Expedient: 1235/2017 Ple 13/07/2017
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple
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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 13/07/2017
Hora: De les 21:00 h a les 21:15h.
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)

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 de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost. Exp. 1298/2017.
Aprovació de la gestió del padró d’habitants a 1 de gener de 2017.
Exp.833/2017.
6. Designació de les dues festes locals de l’any 2018. Exp. 1304/17.
7. Aprovació de la modificació de l’Annex de l’ordenança municipal reguladora de
la circulació a Taradell. Exp. 1258/17.
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió.
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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.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15 DE JUNY DE
2017 (P/06/2017 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 15 de juny de 2017 (P/06/2017 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.
06/2017 de data 15 de juny 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
celebrades de dates 29 de maig, 12 i 19 de juny 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
30 de juny 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 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST.
Exp. 1298/2017.
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 4/2017, de modificació de
crèdits del Pressupost Municipal de 2017 per crèdits extraordinaris i suplement de
crèdits.
Vist la memòria de l’alcaldia.
Vist l’informe emès pel Departament de Secretaria-Intervenció.
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Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada favorablement
en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General de 10 de juliol de 2017.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient 4/2017, de modificació de crèdits del Pressupost
Municipal de 2017, segons el següent detall:

MODIFICACIÓ 4/2017
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DESPESES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

APLICACIÓ

00012
00003

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CALDERA BIOMASSA
PAGAMENTS APLAÇATS
MILLORES XARXA AIGUES
16100 62307
VIA PUBLICA OBRES SOREA
34200 62305

TOTAL

BAIXA DE
CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

18.043,52

18.043,52

0,00

50.444,14

50.444,14

0,00

68.487,66

18.043,52

SUPLEMENT DE CRÈDITS

APLICACIÓ

00001

01100 31000

DESCRIPCIÓ

INTERESSOS DEUTE A
LLARG TEMINI
TOTAL

APLICACIÓ

00001

01100 31000

DESCRIPCIÓ

INTERESSOS DEUTE A
LLARG TEMINI
TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA DE
CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
FINAL

35.124,10

14.595,62

49.719,72

35.124,10

14.595,62

49.719,72

CONSIGNACIÓ ROMANENT CONSIGNACIÓ
INICIAL
TRESORERIA
FINAL

49.719,72

3.952,67

53.672,39

49.719,72

3.952,67

53.672,39

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

87.035,95

ORIGEN DE FONS
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BAIXA DE CRÈDITS
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APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00012

34200 64801 CALDERA BIOMASSA

00003

16100 64802

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA

CONSIGNACIÓ
FINAL

30.717,60

30.717,60

0,00

OBRES MILLORA XARXA
AIGUES

52.365,68

52.365,68

0,00

TOTAL

83.083,28

83.083,28

0,00

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
APLICACIÓ

00001

87000

DESCRIPCIÓ

ROMANENT PER A
DESPESES GENERALS
TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA

CONSIGNACIÓ
FINAL

483.001,12

3.952,67

479.048,45

483.001,12

3.952,67

479.048,45

TOTAL BAIXES

87.035,95

Segon: Exposar al públic els esmentats acords, previ anunci al BOP, pel termini de
15 dies hàbils, tal i com estableix l’article 20.1 del RD 500/90, per tal que els interessats
puguin examinar-lo i, si és el cas, presentar reclamacions.
Tercer: Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta d’un tema comptable ja que tant la caldera com la xarxa
d’aigües estan en una partida d’inversió i per fer-ho correcte cal separar l’amortització
dels interessos.
El Sr. Rodríguez comenta que només es un canvi de numero de compte.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
5.APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE
2017. Exp. 833/2017.
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Atès que ha estat finalitzat l’expedient de revisió del Padró Municipal d’Habitants de
Taradell a data 1 de gener de 2017.
Vistos els articles 15, 16, 17 i 18 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Reglament estatal de població i demarcació territorial de les
entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, de l’11 de juliol, i la Resolució de 9 d’abril de
1997 del Ministeri de la Presidència, d’instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la
gestió i revisió del Padró Municipal.
Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada favorablement
en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General de 10 de juliol de 2017.

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

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
-Aprovar la gestió i revisió del Padró Municipal d’Habitants de Taradell a 1 de gener
de 2017, amb el resum numèric següent: 6.344 persones, de les quals 3157 són
homes i 3187 són dones.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta de l’aprovació anual i que s’ha augmentat en habitants
i hi ha força paritat.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
6.DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2018, Exp. 1.304/2017.
Atès que el Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de Barcelona, ha
remès ofici de data 21-06-2017,sol·licitant que, de conformitat al que disposa l’article
37.2 de l’Estatut dels Treballadors i el Decret 177/1980, el Ple de l’ajuntament proposi
les dues festes locals del municipi de Taradell per a l’any 2018, a fi que l’Honorable
Conseller d’Empresa i Ocupació les fixi per Ordre.
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 6 de juny, en la que s’estableix
el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2018.
Atès que les festes locals tradicionals de Taradell són el dia 20 de gener, Sant Sebastià,
i el dia 25 d’agost, Sant Genís.
Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada favorablement
en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General de 10 de juliol de 2017.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.-Proposar com a festes locals del municipi de Taradell per a l’any 2018, els dies
següents:
-El dissabte dia 20 de gener, Sant Sebastià.
-El dissabte dia 25 d’agost, Sant Genís.
Segon. Notificar el present acord al Director dels Serveis Territorials a la Catalunya
Central del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions:
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L’Alcalde explica que és una acord que es pren cada any per l’elaboració dels
calendaris laborals.
Es sotmet a votació la proposa d’acord i s’aprova per unanimitat.
7.MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CIRCULACIÓ A TARADELL. Exp. 1258/17.
Vist que aquest Ajuntament té aprovada l’Ordenança de circulació de Taradell, la qual
conté l’annex amb les sancions que corresponen per cada infracció.
Que aquest annex no s’adequa als imports i sancions que actualment preveu el
Reglament de circulació, essent necessari procedir a la modificació del mateix
adaptant-se a les determinacions d’aquell i determinant quina sanció s’imposa per
cada infracció.
Que per part dels serveis municipals s’ha preparat un annex on consten la normativa
infringida, els punts que es perden del permís de conduir i la sanció que els hi
correspon.
Vist l’informe del secretari-interventor.
Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió
Informativa General en sessió del dia 10 de juliol de 2017.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar la Modificació de l’Annex de l’Ordenança municipal reguladora de la
circulació de Taradell, amb el contingut que consta en el text que es diligenciarà a
l’expedient núm. 1258/2017, on consten les infraccions i les sancions que
s’estableixen.
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 de
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l’Annex de referència 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.
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Quart.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre de l’Annex al Butlletí
Oficial de la Província, tauler electrònic d’edictes, www.taradell.cat, 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.
Intervencions:
L’Alcalde explica que fa molts anys que es treballa amb uns aparells per posar
sancions, unes pda’s proporcionades per la Diputació de Barcelona. Que aquest
sistema ha quedat obsolet perquè els aparells no incloïen tots els articles de sanció i
ara es fa de manera manual. I per aquest motiu calia posar la ordenança al dia.
El Sr. Clot comenta que veuen bé que s’actualitzin les sancions i s’adeqüin a cada
cas.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

8.PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
L’Alcalde conclou el ple comentant que el proper ple es farà la primera setmana
d’agost.
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15h, l'alcalde aixeca la sessió de la
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell

Signatura: CN=CPISR-1 C Lluís Verdaguer
Vivet, SERIALNUMBER=77303124D, G=Lluís,
SN=Verdaguer Vivet, T=Alcalde, OU=Alcaldia,
OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 27/07/2017 14:11:24

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: CN=CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní DNI 77286642H, SERIALNUMBER=77286642H,
G=Josep, SN=Rovira Sadurní, T=SecretariInterventor, OU=Secretaria, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 27/07/2017 09:25:51
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