
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 752/2019 Ple 04/07/2019 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 10/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 04/07/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:20h. 
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. 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. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11/06/2019 d’aprovació 

dels models de declaració d’interessos, incompatibilitats i béns dels regidors electes. 
Exp. 649/2019. 

5. Aprovació definitiva del canvi de sistema d’actuació urbanística del Pla Parcial núm. 
7 El Vivet- Subsector 1. Exp. 426/2017. 

6. Designació de les Festes Locals per l’any 2020. Exp. 641/2019. 
7. Renúncia a la sol.licitud de Modificació núm. 9 del POUM – Caseta de l’Hortalà. Exp. 

842/2016. 
8. Aprovació de la gestió del Padró Municipal d’Habitants en data 01/01/2019. Exp. 

499/2019. 



 

 

9. Aprovació de les bases i convocatòria d’atorgament de subvencions a entitats. Exp. 
753/2019. 

10. Denominació de la “Placeta de la Muriel Casals”. Exp. e-749/2019. 
11. Canvi de destí parcial del crèdit amb el Banc de Sabadell destinat al finançament de 

la “Urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat” i les obres d’ “Urbanització i 
millora dels Polígons Industrials El Vivet i Castellets”. Exp. 937/2018. 

12. Precs i preguntes. 

 
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. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR  DE DATA  15 i  27 DE JUNY 
DE 2019 (P/ 8 I 9 /2019 EXTRAORDINÀRIES) 
 
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 
del Ple de 15 i 27 de juny de 2019 (P/ 8 i 9 /2019 EXTRAORDINÀRIES), de les quals 
se’ls n’hi ha entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
L’Alcaldessa comenta que s’ha observat un petit error en l’import de les 
indemnitzacions dels regidors per assistència als Plens, de manera que on hi consta 
que l’import serà de “153,84 euros” quan en realitat ha de ser de “155,38 euros”, que 
és el mateix import que es cobrava fins ara. 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar l’acta de referència amb l’esmena indicada. 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL. 
 
No es disposa en aquest moment de l’acta de la Junta de Govern Local del dia 1 de 
juliol de 2019, de la qual es donarà compte en el pròxim Ple que es celebri. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des del 15 fins 
al 30 de juny 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. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
11/06/2019 D’APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ D’INTERESSOS, 
INCOMPATIBILITATS I BÉNS DELS REGIDORS ELECTES. EXP. 649/2019. 



 

 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2019 que textualment 
disposa: 
 
“ Vistos els models facilitats per la Diputació de Barcelona per a la declaració 
d’interessos, incompatibilitats i béns dels regidors electes, els quals es consideren 
adequats a efectes del Registre d’Interessos dels mateixos. 
 
Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Real Decreto 2568/86, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Aprovar els models que hauran d’utilitzar els regidors electes per a la 
declaració d’interessos, activitats, incompatibilitat i béns, i que consten a l’expedient. 
 
Segon.-Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 
 
Que l’article 75.7 de la Llei 7/85 RBRL, disposa que els models de declaració 
d’interessos, incompatibilitats i béns dels regidors electes, ha d’ésser aprovats pel Ple 
de l’ajuntament. 
 
Que aquest acord ha estat informat favorablement en la Comissió Informativa General 
de 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
-Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 11 de juny de 2019, 
d’aprovació dels models que hauran d’utilitzar els regidors electes per a la declaració 
d’interessos, activitats, incompatibilitat i béns, i que consten a l’expedient. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA DEL PLA PARCIAL NÚM. 7 EL VIVET-SUBSECTOR 1. Exp. 
426/2017. 
 
Vist que per acord del Ple municipal de data 9 de febrer de 2017 es va acordar aprovar 
inicialment el projecte Pla Parcial núm. 7 El Vivet-Subsector 1 i establir com a sistema 
d’actuació urbanística d’aquest Subsector 1 el de reparcel·lació per compensació 
bàsica, de conformitat a l’establert a l’article 129.1 del Decret 305/2006 pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya RLUC. 
 
El canvi de sistema esmentat es va notificar a totes les persones que apareixen com 
interessades a l’expedient però, no obstant i per error, no es va incloure en l’edicte 
publicat de l’aprovació inicial. Una vegada advertit l’error, es va publicar el 
corresponent edicte anunciant l’aprovació del canvi de sistema d’actuació urbanística 



 

 

del Subsector 1 del Pla Parcial núm. 7 El Vivet, per mitjà de publicacions en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial  de la Diputació de 
Barcelona, al Diari el Punt Avui, al tauler d’edicte i al web de la Corporació, exposant-
se al públic durant el termini d’un mes de conformitat a l’establert a l’article 119. 1. d) 
del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Tot i que durant el període d’informació pública de l’edicte esmentat no s’han presentat 
al·legacions, sí que s’hi feia referència en l’escrit d’al·legacions que va formular el Sr. 
Ramon Codina Puig a l’aprovació inicial del Pla Parcial núm. 7 El Vivet Subsector 1, 
presentat al registre municipal el 24-4-17, registre d’entrada 1771/17, en el sentit que 
no s’havia seguit el procediment establert a l’article 129 del RLUC. 
 
Amb la publicació de l’edicte de referència s’ha procedit a rectificar l’error de la no 
publicació de l’edicte d’informació pública del canvi de sistema d’actuació de 
cooperació pel de reparcel·lació per compensació bàsica, havent-se seguit amb 
anterioritat la resta de tràmits establerts en l’article 129 del RLUC. 
 
Que aquest acord ha estat informat favorablement en la Comissió Informativa General 
de 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar definitivament el canvi del sistema d’actuació urbanística del Pla 
Parcial núm. 7 El Vivet-Subsector 1, passant del sistema de cooperació al sistema de 
reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
Segon.-Donar publicitat a aquest acord per mitjà d’edictes que es publicaran al 
DOGC, al BOPB, al tauler d’edictes de la Corporació i al  web de l’ajuntament. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a totes les persones que apareixen com a interessades 
a l’expedient 426/2017.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020. Exp. 641/2019. 
 
Atès que el Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de 
Barcelona i el Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, han remès 
ofici de data 20-05-2019, 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 2020. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que es relacionen en l’ofici rebut.  
 



 

 

Atès que les festes locals tradicionals de Taradell són el dia 20 de gener, Sant Sebastià, 
i el dia 25 d’agost. 
 
Que aquest acord ha estat informat favorablement en la Comissió Informativa General 
de 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Proposar com a festes locals del municipi de Taradell per a l’any 2020, els dies 
següents: 

-El dilluns 20 de gener 
-El dimarts 25 d’agost. 

 
Segon. Notificar el present acord al Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers 
Socials i Famílies de Barcelona i al Director General de Relacions Laborals i Qualitat en 
el Treball. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ NÚM. 9 DEL POUM DE 
TARADELL-CASETA DE L’HORTALÀ. Exp. 842/2016. 
 
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2019 es va prendre 
l’acord següent: 
 
“Vist que a sol·licitud de la Sra. Elisabeth Reig Nuri va proposar la modificació puntual 
núm. 9 del POUM-Caseta de l’Hortalà, que va ésser assumida per aquest ajuntament 
per acord del Ple de data 1 de desembre de 2016, aprovant-se inicialment també la 
referida modificació. 
 
Es va seguir el procediment establert normativament sotmetent-se a informació 
pública i sol·licitant informes als organismes sectorials  competents. Per part de 
l’Oficina Territorial d’Acció Ambiental de Barcelona, es va requerir diversa 
documentació en relació a la modificació proposada, que alhora aquest ajuntament va 
requerir a la Sra. Reig i que no ha presentat. 
 
En data 24-05-2019 la Sra. Elisabeth Reig Nuri presenta al registre municipal, registre 
d’entrada 2463/19, un escrit en el qual manifesta que desisteix de la seva sol·licitud 
de modificació del POUM. 
 
Que la modificació de referència es tramita a instàncies de la Sra. Reig, que era l’única 
afectada per la mateixa 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’ajuntament de 1 de desembre de 2016 
d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM-Caseta de l’Hortalà i 
ordenar l’arxiu de l’expedient 842/2016. 
 
Segon.-Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. Elisabeth Reig Nuri.” 
 
Com sigui que l’acord d’aprovació inicial de la modificació de referència va ser efectuat 
pel Ple municipal, és a aquest òrgan a qui correspon, en el seu cas, deixar-lo sense 
efecte i ordenar l’arxiu de l’expedient, convalidant l’acord de la Junta de Govern 
transcrit. 
 
Que aquest acord ha estat informat favorablement en la Comissió Informativa General 
de 1 de juliol de 2019. 
 
Per tot això es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2019 
transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS EN DATA 
01/01/2019. Exp. 499/2019 
 
Atès que ha estat finalitzat l’expedient de revisió del Padró Municipal d’Habitants de 
Taradell a data 1 de gener de 2019.  
 
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 d’1 de juliol de 2019. 
 
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 2019, amb el resum numèric següent: 6.489 persones, de les quals 3.237 són 
homes i 3.252 són dones. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 

9.APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENTS DE 
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2019. Exp. 753/2019 
 
Vist que l’Ajuntament té la intenció de regular i fitxar  els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2019, i en concret en l’àmbit de 
cultura, educació i esports. 
 
Que l’elaboració de les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de les 
esmentades subvencions en concurrència competitiva i les de concessió directa per 
mitjà de convenis, s’han d’ajustar a les disposicions (articles 22 i següents) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret 887/2006 pel 
qual s’aprova el Reglament General de Subvencions (art. 58 a 67).  
 
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor. 
 
Vist que aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-Aprovar les bases reguladores i annexos d’impresos per l’atorgament de 
subvencions de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2019, amb l’objecte 
de fomentar projectes/activitats que tinguin per finalitat la promoció de l’esport, cultura 
i educació, que consten a l’expedient i que es diligenciaran pel secretari municipal, i la 
convocatòria corresponent, i aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les 
mateixes. exp. 753/2019. 
 
Segon.-Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 9000 euros (nou mil euros) en l’àmbit d’esports, de 7800 euros (set 
mil vuit-cents euros) en l’àmbit de cultura i 4900 € (quatre mil nou-cents euros) en 
l’àmbit d’educació, el contingut de la qual consta incorporat a les Bases.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de 9000 € (nou mil euros) amb càrrec a la partida 
pressupostària 00012 34201 48905, la despesa de  7800 euros (set mil vuit-cents 
euros) amb càrrec a la partida pressupostària 00008 33405 48907 i la despesa de 
4900 € (quatre mil nou-cents euros) amb càrrec a la partida pressupostària 00007 
32600 48929. 
 
Quart.-Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies l’aprovació de les 
esmentades bases, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, entenent-se aprovades 
definitivament si no se’n formulen i, simultàniament convocar el procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 



 

 

 
Cinquè.- Delegar expressament en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Taradell, la resolució i adjudicació d’aquesta convocatòria. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. DENOMINACIÓ DE LA “PLACETA DE LA MURIEL CASALS”. Exp. e-749/2019. 
 
Vist que des de vàries entitats del municipi s’ha sol·licitat a aquest ajuntament que 
s’anomeni amb el nom de Muriel Casals algun vial o espai del municipi, en record de 
la mateixa per la defensa de Catalunya i dels drets dels catalans i catalanes i de les 
dones que va portar a terme. 
 
Que es considera que és un espai adequat el que està situat darrera la Torre de Don 
Carles i que limita amb el c. Guillem de Mont-rodon. 
 
Vist que aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Anomenar “Placeta de la Muriel Casals” a l’espai situat darrera la Torre de 
Don Carles i que limita amb el c. Guillem de Mont-rodon. 
 
Segon.-Incorporar aquesta denominació al nomenclàtor municipal de vials. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Estragués diu que celebren que s’hagi fet aquest pas, que és un tema que fa 
temps que s’hi estava donant voltes i que s’havia agafat el compromís de posar el nom 
de Muriel Casals al primer carrer que sorgís nou i no canviar algun nom ja donat. Que 
benvingut sigui aquest nom i que se’l mereix. 
 
L’Alcaldessa comenta que amb 171 carrers en el poble, només n’hi havia dos amb 
nom de dona. Que és de justícia que una dona que ha lluitat per Catalunya i pels drets 
de tots tingui el seu nom en els carrers del nostre poble.  
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
11. CANVI DE DESTÍ PARCIAL DEL CRÈDIT AMB EL BANC DE SABADELL 
DESTINAT AL FINANÇAMENT DE LA “URBANITZACIÓ DEL TRAM 1 DE LA 
RONDA MONTSERRAT” I LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ I MILLORA DELS 
POLÍGONS INDUSTRIALS EL VIVET I CASTELLETS”. EXP. /2019. 
 
L’Ajuntament va aprovar en el Ple del 08/11/2018 la concertació d’una operació de 
préstec  amb el Banc de Sabadell-Programa de crèdit Local de la Diputació de 



 

 

Barcelona  per import de 723.046.75 € pel Finançament de les obres següents : 
Urbanització del Tram1 de la Ronda Montserrat ( 600.000.00€ ) i la Millora de Polígons 
Industrials ( 123.046.75 € ), havent signat el corresponent contracte el 17/12/2018. 
 
De la part del crèdit destinada al finançament de les obres d’Urbanització de la Ronda 
Montserrat, se n’ha disposat la quantitat de 138.078,53 €, i en resten disponibles 
461.921,47 €. 
 
De l’execució d’aquests dos projectes d’inversió a aquesta data, es resulta que 
l’afectació d’aquesta operació a l’actuació de la Urbanització del Tram1 de la Ronda 
Montserrat és molt inferior a l’import previst inicialment i es produirà una necessitat 
molt inferior. 
 
Donat que en el Pressupost Municipal 2019 , en el Programa de finançament de 
diversos projectes d’inversió està contemplada la contractació de noves operacions 
de crèdit a llarg termini per un import total de 275.000.00 €.. 
 
 Es per això que es creu convenient i oportú a aquesta data ajustar el nivell de 
l’endeutament Municipal a la baixa. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció Municipal respecte de la proposta  de 
canvi de destí . 
 
Atesa la potestat que s’atorga al Ple Municipal per la seva aprovació, al RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en sessió del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la modificació parcial en el destí de la operació de crèdit amb el Banc 
de Sabadell-Programa de crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per al 
finançament de les transferències per inversions a les entitats següents: 
 
- Import nominal canvi de destí : 151.995.60 €  €, segons detall:  

 
- Aportació Fundació Vilademany ( Inversió ): 135.000.00 € 

 
- Aportació Fundació escoles Bressol ( Inversió ): 16.995.60 € 

 
- Nou import  actual destí Ronda Montserrat : 309.925,87 €  
 
Segon.-Autoritzar a la Sra. Alcaldessa – Presidenta  d’aquesta Corporació, tan 
àmpliament com en dret fora menester, per a la formalització dels corresponents 
documents, així com a resoldre quantes incidències puguin suscitar-se fins a la 
formalització. 
 



 

 

Tercer.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera,  Assegurances i 
Tresor  la modificació i canvi de destí parcial  d’aquesta operació. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
12. PRECS PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:20 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
 
M. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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