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Expedient: 1072/2017 Ple 15-06-2017
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 06/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 15/06/2017
Hora: De les 21:00 h a les 21:40h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell
Assistents
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU)
Sra. Araceli Garcia Español (CiU)
Sr. Joan Casassas Martí (CiU)
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU)
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU)
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU)
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU)
Sr. Salvador Clot Tor (ERC)
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC)
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC)
Sra. Mercè Riera Camps (ERC)
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI)
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU)
ORDRE DEL DIA
1.
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.
Aprovació del Pla Jove 2017-2020. Exp. 988/2017
Aprovació del conveni Xarxa Rescat-Comunicació vigilants municipals. Exp.
402/2017.
6. Donar compte de les memòries i informes d’auditoria de les Fundacions
Vilademany, Arpa i Escoles bressol de l’exercici 2016. Exp. 1065/2017.
7. Donar compte del Decret de l’alcalde 80/2017, d’aprovació de la modificació de
crèdit 3/2017. Exp. 990/2017
8. Creació i registre de fitxers de dades personals de l’Ajuntament de Taradell.
Exp. 1111/2017.
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9. Donar compte del Decret de l’alcalde 91/2017 de delegació de funcions a
regidors d’ERC i SI. Exp. 484/2016.
10. 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 11 DE MAIG DE
2017 (P/05/2017 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 11 de maig de 2017 (P/05/2017 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.
05/2017 de data 11 de maig de 2017.

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 de
dates 24 d’abril i 2, 8, 15 i 22 de maig de 2017, 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 maig de 2017, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.

4. APROVACIÓ DEL PLA JOVE 2017-2020. Exp. 988/2017.
Vist que és necessari disposar d’un document marc que estableixi les línies de treball
de l’Ajuntament de Taradell en matèria de Joventut, per tal de conèixer la realitat de
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la població juvenil i detectar-ne les necessitats i, per tant, definir i impulsar les
polítiques de joventut.
Que al ser membre aquest ajuntament de la Mancomunitat La Plana, prestant els
serveis de joventut directament per mitjà de la mateixa, juntament amb altres
ajuntament de la zona, ha permès l’aprovació i execució de plans de joventut
mancomunats per als municipis adherits al mateix.
Que la Mancomunitat La Plana ha redactat el Pla Jove 2017-2020, aprovat per acord
de l’Assemblea General de la mateixa en sessió de data 19 d’abril de 2017, on
s’incorpora la informació i les accions a portar a terme en els municipis adherits a
aquest servei, considerant-se adequat a les necessitats del poble de Taradell.
Vist el que es disposa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 33/2010 de
Polítiques de joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar el Pla Jove 2017-2020 formulat i aprovat per la Mancomunitat La
Plana i adherir-se a les disposicions del mateix.
Segon.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat La Plana.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta del Pla Jove, que l’anterior vencia el 2016 i com que
tenim el serveis de joventut mancomunats es va redactar des de la Mancomunitat i
aprovar per assemblea. Que el Pla té una part comuna però cada municipi té un annex
concret.
La Sra. Riera comenta que és un Pla que detalla molt bé les necessitats i temes que
s’ha de vetllar perquè es vagin assolint i el jovent es senti còmode dins el municipi.
Que les ajudes per la inserció laboral o les activitats festives han de representar a tot
el ventall de la població.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

5. APROVACIÓ DEL CONVENI XARXA RESCAT-COMUNICACIÓ VIGILANTS
LOCALS. Exp. 402/2017.
Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració
entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Taradell, per a l’adhesió d’aquest a la Xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció civil.
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Que per part del Departament d’Interior s’ha proposat la signatura d’un conveni per a
l’adhesió a la Xarxa rescat per part de l’Ajuntament de Taradell en l’àmbit dels 7
vigilants municipals que presten el servei operatiu al municipi en torns de 24 hores al
dia els 365 dies de l’any.
Que la incorporació dels vigilants municipals a la Xarxa Rescat és operativament
positiva, ja que incorpora més operadors al sistema de coordinació a través d’aquella
i permet respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències
de les administracions públiques catalanes.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració per a l’adhesió a la Xarxa rescat per part
de l’Ajuntament de Taradell en l’àmbit dels 7 vigilants municipals, proposat pel
Departament d’Interior.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar l’adhesió del servei de vigilants local de l’Ajuntament de Taradell a
la Xarxa Rescat i aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa
Rescat en l’àmbit dels vigilants locals.
Segon.-Facultar expressament l’alcalde Sr. Lluís Verdaguer Vivet per signar el referit
conveni i els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord al Departament d’Interior.
Intervencions:
L’Alcalde explica que ja estaven adherits a la Xarxa Rescat però suposa una millora
interessant. Que fins ara teníem dos aparells de telecomunicació i ara tindrem una
comunicació directe amb Mossos d’Esquadra cosa que fins ara els pobles amb
vigilants això no ho tenien. I agrair al Departament d’Interior que hagi pensat amb
Taradell per ser un dels primers pobles que ho desenvolupi.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
6.DONAR COMPTE DE LES MEMÒRIES I INFORMES D’AUDITORIA DE LES
FUNDACIONS VILAEMANY, L’ARPA I ESCOLES BRESSOL DE L’EXERCICI 2016.
Exp. 1065/2017.
Vist que aquest Ajuntament intervé en els Patronats de la Fundació Vilademany,
Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, fent-hi puntualment i si és
necessari, algunes aportacions econòmiques per tal de donar suport als serveis
d’interès general que presten les mateixes.

CVE: 20170-06286-22919-92131

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

Atès l’anterior es considera convenient donar compte al Ple de la memòria i resultat
econòmic de les mateixes.
Que s’ha entregat als grups municipals còpia de la memòria i dels informes d’auditoria
de les fundacions relacionades, amb anterioritat a aquest acte.
Es dóna compte al Ple de les memòries i informes d’auditoria de l’exercici 2016 de la
Fundació Vilademany, Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, que
han presentat el resultat d’explotació següent:
FUNDACIÓ
Vilademany
L’Arpa
Escoles Bressol

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
-37.150,59 €
586,13 €
-6.967,20 €

Intervencions:
L’Alcalde explica que l’Ajuntament és el constituent d’aquestes fundacions i que cada
any presenten els comptes als Ple perquè creuen que és bo que hi hagi aquest control,
que també es fa des dels respectius patronats.
Que eren conscients de les pèrdues. Que la Fundació Vilademany ha augmentat el
servei. Que hi ha hagut pèrdues però té unes reserves considerables. Que en el cas
de l’Escola Arpa hi ha un benefici positiu petit. Que en el cas de l’Escola Bressol hi ha
hagut unes pèrdues, que és preocupant la davallada d’alumnes des del tancament de
l’altre centre. Que la natalitat es manté i cal mirar quines matricules hi hauran el
setembre i fer-ne una valoració en aquell moment de quines poden ser les causes.
El Sr. Clot comenta que el seu grup coneixen bé les Fundacions, valoren molt
positivament el canvi d’edifici de l’Arpa i pensen que cal fer una valoració dels motius
de la davallada de l’Escola Bressol.
El Sr. Casadevall comenta que els resultats en general són correctes i que el tema de
l’Escola Bressol ja és recurrent i cal pal·liar-ho.
El Ple en queda assabentat.
7.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE 80/2017 D’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017. Exp. 990/2017.
Vist el Decret de l’alcalde núm. 80/2017, de 8 de maig, que textualment disposa:
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“ Atès l’expedient que es tramita per l’aprovació de la modificació de crèdits n.º 3/2017,
en la modalitat generació, en que consta l’informe favorable de l’Interventor.
Atès que en data 8 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 8 de maig 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 3/2017, del Pressupost
vigent en la modalitat generació de crèdits d’acord al detall següent:
DESPESES
GENERACIÓ DE CRÈDITS

APLICACIÓ

00008 33300 13100
00008 33300 16000
00015 92011 13100
00015 92011 16000
00003 15301 13100
00003 15301 16000

DESCRIPCIÓ

PERSONAL TEMPORAL
CULTURA CCCF
SEGURETAT SOCIAL
PERSONAL TEMPORAL
CULTURA
PERSONAL TEMPORAL
ADMINISTRACIO
SEGURETAT SOCIAL
PERSONAL TEMPORAL
ADMINISTRACIO
PERSONAL TEMPORAL
BRIGADA
SEGURETAT SOCIAL
PERSONAL TEMPORAL
BRIGADA

CONSIGN
ACIÓ
INICIAL

NOUS O
MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

14.391,60

14.391,60

0,00

4.663,23

4.663,23

0,00

19.198,36

19.198,36

0,00

6.287,34

6.287,34

0,00

27.017,34

27.017,34

0,00

10.006,76

10.006,76

00003 15300 22104

VESTUARI BRIGADA
MUNICIPAL

2.000,00

400,00

2.400,00

00015 92000 22721

TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES

40.000,0
0

250,00

40.250,00

42.000,0
0

82.214,63

124.214,63

TOTAL
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ORIGEN DELS FONS
COMPROMÍS D'INGRESSOS

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
PROGRAMA
00003 46112 COMPLEMENTARI FOMENT
DE L’OCUPACIÓ LOCAL
2017-2018
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
PROGRAMA
00008 46112 COMPLEMENTARI FOMENT
DE L’OCUPACIÓ LOCAL
2017-2018
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
PROGRAMA
00015 46112 COMPLEMENTARI FOMENT
DE L’OCUPACIÓ LOCAL
2017-2018
TOTAL

CONSIGN
ACIÓ
INICIAL

NOUS O
MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

37.424,10

37.424,10

0,00

19.054,83

19.054,83

0,00

25.735,70

25.735,70

0,00

82.214,63

82.214,63

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 la Diputació ens ha donat el mateix import que l’any passat pels
Plans d’ocupació. Aquesta vegada per dues anualitats. Que l’any vinent ja podrem
comptabilitzar-ho en el pressupost inicial. Que això ens ha permès tenir personal
administratiu i de brigada.
El Ple en resta assabentat.

8.CREACIÓ I REGISTRE DE FITXERS DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL. Exp. 1111/2016.

DADES

PERSONALS

DE

Vist que l’article 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, a l’art. 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de novembre, a la
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Disposició Final Tercera de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades de Catalunya i altra normativa complementària, disposen que la
la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques, s’haurà
de realitzar mitjançant disposició general publicada en el Butlletí Oficial de la
Província.
Que s’ha procedit a modificar fitxers amb dades personals i se n’han creat de nous.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats, parcialment automatitzats i
manuals amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Taradell, amb les
especificacions que consten a l’Annex que es troba a l’expedient de referència, que a
continuació es relacionen:
Actes esportius; carnet biblioteca; propietaris d’animals i cens; comptabilitat i
tresoreria; consultes ciutadanes; control de presència; estudis i patrimoni documental;
informes agents locals; inscripcions; joventut; nòmines; padró; personal-recursos
humans; prevenció de riscos laborals; registre civil; registre d’entitats; resolucions i
acords; sol·licituds i tràmits; tributs i sancions; videovigilància via pública i vídeo
vigilància equipaments municipals, serveis socials i ciutadania.
Segon.- Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació d’un edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, la creació dels fitxers relacionats a l’anterior apartat primer
d’aquest acord.
Tercer.-Demanar la inscripció en el Registre general de protecció de dades de
Catalunya dels fitxers de referència.
Quart.-Notificar aquest acord i documentació complementària a l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades per tal que procedeixi a la inscripció dels mateixos.
Intervencions:
L’Alcalde explica que per complir la llei de dades personals s’ha contractat una
persona externa per posar-ho tot al dia.
El Sr. Clot comenta que saben que cal seguir la llei en aquest sentit.
El Sr. Casadevall comenta que és una feina que cal fer.
L’Alcalde comenta que abans podíem facilitar més dades personals a les entitats, a
quintes, etc. i ara no podem facilitar-ho.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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9.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE 91/2017 DE DELEGACIÓ DE
FUNCIONS A REGIDORS D’ERC I SI. Exp. 484/2016.
Es dóna compte al Ple del Decret de l’alcalde 91/2017, de 13 de juny, que textualment disposa:

“Vist que per Decret de l’alcalde 107/2015, es varen establir les àrees o regidories de
gestió de l’ajuntament, i l’adscripció a cadascuna dels regidors del grup municipal de
Convergència i Unió.
Que durant el transcurs de la legislatura s’ha evidenciat l’ànim de col·laboració amb
l’equip de govern dels regidors de la resta de grups municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya i de Solidaritat per la Independència, i la coincidència en
moltes de les accions i actuacions efectuades o promogudes per aquell.
Aquesta situació d’entesa i confiança entre els diferents grups municipals fa
aconsellable, per tal d’aconseguir els millors resultats per als ciutadans de Taradell, la
incorporació dels regidors d’aquests grups a les tasques de govern de l’ajuntament.
Vist que, a tal fi i durant les últimes setmanes s’han mantingut diverses reunions entre
tots els grups municipals per estudiar i establir la forma i àmbits de col·laboració dels
regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència en
les tasques de govern de la Corporació, havent-se arribat a un acord que es trasllada
en aquesta Resolució, en la qual es relacionen els diferents encàrrecs i delegacions
als regidors de referència.
RESOLC
Primer.-Establir les àrees o regidories de gestió de l’Ajuntament de Taradell i
l’adscripció de regidors delegats de la gestió, següents:
-Regidoria d’igualtat: Mercè Riera Camps (ERC).
-Regidoria de participació: Salvador Clot Tor (ERC).
-Regidor adjunt a la regidoria de governació: Lluís Rodríguez Rufart (ERC).
-Regidor adjunt a la regidoria de medi ambient: Xavier Blancafort Pujols (ERC).
-Regidoria de relacions institucionals: Jacint Casadevall Puig (SI).
Segon.-Delegar en els regidors relacionats en l’anterior apartat de la part dispositiva
d’aquesta Resolució, en les regidories i condició que els hi són atribuïdes, les facultats
de direcció, gestió i coordinació de les mateixes i dels serveis que en depenen, així
com la impulsió dels tràmits, elevant, si és el cas, proposta de resolució als òrgans de
govern municipal per a la seva adopció, amb efectes el dia 15 de juny de 2017.
Tercer.-Notificar aquesta resolució a tots els regidors afectats, entenent-se que
acceptem les delegacions i facultats conferides en la mateixa, si en el termini de tres
dies des que se’ls notifiqui no manifesten res en contra o es fa ús de la delegació, i
donar-ne compte en el proper Ple que es celebri.”
Intervencions:
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L’Alcalde explica que ja se n’ha parlat aquests darrers dies a la premsa. Que creu que
és un acord bo per Taradell. Que durant els 10 anys de la seva presa de possessió
s’han fet moltes coses i també gràcies a l’oposició. Que hi ha una bona sintonia
personal entre tots. Que ha sigut molt fàcil arribar a un acord. Que seran 13 regidors
per treballar per Taradell. Que es creen dues regidories noves. Que hi haurà dues
àrees molt importants on incorporarem dos regidors més. Que hi haurà la regidoria
per temes institucionals. I dona les gràcies a tots i sobretot als seus regidors. I que
creu que si ERC o SI veuen alguna cosa que no els agrada també ho diran encara
que formin part del govern.
El Sr. Clot comenta que el seu grup farà 2 anys que van prendre possessió, formant
part de l’oposició altre vegada. Que és una tasca difícil ja que les seves aportacions
poden caure en un sac buit, però han vist un canvi d’actitud de les relacions passades
amb el grup de CIU. Que han pogut fer aportacions i s’han escoltat les seves
propostes. Que és millor treballar tots junts pel poble que fer tres guerres separades.
Que les àrees que agafen son les que els han fet més el pes i s’hi sentiran còmodes
treballant. Que el treball de les regidories ha de ser transversal. Que hi ha hagut molts
comentaris i vol aclarir que el poble no es queda sense oposició perquè vetllaran que
les coses es facin el millor possible sobretot pel benefici de tot el poble.
El Sr. Casadevall explica que tots els que estan a l’Ajuntament estan amb la voluntat
del poble per treballar pel poble i pel país. Que el fet de fer un pacte no és fàcil. Que
la gent ho atribueix a interessos particulars i partidistes i per sort en el cas de Taradell
no ens afecta. Que l’equip de govern ha demostrat generositat i és d’agrair i denota
maduresa. Que està disposat a que funcioni el pacte per aconseguir el millor govern
pel poble. Que hi haurà oposició igual ja que es cuidaran que les coses es facin millor
que mai. Que estem units per la màxima llibertat del nostre país.
El Ple en queda assabentat.

10.PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I sense més assumptes a tractar, essent les 21:40h, 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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