Expedient: 244/2019 Ple 14/02/2019
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2019
Caràcter: Ordinari
Data: 14/02/2019
Hora: De les 21:00 h a les 21:15 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell

Assistents
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU)
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU)
Sra. Araceli Garcia Español (CiU)
Sr. Joan Casassas Martí (CiU)
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU)
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU)
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU)
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU)
Sr. Salvador Clot Tor (ERC)
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC)
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC)
Sra. Mercè Riera Camps (ERC)
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI)
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’Alcalde núm. 212/2018 de 31 de desembre,
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 8/2018. Exp. 1054/2018.
5. Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de
morositat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del període mig
de pagament, del 4r trimestre de 2018. Exp.483/2018 i 468/2018.
6. Aprovació de la modificació del Pla Especial “El Camp”. Exp. 74/2019
7. 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 17 DE GENER DE
2019 (P/01/2019 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 17 de gener de 2019 (P/01/2019 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte.
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm.
01/2019 de data 17 de gener de 2019.

2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local
celebrades en dates 27 de desembre de 2018 i 7, 14, 21 i 28 de gener de 2019 i 4 de
febrer de 2019, havent-se facilitat còpia de les actes de les mateixes als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al
31 de gener de 2019, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
4-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 212/2018 DE 31 DE
DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
8/2018. EXP. 1054/2018.
Es dona compte al Ple del Decret de l’alcalde 212/18, de 31 de desembre de 2018,
que textualment disposa:

Atès l’expedient que es tramita per l’aprovació de la modificació de crèdits n.º
8/2018, en la modalitat d’ampliació i transferència de crèdits en que consta l’informe
favorable de l’Interventor.
Atès que en data 31 de desembre del 2018, es va emetre informe de Secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 31 de desembre del 2018 la Intervenció va informar favorablement
de la proposta d’Alcaldia.
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del
Pressupost vigent en relació als article 180 i 181 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, i dels articles 40 a 46 del Reial Decret 500/1990,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 8/2018, del Pressupost
vigent en la modalitat ampliació i transferència de crèdits d’acord al detall següent:
MODIFICACIÓ 8/2018
CRÈDITS AMPLIABLES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00001 93200 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ ORGT
TOTAL

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00001 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES
TRACCIÓ MECÀNICA

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

HABILITACIÓ
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

60.000,00

1.300,00

61.300,00

60.000,00

1.300,00

61.300,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL

NOUS O
MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
FINAL

455.343,13

1.300,00

456.643,13

455.343,13

1.300,00

456.643,13

TRANFERÈNCIES DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00005 23100 48000 APORTACIÓ ENTITATS
SOCIALS

00005 23100 22644 AREA DE SERVEIS SOCIALS

CONSIGNACIÓ
INICIAL

SUPLEMENT
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

7.500,00

-2.000,00

5.500,00

31.061,72

2.000,00

33.061,72

00003 15301 13100 PERSONAL TEMPORAL

27.345,40

1.817,06

29.162,46

00015 92011 13100 PERSONAL TEMPORAL

33.911,76

-1.817,06

32.094,70

00003 15301 16000 SEGURETAT SOCIAL

10.818,07

1.119,33

11.937,40

00015 92011 16000 SEGURETAT SOCIAL

10.956,35

-1.119,33

9.837,02

00015 92003 16000 SEGUETAT SOCIAL FIX NETEJA

29.275,95

2.000,00

31.275,95

00016 92001 16000 SEGURETAT SOCIAL TECNICS

14.264,53

1.500,00

15.764,53

00002 13000 16000 SEGURETAT SOCIAL AGENTS

57.630,29

-1.700,00

55.930,29

00007 32300 13000 LABORAL FIX ESCOLES

15.943,23

-275,00

15.668,23

00007 32300 16000 SEGURETAT SOCIAL ESCOLES

5.142,22

-200,00

4.942,22

00001 92000 50000 FONS DE CONTINGENCIA

5.189,54

-1.325,00

3.864,54

249.039,06

0,00

249.039,06

BRIGADA

ADMINISTRACIÓ

PERSONAL TEMPORAL
BRIGADA

PERSONAL TEMPORAL
ADMINISTRACIÓ

TOTAL

SEGON. Comunicar al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió
ordinària que aquesta celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta d’una modificació que es fa just a finals d’any per
acabar de regularitzar partides i que és només un tema comptable.
El Ple en resta assabentat.

5. DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA DE MOROSITAT, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, ESTABILITAT
FINANCERA I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, DEL 4R TRIMESTRE DE 2018.
EXP. 468/18 I 483/18.
Es dóna compte al Ple dels informes del secretari-interventor corresponents al 4r
trimestre de 2018, relatius al compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament, i que s’han remès
al Ministeri d’Hisenda.

4rt. Trimestre 2018
A)Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
-Que amb les dades de reflexades a l’estat d’execució del 4rt trimestre i abans de les
tasques de liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2018, no es compleix amb
la regla de la despesa.
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, no es compleix amb
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat
un resultat de -558.428,23 €.
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 30 de desembre de 2018 de
4.155.436,15 €.
De l’anterior en resulta que serà necessària la tramitació del corresponent Pla
Econòmic i Financer.
B) 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

%

1002 1.166.177,55 € 100,00
0€

0,00

1002 1.166.177,55 €

100

203

229.477,31 €

100

0

0

0

0

S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos,
així com per manca de gestió de cobrament del creditor.
C) En relació al compliment de la LO 3/2004 de mesures contra la morositat en les
operacions comercials, Període mig de pagament, en resulten les dades següents:
Ràtio operacions pagades: 12,21
Imports pagats: 1.156.013,39 €
Ràtio operacions pendents: 0,58
Import operacions pendents: 269.600,48 €
PMP: 10,01
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament.

No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de
Pagament en el pla de tresoreria.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta de donar compte trimestral i que, al ser el 4rt trimestre,
és el tancament del 2018. Que es dóna el fet que es trenca amb la regla de la despesa
i la capacitat de finançament i que ja en són conscients des que es van incorporar les
grans inversions que es volen fer en la legislatura. Que és obligació legal de fer-ho
saber per part de la secretaria.
El Ple en resta assabentat.
6-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL “EL CAMP”.
EXP. 74/2019.
Vist que per acord de data 9 de març de 2017 de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central, es va acordar aprovar definitivament el Pla Especial de la
finca El Camp de Taradell (Text Refós novembre de 2016), publicant-se l’edicte
corresponent a dita aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7366 de 10 de maig de 2017.
L’entitat El Camp SCP presenta al registre municipal en data 7-1-19, registre d’entrada
73/19, una sol·licitud de Modificació del Pla Especial de la Finca El Camp de Taradell,
a la qual adjunta el corresponent projecte tècnic.
La Modificació interessada comporta una modificació de les instal·lacions així com una
ampliació de les mateixes en virtut de l’increment de la superfície de la finca El Camp
en 37.775 m2. En data 12 de febrer de 2019 presenta document privat de compromís
de venda d’una porció de terra de superfície 37.775 m2.
Vistos els informes de l’arquitecte i secretari municipals de 11 de febrer de 2019.
Que en tot cas i amb anterioritat a la publicació de l’edicte d’exposició pública serà
necessari que per part de la sol·licitant, es presenti l’escriptura pública de
compravenda de la superfície de 37.775 m2 esmentada, així com el compromís de la
seva agrupació amb la finca inicial d’ “El Camp” i la indivisibilitat de l’agrupació
resultant.
Que per a la modificació dels Plans Urbanístics s’ha de seguir el mateix procediment
que l’establert per a la seva aprovació.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment la “Modificació del Pla Especial de la finca El Camp de
Taradell”.

Segon.-Sotmetre a informació pública l'expedient, projectes i documents que
l'integren, durant el termini de 30 dies, per tal que se'l pugui consultar al lloc i hora
següents:
Lloc: oficines municipals, c. de la Vila núm. 45 de Taradell i al web de l'ajuntament
www.taradell.cat.
Horari: De 9 a 14:00 h, de dilluns a divendres laborables, i els dilluns laborables de
16:00 a les 19:00 h.
Durant aquest període d'informació, respecte de cada document referit, qualsevol
persona, podrà consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'expedient de
la Modificació del Pla Especial el Camp, presentar al·legacions o suggeriment així com
els informes o documents que considerin oportuns. Si no se’n formulen s’entendrà
aprovat amb caràcter provisional sense necessitat de prendre cap acord exprés.
Publicar els corresponents edictes d'aquesta aprovació inicial al DOGC, Web de
l'ajuntament www.taradell.cat, tauler d'edictes municipal, i en el diari El Punt Avui.
Tercer.-Simultàniament al període d'informació pública, sol·licitar informe als
organismes afectats per llurs competències sectorials.
Quart.-Condicionar l’execució i eficàcia dels anteriors acords a la presentació al
registre municipal per part de la sol·licitant, de la corresponent escriptura pública de
compravenda de la superfície de 37.775 m2 esmentada, així com el compromís de la
seva agrupació amb la finca inicial d’ “El Camp” , la indivisibilitat de l’agrupació
resultant i de la seva inscripció al Registre de la Propietat.
Cinquè.-Notificar aquest acord a la sol·licitant El Camp SCP.
Intervencions:
L’Alcalde explica que els propietaris d’El Camp van presentar un Pla Especial per
ampliar les naus i a mig fer el tràmit d’urbanisme, els va semblar d’ampliar més els
terrenys i les naus. Han fet el tràmit d’ampliar la finca i agrupar-la i ara cal fer el tràmit
com si comencéssim de nou però incorporant-hi la nova part de la finca i les naus
definitives. Condicionat a que portin els documents de la compra d’aquest terreny i
l’agrupació amb l’altre finca que consti com a finca única i permeti els metres quadrats
que volen construir.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

7-PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Casadevall demana sobre les obres que s’estan fent al C. Catalunya i respon
l’Alcalde que es fa una actuació de millorar la zona, posar un pas elevat, jardineres...
que es farà amb la brigada municipal. Que també està previst iniciar les obres de la
zona de l’antiga carpa, properament.

I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15 h, l'alcalde aixeca la sessió de la
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell
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Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
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