la resolució a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix es dona compte que la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2020 va
acordar ratificar el Decret transcrit.
El Ple en resta assabentat.
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5.-RATIFICAR L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MAIG
DE 2020, D´APROVACIÓ DEL PLA D´ACCIÓ PER L´ENERGIA SOSTENIBLE I EL
CLIMA. EXP. 486/20.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del dia 7 de maig de 2020
que disposa:
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi
climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de
mesures d’adaptació al canvi climàtic.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Taradell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins
l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del
canvi climàtic i esdevenir més resilient.
Per tot l’exposat i per unanimitat s’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Taradell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic
mitjançant a la creació de plans d’acció.
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Segon.- L’Ajuntament de Taradell es compromet a elaborar un Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la
data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de la iniciativa per encàrrec
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions
a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Taradell es compromet també a elaborar un informe bianual
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia
sostenible i el Clima a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les
tasques de suport i coordinació.
Cinquè.-Sotmetre a ratificació aquest acord en el proper Ple que es celebri.”
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.-Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de
2020 relatiu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC).
Intervencions:
El regidor de sostenibilitat Joan Canó, diu que bàsicament és l’adhesió en formar part
en una de les iniciatives acceptades fa un parell de mesos enrere per la lluita en contra
del canvi climàtic, concretament de l´emergència climàtica. Que això no és res més
que la continuació del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible que es va firmar el 2011,
que es va revisar el 2015 i que ara es torna a revisar i a agafar nous compromisos per
al 2030. Que bàsicament com s´ha comentat, els compromisos són reduir a un 40%
les emissions de gasos de fet hivernacle i també fer front al canvi climàtic, ser
conscients de que hi és i amb el qual s´ha d´aprendre a conviure. Tenim dos anys per
elaborar un nou Pla perquè el que tenim ha caducat. Que s´ha demanat suport tècnic
a la Diputació de Barcelona i que si no ens el concedeixen aquest any, ho farem l´any
vinent.
L´Alcaldessa afegeix que continuen amb les propostes que els van fer els alumnes de
4rt. en el darrer Ple presencial del dia 5 de març.
El Sr. Santi Estragués diu que després de l´exposició feta pel regidor Joan Canó, tot
ha quedat molt clar i que per tant tot correcte.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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6.-RATIFICAR L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MAIG
DE 2020, D´ATORGAMENT D´UN AJUT A L´ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE
TARADELL. EXP. 487/20.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 7 de maig de 2020, que
textualment disposa:
“Vist que la pandèmia del Covid-19 i l’estat d’alarma declarat per fer front a la mateixa
i que ha comportat el tancament dels locals comercials i la suspensió de les activitats,
han provocat un perjudicis importants al comerç local i una situació d’emergència quan
a possibilitar la seva viabilitat.
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Que aquest ajuntament té competències quan a la promoció econòmica.
Que s’han mantingut diverses reunions amb l’Associació de Botiguers de Taradell per
tal d’establir les mesures per ajudar el comerç local, essent una de les essencials el
foment de l’associacionisme.
Que en el pressupost municipal de l’exercici 2020 està prevista la partida de promoció
del comerç, núm. 00013 43110 22655, havent-se efectuat una Reserva de Crèdit núm.
22020001051, per un import de 3.000 euros.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Atorgar una subvenció extraordinària de 3.000 euros a l’Associació de
Botiguers de Taradell, amb càrrec a la partida núm. 00013 43110 22655, Reserva de
Crèdit núm. 22020001051, del pressupost municipal de l’exercici 2020, per ser
destinada al foment de l’associacionisme i de la promoció econòmica del comerç local,
en virtut de la situació d’emergència produïda en motiu del Còvid-19, i que s’haurà de
justificar amb la presentació dels justificants de les despeses efectuades.
Segon.-Notificar aquest acord a l’Associació de Botiguers de Taradell.
Tercer.-Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri.”
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2020,
d’atorgament d’una subvenció a l’Associació de Botiguers de Taradell.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que és una ajuda extraordinària de 3.000 euros per fomentar
l´associacionisme i pels treballs que estan fent de cara a la promoció del comerç local
durant aquesta pandèmia i per afrontar el que vingui ara. Per tant, que no forma part
del plec d´ajuts que es proposarà d´aquí a uns dies quan s´hagi aprovat les
modificacions de crèdit corresponents.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

7.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L´EXERCICI 2020. EXP. 536/20.
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Resultant que el romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, ha estat negatiu por un import de 45.256,64 euros.
Al mateix expedient de liquidació pressupostaria, va resultar impossible d’incorporar
al Pressupost Municipal 2020 els romanents de crèdit amb despeses compromeses
a 31.12.2019, per import de 11.206,43 euros, per falta de finançament donat el resultat
del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu.
_
Resultant per això que l’Ajuntament està obligat a adoptar alguna de les següents
mesures:
-

-

Reducció de la despesa del pressupost municipal vigent por import del romanent
negatiu.
Concertar una operació de crèdit per l’import del romanent negatiu
Aprovació del pressupost de l’exercici següent amb un superàvit equivalent al
dèficit.

Vist que l’Ajuntament disposa de nous ingressos extraordinaris, no previstos en el
pressupost inicial per a l’exercici 2020.
_
Vist l’Informe emès per la Secretaria-intervenció Municipal, en el qual es preveu el
reequilibri pressupostari amb la combinació de la reducció de despeses i la previsió
de nous ingressos no previstos inicialment.
_
Considerant que la reducció de les despeses i la previsió dels nous ingressos s’han
de tramitar com una modificació de crèdits pressupostaria.
_
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Habilitació i Suplement de crèdits segons el següent detall:
HABILITACIÓ I SUMPLEMENT DE CRÈDITS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

VEHICLE
00002 13500 62404 PROTECCIÓ CIVL

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00

HABILITACIÓ
CONSIGNACIÓ
I
FINAL
SUPLEMENT
4.500,00

4.500,00
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AVALUACIÓ
AMBIENTAL
MODIFICACIÓ
00010 43000 64004 POUM
REDACCIO
TRAMITACIÓ I
COORDINACIÓ
00003 15300 64005 PUOSC 2020-2024
TREBALLS
REALITZATS PER
ALTRES
00015 92000 22721 EMPRESES
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TOTAL

0,00

5.408,70

5.408,70

0,00

390,23

390,23

46.273,50

907,50

47.181,00

46.273,50

11.206,43

57.479,93

Segon.- Aprovar la reducció de les despeses de les següents aplicacions per els
imports que s’indiquen:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

TORO SEGADORA
00003 15300 63308 GESPA
00003 15300 63309 TALLAGESPA
ARBRAT LA
00003 15300 61939 MADIRAGUERA
OBRES MILLORA
00003 15300 61937 APARCAMENT PUBLIC
GAS NATURAL CENTRE
CULTURAL COSTA I
00008 33300 22102 FONT
ELECTRICITAT CENTRE
CULTURAL COSTA I
00008 33300 22100 FONT
FONS DE
00001 92000 50000 CONTINGENCIA
ELECTRICITAT ESPAI
00012 34202 22100 AIGUA I SALUT
COMBUSTIBLES I
CARBURANTS ESPAI
00012 34202 22103 AIGUA I SALUT
00012 34200 22100 ELECTRICITAT PAVELLÓ
TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA
CRÈDIT

CONSIGNA
CIÓ FINAL

1.500,01

-1.500,01

0,00

1.381,55

-1.381,55

0,00

2.947,30

-2.947,30

0,00

4.587,74

-4.470,07

117,67

31.291,79

-5.288,90

26.002,89

37.850,75

-3.114,60

34.736,15

6.318,80

-6.318,80

0,00

85.000,00

-4.537,75

80.462,25

30.000,00

-3.424,53

26.575,47

10.846,52

-603,52

10.243,00

211.724,46 -33.587,03

178.137,43

Tercer.-Aprovar la previsió de nous ingressos extraordinaris, no previstos en el
pressupost inicial 2020, segons el següent detall:
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APLICACIÓ

00007

DESCRIPCIÓ

46125

SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
ESCOLES
BRESSOL CURS
2017-2018
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TOTAL

CONSIGNACIÓ
NOUS
CONSIGNACIÓ
INICIAL
INGRESSOS
FINAL

0,00

22.876,04

22.876,04

0,00

22.876,04

22.876,04

Quart.- Ja que la reducció de despeses i la previsió de nous ingressos s’ha de tramitar
com una modificació del pressupost, aprovar que es tramiti la corresponent
modificació de crèdits, augmentant els crèdits indicats en l’apartat primer, reduint les
despeses de les aplicacions indicades en l’apartat segon i augmentar la previsió
d’ingressos indicada en l’apartat tercer.
Cinquè.- 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 diu que és una qüestió de procediment, que s´havia de fer aquesta
modificació de crèdit perquè són uns serveis que van quedar per facturar i que ara
s´ha d´ajustar.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

8.-RATIFICACIÓ DE L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE
MARÇ DE 2020, D´APROVACIÓ DEL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA
CRISI DEL CORONAVIRUS. EXP. 405/20.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del dia 26 de març de 2020,
que textualment disposa:
“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al
qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Que aquest ajuntament considera encertat el manifest esmentat i per això i per
unanimitat, s’acorda:
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Primer.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Taradell al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
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“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a
la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en
general, les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom
es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en
serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la
col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per
a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu
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del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos
possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes
empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser
contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
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Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per
a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per
a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya
hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
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necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones
i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb
esperança. Ens en sortirem!”
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
Quart.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del
dia 26 de març de 2020, d’aprovació del manifest dels Ens Locals davant la crisi del
Coronavirus.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que els ens locals, els ajuntaments, som la primera administració, la
més propera als ciutadans i la primera porta d´accés a les demandes i necessitats dels
veïns i veïnes. Que administrem i executem la majoria de les decisions preses per
altres administracions, que a vegades en situacions d´excepcionalitat com la que hem
patit, no s´acaben d´entendre. Per tant, el que demana aquest manifest és evidenciar
que els governs locals no tant sols som receptors i executors d´aquestes polítiques i
de les polítiques europees estatals o nacionals, sinó que també volem ser escoltats,
compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l´acord. Els ajuntaments
demanem com a primera administració que som, poder tenir un pes específic i més
escoltat davant les altres institucions.
El Sr. Estragués afegeix que per suposat el vot serà favorable. Que són moments
difícils i, que tal com molt bé diu l´Alcaldessa, els ajuntaments necessitem de les
institucions que estan per sobre, que ens facin arribar aquestes promeses i ajudes que
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teòricament han d´arribar un dia o altre i que quan ens arribi, des de l´ajuntament es
pugui fer la feina de poder respondre a aquestes demandes ciutadanes.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
9.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
RESIDUS. EXP. 551/2020.
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Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell de 27 de juliol de 2006, es va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal de recollida de residus. Que el text
definitivament aprovat d’aquesta ordenança, es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de 20 d’octubre de 2006.
Que per part dels serveis tècnics municipals s’ha redactat una proposta de modificació
de l’ordenança esmentada, per tal d’adaptar-la a les noves circumstàncies, serveis,
instal·lacions i règim sancionador, proposant-se la modificació dels articles 2, 3, 4, 7,
10, 12, 24, 33, 34, de la disposició addicional primera, derogació de l’annex de
sancions, i incorporació d’un nou Títol III d’infraccions i sancions i que comprèn des
dels articles 33 i 34 modificats i la incorporació de nous articles, del 35 al 42.
Vist l’informe dels tècnics municipals i del secretari-interventor.
Atès que al tractar-se d’una normativa que regula aspectes parcials d’una matèria, en
concret el règim sancionador de l’ordenança municipal de residus, de conformitat al
que disposa l’article 133.4 segon paràgraf de la Llei 39/2015, no procedeix la consulta
prèvia establerta en aquest article.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar inicialment la Modificació de Ordenança municipal de recollida de
residus en la forma següent:
A-Els articles i disposició addicional que es relacionen quedaran redactats de la forma
següent:
Article 2
La present Ordenança de Recollida dels residus municipals s’articularà, en conformitat
amb l'article 1r. per mitjà dels títols següents:
I. Disposicions generals.
II.. De la recollida de residus sòlids urbans.
III. Infraccions i sancions.
Article 3
Respecte a la recollida de residus sòlids urbans la política de l’Ajuntament de Taradell
està adreçada a desenvolupar plenament els objectius de minimització, reutilització i
reciclatge així com assolir els objectius del model de separació i tractament actual.
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Respecte els serveis de recollida, i específicament el sistema de recollida porta a
porta, facilitar al màxim la separació en origen i la disposició de cada fracció a través
del canal apropiat (porta a porta, àrea d’emergència, deixalleria...); apropant al veí o
veïna els mitjans (material de separació, informació,...) i el servei (dies i hores
concrets, proximitat a les àrees d’emergència, qualitat del servei...), responsabilitzantlo d’una part de la gestió dels residus municipals.
Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a
la via pública s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai
públic.
Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i la recollida
selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona
qualitat, i reduir el rebuig generat a la planta de triatge que va a parar a l’abocador.
Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista
tècnic (objectius i criteris clars i transparents), social (acceptació, reducció dels
conflictes i participació ciutadana) i econòmic (optimització i distribució dels costos,
finançament a mig i llarg termini,...).
Aconseguir a través d’aquesta participació generalitzada i els elements facilitadors
(informació i educació ambiental) aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la
problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.
Article 4
1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment de la present Ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, de manteniment
de I'ornat públic o de l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici
de les seves facultats.
2. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la
present Ordenança, obligant el causant d'un deteriorament a la reparació de l'afecció
causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d'acord amb
el que s'estableix al capítol III.
Article 7
1.- Tots els habitants de Taradell han de prendre consciència i col·laborar en el
manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta per
a la reducció de la generació de residus i aplicar a la vegada unes tècniques de
recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics. Aquesta actitud de respecte
a l’entorn han de constituir un veritable pacte ciutadà per a la sostenibilitat.
2.- S’ha de procurar entre tots un compromís perquè els objectius que es proposen en
aquesta ordenança s’assoleixin des del convenciment personal. No obstant això, cal
preveure també comportaments mancats de civisme que caldrà denunciar per part
dels vigilants municpals a la vegada que tots els ciutadans estan obligats a reprovar
moralment davant l'autoritat municipal les infraccions que en matèria de gestió de
residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.
3.- L’Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denuncies i suggeriments dels
ciutadans, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
4.- Tots els ciutadans estan obligats al compliment de les presents Ordenances i de
les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus i manteniment
de l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves
facultats.
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5.- L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les
presents Ordenances, obligant el causant d'un deteriorament a la reparació de
l'afecció causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui,
d'acord amb el que s'estableix al capítol III.
6.- S'aplicaran per analogia les normes de les presents Ordenances en supòsits que
no hi són expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre el seu àmbit
d'aplicació.
7.- En els casos en que es presentin dubtes en l’aplicació de les presents Ordenances,
l'Alcaldia, desprès d'escoltar els interessats, establirà la interpretació corresponent.
Article 10
1. S’entén per recollida selectiva en origen del rebuig el sistema de recollida
diferenciada de materials no orgànics de les deixalles i que no formen part de la fracció
reciclable selectiva (paper, cartró, envasos, vidre), ni són materials que han d’anar a
la deixalleria ni tenen un altre circuit de recollida (medicaments, per exemple).
2. Dels drets i deures dels ciutadans
a) Correspon als ciutadans separar la fracció de rebuig no aprofitable i dipositar-la en
una bossa o bé dins el cubell, a la via pública els dies i en l’horari corresponent perquè
es reculli porta a porta.
Article 12
1.- L’Ajuntament disposarà d’una àrea d’emergència com a espai amb contenidors de
superfície de totes les fraccions recollides porta a porta, exclusiva per a la població
que no pugui acollir-se a aquesta modalitat (disseminats i altres) i per aquells casos
clarament justificats davant l'Ajuntament. En aquests casos es permet anar a l’àrea
d’emergència.
2.- Els contenidors de l’àrea d’emergència per a la recollida selectiva de matèria
orgànica, materials reciclables, de rebuig i de vidre, ubicats annexos a la deixalleria
municipal, s’identificaran de forma cromàtica (cos de color beix i tapa de color marró,
color blau, color verd fosc i color verd en forma iglú per al vidre, respectivament) i
mitjançant pictogrames i textos específics.
3.- L’àrea d’emergència disposarà d’un control d’accés i de càmeres de vigilància si
així ho determina l’Ajuntament.
4.- Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles separades en origen per fraccions i
hauran d’encabir-se dins els contenidors de l’àrea.
5.- Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels
contenidors d’emergència, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin
fet malbé.
6.-Els usuaris hauran de custodiar degudament el document de control d’accés o
sistema d’identificació de l’àrea tancada, si s’escau.
7.- Els usuaris hauran de vetllar pel bon estat i ús de l’àrea d’emergència, tenint cura
dels materials i instal·lació així com que la porta d’accés quedi tancada.
Article 24
1. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció,
i es prohibeix el seu abocament sense bosses i l’abandonament dels mateixos fora de
l’horari de recollida.

CVE: 20200-06270-16064-17661

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

2. Els residus s’hauran de lliurar mitjançant els corresponents elements de contenció
homologats.
3. Es prohibeix el lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
Tots els elements que continguin residus (bosses, etc.) hauran d’estar perfectament
lligats o de manera que no es produeixin vessaments de materials residuals.
4. Resta prohibit dipositar a l’interior del cubell específic per a la recollida selectiva de
la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta
ordenança. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir
l’interior del cubell de la matèria orgànica en cas d’incompliment.
5. Resta prohibit prendre o malmetre un cubell de matèria orgànica d’un altre veí.
6. Els residus vegetals voluminosos podran ser inclosos en aquesta recollida i, segons
les quantitats, s’hauran de dipositar en el cubell corresponent. Alternativament, haurà
de ser portat, per part dels generadors, a la deixalleria.
7. Resta prohibit dipositar escombraries fora del cubells, havent d’aprofitar la seva
capacitat.
8. L’Ajuntament per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat
de la separació i farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones
responsables.
9.- Resta prohibit dipositar els materials de rebuig o reciclables mesclats amb la
matèria orgànica o bé fer-ho a contenidors específics de les àrees d’emergència.
TÍTOL III
INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol I
Infraccions
Article 33
1. Es consideren infraccions les accions o omissions que contravinguin el que
estableix aquesta Ordenança, així com les que estiguin tipificades en la legislació
estatal o autonòmica, reguladora de les matèries que s’inclouen, sense perjudici que
els preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a la seva identificació més
precisa.
2. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
Article 34
Es consideren infraccions lleus:
a.Dipositar els residus sense separar-los correctament per fraccions o en
contenidors o punts de recollida diferents als identificats per a cada fracció de
residus o contravenint el que disposa aquesta Ordenança.
b.Treure els contenidors d’ús exclusiu a la via pública per a la recollida pel servei
públic fora del calendari, i en hores i llocs diferents als establerts per
l’Ajuntament.
c. Lliurar els residus en condicions que produeixin abocaments mentre es presta
el servei de recollida.
d.No retirar de la via pública els contenidors d’ús exclusiu tant si s’ha recollit el
residu com en els casos en què els residus han estat lliurats no convenientment
classificats, fora d’horari o fora de calendari.
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e.No utilitzar el servei de recollida de residus del municipi i fer ús del d’altres
municipis quan es resideix o es realitza una activitat comercial o empresarial
en el terme municipal.
f. Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus domèstics, caixes
o paquets anàlegs.
g.No recollir de la via pública els excrements d’animals domèstics per part dels
seus propietaris.
h.Dipositar els residus fora dels cubells i/o contenidors sense aprofitar la seva
capacitat.
i. Dipositar residus de petit volum com papers, xiclets, burilles, caramels,
closques i deixalles similars en llocs diferents a les papereres instal·lades a
l’efecte en els espais públics.
j. L’incompliment pels productors i/o posseïdors de residus comercials no
perillosos.
k. Dipositar residus en contenidors aliens.
l. Recollir o aprofitar residus domèstics sense autorització prèvia o llicència.
m.
Lliurar els residus orgànics dins bosses no compostables.
n.Lliurar residus prohibits.
o.Prendre, malmetre o no tenir cura dels cubells.
p.Manipular, malmetre i/o anular els sistemes d’identificació, sistemes de
tancament.
q.Prendre o malmetre el cubell d’un altre veí o un cubell comercial.
r. Fer ús rutinari de l’àrea d’emergència sense causa justificada.
s. Deixar residus fora dels contenidors de l’àrea d’emergència i dels contenidors
de vidre.
t. No respectar el personal del servei i interrompre la seva tasca.
u.Abandonar residus a fora de l’àrea d’emergència.
v. Lliurar residus no seleccionats a l’àrea d’emergència.
w.
Qualsevol acció o omissió que infringeixi les disposicions d’aquesta
Ordenança, de la normativa sectorial, en matèria de residus, i no resultin
tipificades d’infraccions molt greus o greus en aquesta ordenança o en la
normativa de caràcter sectorial.
Disposició Addicional primera.
Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definit de forma expressa en la
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els texts
de la Llei 1/2009, de 21 de juliol, del text refós de la llei reguladora dels residus.
B-S’incorporen els articles 35 a 42 amb el text següent:
Article 35
Es consideraran infraccions greus:
a.L’abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus
municipals sense que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones, hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
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b.L’obstrucció a l’activitat de vigilància, inspecció i control de l’Ajuntament, així
com l’incompliment de les obligacions de col·laboració que preveu la normativa
sectorial en matèria de residus.
c. L’exercici de qualsevol activitat regulada pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, sense
obtenció, quan sigui preceptiva, de llicències, permisos, comunicacions prèvies
a l’inici de l’activitat, o incomplint les condicions imposades per aquesta o per
qualsevol altra normativa de residus no comporti cap dany o perjudici per al
medi ambient i no estigui qualificat d’infracció molt greu.
d.L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre,
declaracions, certificacions o similars de caràcter preceptiu, i també les
irregularitats en la complementació d’aquests documents o l’ocultació o el
falsejament de les dades exigides per la normativa.
e.Lliurar, vendre o cedir residus municipals a persones físiques o jurídiques que
no tinguin l’autorització necessària, incomplint les condicions establertes per la
normativa sectorial en matèria.
f. Tirar o abandonar residus a la via pública, al medi natural o en llocs diferents
dels especificats per l’Ajuntament.
g.Manipular contenidors o el seu contingut així com bolcar o malmetre papereres
o un altre tipus de contenidors o desplaçar- los fora de les seves ubicacions.
h.Cedir o fer còpies del sistema de tancament de l’àrea d’emergència tancada
perquè ho puguin utilitzar altres usuaris que no estan autoritzats.
i. Lliurar qualsevol residu que no sigui de les fraccions que es troben a l’àrea
d’emergència.
j. La reincidència en tres infraccions lleus en el termini d’un any.
Article 36
Es consideren infraccions molt greus:
a.L’abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus
municipals quan s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o s’hagi
produït un dany o deteriorament greu pel medi ambient.
b.L’exercici de qualsevol de les activitats regulades pel Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus,
sense obtenció, quan sigui preceptiva, de llicència, permís, comunicació prèvia
a l’inici de l’activitat, o incomplint les condicions imposades per aquesta o per
qualsevol altra normativa de residus, si es determinant de danys o perjudicis
reals al medi ambient.
c. La reincidència en tres infraccions greus en el termini d’un any.
Article 37
1. Les infraccions lleus prescriuran a l’any, les greus als tres anys i les molt greus als
cinc anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què
la infracció s’hagi comès.
3. En els supòsits d’infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a
comptar des del moment de la finalització de l’activitat o l’últim acte amb què la
infracció es consuma. En el cas que els fets o activitats constitutius d’infracció fossin
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desconeguts per manca de signes externs, el termini es computarà des que aquests
es manifestin.
4. Amb coneixement de l’interessat, interromprà la prescripció la iniciació del
procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l’expedient
sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.
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Capítol II
Sancions
Article 38
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de 150€ a 300€
2. Les infraccions greus es sancionaran amb una multa de 301€ fins a 1500€
3. Les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de 1501€ fins a 3000€
4. S’entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per
resolució ferma, per haver comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa dins el
període de l’any immediatament anterior.
5. En tot allò no previst en aquesta Ordenança s’aplicarà el que disposa el Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
dels residus, modificada per Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat
econòmica i per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives.
Article 39
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança totes les
persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin
persones físiques o jurídiques.
2. La responsabilitat ha de ser solidària si hi ha vàries persones responsables i no és
possible determinar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció.
Article 40
1. Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedeixi, l’infractor haurà de reparar
el dany causat restaurant la situació alterada al seu estat originari.
2. Si l’infractor no repara el dany causat en el termini assenyalat, l’òrgan competent
podrà acordar la imposició de multes coercitives d’acord amb l’article 41 d’aquesta
Ordenança.
3. I, en cas d’incompliment, aquesta restauració la podrà fer l’Ajuntament per execució
subsidiària. Els costos originats per les actuacions a realitzar aniran a càrrec del
subjecte responsable de la infracció exigint, si escau, la indemnització originada per
danys i perjudicis causats.
Article 41
1. Sense perjudici de la sanció que es pugui imposar, l’òrgan competent podrà acordar
la imposició de multes coercitives d’acord amb l’article 103 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d’actes
infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiteratives si
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transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte en els requeriments
corresponents.
3. L’import de cada multa coercitiva no excedirà del deu per cent de la que correspon
a la infracció presumpta o declarada, ni en el seu conjunt el trenta per cent de la
mateixa.
Article 42
1. Correspon a l’alcalde la resolució dels expedients administratius sancionadors en
exercici de la competència que li és atribuïda per a aquesta finalitat per l’article 21.1.n
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
2. La imposició de sancions i la exigència de responsabilitats de conformitat amb
aquesta Ordenança es portarà a terme d’acord amb allò previst en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei
40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i demés normativa que li
sigui d’aplicació.
3. El procediment sancionador s’ajustarà a les determinacions del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat.
C-Derogació de l’Annex de Sancions.
Es deroga i resta sense efectes l’Annex de Sancions de l’Ordenança de residus
aprovada pel Ple de data 27 de juliol de 2006.
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.
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L´Alcaldessa dóna veu al regidor de sostenibilitat Sr. Joan Canó.
El Sr. Joan Canó diu que l´ordenança del 2006 era una mica confusa a nivell de
sancions i d´infraccions perquè hi havia una mica de disparitat de redactats, en el
moment que es produïa una infracció era molt difícil saber quina infracció o quina
sanció s´havia d´aplicar. Que bàsicament s´ha modificat tota l´ordenança amb el
llenguatge actual d´avui en dia pel que s´utilitza en a l´àmbit de residus.
Que substancialment s´ha modificat l´Art.12 que parla d´àrea d´aportació que passa
a parlar d´àrea d´emergència, perquè en el futur es controlarà els accessos en aquesta
àrea i només s´hi podrà accedir en els cassos justificats.
Pel que fa a partir de l´Art. 33 que són les sancions, s´han classificat i unificat
adequadament les infraccions en lleus, greus i molt greus, catalogant-les amb el preu
en funció per la infracció causada quedant les lleus entre 150,00 a 300,00 euros, les
greus de 301,00 a 1.500,00 euros i les molt greus de 1.501,00 a 3.000,00 euros. El
regidor remarca que l´esperit d´aquesta ordenança no és sancionar, sinó que l´esperit
és que mai no l’hagin d´aplicar. Que porten uns mesos trobant diferents bosses
d´escombraries per la via pública, papereres, als iglús del vidre, a l´àrea d´aportació i
a l´exterior i que és per aquesta qüestió que ja s´ha fet una campanya informant a les
persones que s´han detectat en fan un mal ús, informant de que això no es pot fer.
Que feta aquesta campanya informativa la intenció és aplicar les sancions i esperar
un canvi de comportament d´aquesta petita part de la població, un 5 ó 10%, que no
s´adequa al sistema porta a porta, que no participa de la recollida selectiva i que per
tant, s´ha de buscar un incentiu extra perquè canvï aquest mal comportament o
aquesta mala praxis en la gestió dels residus ja siguin domèstics o industrials. També
afecta als residus industrials que utilitzen el servei de la Mancomunitat La Plana
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

10.-PRECS I PREGUNTES.
Intervenció:
El Sr. Estragués vol aprofitar el torn de paraula per dir que van veure que a les xarxes
socials s´havia fet el minut de silenci en honor a les víctimes i del dol oficial. Que com
a Junts per Taradell també es volen adherir en aquest moment públicament, en aquest
suport institucional i des d´aquí donar el màxim suport i escalf en aquests moments a
tota aquesta gent a qui li anava dedicat aquest minut de silenci.
L´Alcaldessa s´excusa de no avisar a temps perquè va ser absolutament precipitat.
Que de totes maneres en l´últim Ple que va ser telemàtic es va fer un minut de silenci
i que també s´ha procurat ser molt proper a les víctimes, tant per Junts per Taradell
com per l´equip de govern i que aquest Ajuntament ha respost en aquest moments de
crisi i que seguirà treballant per evitar que els perjudicis siguin més greus.
Agraeix als serveis essencials com els que ens han desinfectat, a la regidora de
benestar, a tota la gent voluntària, a les 106 cosidores per la república, als voluntaris
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del Consell de Joventut i sobretot demanar a tothom que no es relaxin les mesures,
perquè malauradament haurem de conviure amb aquest virus.

I sense més assumptes a tractar, essent les 20:26 h, l'alcaldessa aixeca la sessió de
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
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