
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 430/2019 Ple 03/04/2019 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 04/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 03/04/2019 
Hora: De les 21:00 h a les 21:20 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. 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. Sorteig per a l’elecció de membres de les meses electorals de les Eleccions 

Generals de 28 d’abril de 2019. Exp. 293/2019. 
5. Donar compte de l’informe de Secretaria-Intervenció de compliment de la 

normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació de 
l’exercici 2018. Exp. 308/2019. 

6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del Pressupost de l’exercici 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 7 DE MARÇ DE 
2019 (P/03/2019 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 7 de març de 2019 (P/03/2019 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. 
03/2019 de data 7 de març de 2019. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dona compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades en dates 18 i 25 de febrer i 4, 11 i 18 de març 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 dona compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de  l’1 al 
31 de març 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. SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 
DE LES ELECCIONS GENERALS DE 28 D’ABRIL DE 2019. Exp. 293/2019. 
 
Vist que per Real Decreto 129/2019, de 4 de març, publicat en el BOE de 5 de març 
de 2019, s’han convocat eleccions generals al Congrés de Diputats i al Senat que 
tindran lloc el 28 d’abril de 2019. 
 



 

 

Atès que l’article 26.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix que 
el sorteig públic per a la designació del president i dels vocals de cada mesa té lloc 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, es a dir entre els 
dies 30 de març i 3 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 
 
Que el sorteig cal realitzar-lo en un Ple de l’Ajuntament de Taradell utilitzant l’aplicació 
informàtica “Conoce”, proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística i que ja 
incorpora el cens electoral de Taradell, de forma que es triaran aleatòriament els  
electors de la base de dades esmentada per a cadascuna de les vuit meses electorals 
del municipi de Taradell, als quals s’assignaran els diversos càrrecs de presidents i 
vocals, titulars i suplents. 
 
La proposta ha estat estudiada i informada favorablement per la Comissió Informativa 
General, en sessió extraordinària de data 1 d’abril de 2019. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig en la forma indicada i amb el resultat que 
s’incorpora a l’expedient núm. 293/2019 amb diligència del secretari de la Corporació. 
 
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’elecció de presidents i vocals, titulars i fins a 9 suplents, de les vuit 
meses electorals del municipi de Taradell, per a les eleccions al congrés de Diputats i 
al Senat que tindran lloc el dia 28 d’abril de 2019, efectuada per sorteig fet en aquest 
moment pel Secretari-Interventor mitjançant l’aplicació informàtica “Conoce” i la base 
de dades del cens electoral de Taradell, el resultat del qual s’incorporarà a l’expedient 
amb diligència del secretari de la Corporació. 

 
Segon.- Notificar i citar els designats per la constitució de les meses el dia 28 d’abril 
de 2019, una vegada diligenciades les notificacions i citacions per la Junta Electoral 
de Zona, o en el seu cas, per la Secretaria de l’Ajuntament prèvia delegació del 
President de la Junta Electoral de Zona, d’acord a la normativa electoral vigent. També 
es notificaran al Jutge de Pau de Taradell. 
 
Intervencions: 
 
El Secretari explica el funcionament del programa que es fa servir pel sorteig i es 
procedeix al sorteig. 
 
Es sotmet la votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2018. EXP. 
308/2019. 
 



 

 

Es dona compte al Ple de l’informe del secretari-interventor relatiu al compliment de la 
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació de 
l’exercici 2018, que es transcriu seguidament: 
 

“Amb motiu de l’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost municipal de 
l’exercici 2018, i de conformitat amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Les Entitats Locals hauran d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat 
pressupostària en tot el cicle pressupostari, entenent com  a tal la situació d’equilibri o 
superàvit computada en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició 
que conté el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
I amb aquesta finalitat es farà un seguiment de les dades d’execució del pressupost, 
tot ajustant la despesa pública per tal de garantir que, al tancament de l’exercici, no 
s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aqueta tasca s’emmarca al previst 
en les mesures preventives pel compliment de la Llei 2/2012. 
 
També caldrà analitzar i informar respecte del compliment de la regla de la despesa i 
de l’objectiu del deute. 
 
Aquest informe cal emetre’l amb caràcter independent, i s’incorporarà a l’informe 
previst a l’article 191.3 del RD legislatiu 2/2004, text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o 
de la regla de la despesa, comportarà l’elaboració d’un pla econòmic-financer, d’acord 
amb el que s’ha establerts als articles 19 i s. s. del RD 1463/2007 del reglament de 
desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals, i a l’article 21 de la Llei 2/2012 Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
Aquest informe caldrà elevar-lo al Ple de la Corporació. 
 
El detall dels càlculs efectuats i els ajustos practicats, sobre la base de dades dels 
capítols del pressupost d’ingressos i despeses en termes de comptabilitat nacional, 
segons el sistema europeu de comptes nacionals o regionals, són els següents: 
 
A) Capacitat de finançament: El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la 
comparació dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i dels capítols 1 a 7 
d’ingressos. I l’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una situació 
d’equilibri o superàvit. 
 



 

 

INGRESSOS NO FINANCERS LIQUIDACIÓ

Ingressos dels capítols 1 a 7 6.823.363,98

Ajust per no recaptació de tributs -86.426,54

Devolució d'ingressos pendents  pagar (+ inicials - finals) 0,00

Correlació de transferències 0,00

Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 27.587,76

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0,00

Altres ajustaments SEC95 0,00

6.764.525,20

DESPESES NO FINANCERES LIQUIDACIÓ

Despeses dels capítols 1 a 7 6.682.442,64

Despesa pendent d'aplicar (- inicials + finals) 24.907,78

Meritament interessos (- inicials + finals) 0,00

+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0,00

- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 52.910,25

+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 835.170,30

+ Altres ajustaments SEC 95 0,00

7.489.610,47

Capacitat de finançament -725.085,27

Sobre ingressos no financers -10,72

 
 
 
B) La regla de la despesa: Caldrà analitzar i validar la regla de la despesa en base 
al descrit en l’article 12 punt 2 de la Llei 2/2012 (ajustaments). 
 

  IMPORT 

Obligacions de capítol 1 a 7, llevat del 3 6.631.220.98 

Drets finançades amb subvencions procedents d'AAPP -887.516.10 

Augment/Disminució per capacitat reservada 782.260.05 

Excés de finançament d'inici de l'exercici ca 52.910.25 

Excés de finançament de final de l'exercici cf 835.170.30 

Altres ajustaments SEC95 24.907.78 

Base de la regla de la despesa 6.550.872.71 

Inversions Financeres Sostenibles D.A.6 L.O. 9/2013 154.293.64 

Base de la regla de la despesa ajustada 2018 6.396.579.07 

Base de la regla de la despesa liquidació 2017 5.439.200.06 

Límit Despesa liquidació pressupost 2018 (Base 2017*2,40%) 5.569.740.86 

Valoració canvis normatius sobre recaptació (augment) 0,00 

Límit Regla de la despesa inicial 5.569.740.86 



 

 

Taxa implícita de creixement respecte liquidació inicial 17.60% 

Taxa implícita de creixement respecte liquidació ajustada  14.85% 

 
C) Objectiu del deute: Cal analitzar i validar en aquest punt, que s’han complert els 
objectius de deute fixats al pressupost. 
 
 

 LIQUIDACIÓ 

  

Saldo a 31/12/2017 3.663.345,41 

Disposició-Altes 2018 1.134.797,15 

Amortització 2018 639.155,63 

Deute a curt termini (operació de tresoreria) 0 

Saldo a 31-12-2018 4.158.986,93 

Ingressos corrents liquidats liquidació 2018 6.336.069,56 

Percentatge sobre ingressos corrents de 
l’exercici 

65,64% 

Principi sostenibilitat financera 2020 75% 

Marge endeutament -9,36% 

 
 
Per tot això cal informar del següent resultat obtingut: 
 

- En la capacitat de finançament: És negativa , per tant necessitat de 
finançament per import de – 725.085.27 €, essent el percentatge sobre els 
ingressos no financers de -10.72%. Això ens indica que els ingressos no 
financers, una vegada practicats els ajustos als capítols I, II i IV, no  cobreixen 
suficientment les despeses no financeres. 
 

- En la regla de la despesa: Les obligacions reconegudes netes del capítol I al 
VII (excepte el capítol III), descomptant els drets reconeguts procedents de 
subvencions de les AAPP que han servit per finançar despeses reconegudes, i 
tenint en compte els excessos de finançament d’inici i final d’exercici i els 
ajustos SEC 95 per les despeses pendents d’aplicar  a 31/12/2018 , suposen 
una base inicial de la regla de la despesa  per import de 6.550.872.71 €, 
aquesta base es poden deduir les inversions financerament sostenibles 
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses general obtinguda a la 
liquidació del exercici 2017, en aquest exercici aquest import deduïble és de 
154.293.64 € i per tant la base de la regla de la despesa ajustada a l’any 2018 
és de 6.396.579.07 €. 
 
Aquesta base tindrà un límit de despesa no financera actualitzada per la taxa 
d’ increment 2017-2018 del 2,40% per import de 5.569.740.86 €. 
 



 

 

a) Una taxa implícita de creixement del 17.60%% respecte de la base de la 
regla de la despesa de la liquidació 2017, d’import  5.439.200.06 €. 
 
b) Una taxa implícita de creixement del 14.85% respecte de la base ajustada 
de la regla de la despesa per a la liquidació del pressupost 2017, d’import 
5.569.740.86 €. 
 

- En l’objectiu del deute: El nivell d’endeutament de l’Ajuntament a 31/12/2018 
s’ha situat al 65,64% dels recursos corrents i ordinaris reconeguts en la 
liquidació 2018. I  el principi de sostenibilitat financera a 31/12/2020 és preveu 
al 75% . 
 
Per tant, podem dir que l’Ajuntament compleix amb el principi de sostenibilitat 
financera. 

      

- El període mig de pagament a proveïdors:  durant el quart trimestre de 2018 
es de 10,01 dies des de la data d’aprovació de les factures i per tant en un 
termini inferior  als  30 dies que estableix la normativa.. 
 

Amb base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe,  no es compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, tampoc  es compleix amb la regla de la despesa, 
en canvi si es compleix amb la  sostenibilitat financera i el PMP. 
 
Per tot això caldrà,  procedir al que està establert a l’apartat 10 de la Nota de Tutela 
financera dels Ens Locals  de la Direcció General de Política Financera Assegurances 
i Tresor de la Generalitat de Catalunya i redactar i aprovar un Pla Econòmic Financer 
en el termini d’un mes des que es posa en coneixement aquest informe, que haurà de 
preveure el compliment dels indicadors macroeconòmics del proper exercici 
pressupostari. 
 
També caldrà complir amb el que s’estableix a la  Llei 2/2012 Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.” 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que ja era previst que no complirien amb l’estabilitat pressupostaria 
i la regla de la despesa donat que s’han previst una sèrie d’inversions que ho fan 
saltar. Que amb aquest acord es ratifica el que ja sabíem i que estem tranquils de la 
capacitat econòmica de l’Ajuntament. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
6.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 4 DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2019. Exp. 445/2019. 
 
 
 



 

 

Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles, es  
procedeix a l’aprovació de la modificació de crèdit 4/2019 en la modalitat de 
transferència de crèdits  finançats amb baixes de crèdits reduïbles. 
 
Atès que en data 1 d’abril es va emetre informe de secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

 
Atès que en data 1 d’abril la Intervenció de Fons va informar favorablement la proposta 
d’Alcaldia. 
 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 4/2019, en la 
modalitat de transferència de crèdits, finançat amb baixes de crèdits deduïbles, 
d’acord amb el resum per capítols següent: 
 

MODIFICACIÓ 4/2019                                                                                     

   
DESPESES 

 
     

TRANSFERÈCIA POSITIVA    

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

SUPLEMENT 
DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

00005 23104 78003 APORTACIÓ FUNDACIÓ 
VILADEMANY CONST. 
HABITATGES TUTELATS 

547.108,24 200.000,00 747.108,24 

TOTALS    547.108,24 200.000,00 747.108,24 

       

       

FINANÇAMENT     

TRANSFERÈCIA NEGATIVA    

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

BAIXES DE 
CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

00003 15300 60903 RONDA MONTSERRAT 721.517,04 200.000,00 521.517,04 

TOTALS    721.517,04 200.000,00 521.517,04 

  
 
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 ja s’havia anunciat la intenció de fer aquesta modificació. Que la 
Ronda s’executarà elaborant el Pla Parcial urbanístic i els diners passaran a  destinar-
se a la construcció dels habitatges tutelats. Que la Fundació no haurà d’endeutar-se 
massa. Que es dona sortida al principal projecte d’aquesta legislatura. Que la Ronda 
no es descarta sinó que es posposa. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.PRECS I PREGUNTES 
 

No se’n formulen. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:20 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 
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