
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1034/2018 Ple 13/12/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 12/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13/12/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:55 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. Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l’exercici 

2019. exp. 981/2018. 
5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2018. exp. 

1060/2018. 
6. Ratificació de l’acord de la junta de govern de 12 de novembre d’aprovació de 

l’expedient de licitació del contracte “suport comptable i intervenció” i delegació 
de funcions. exp. 686/18. 

7. Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-d01 de l’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica pel consorci català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, sau. exp. 1032/2018 



 

 

8. Aprovació provisional de la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per al finançament de l’execució del projecte “Urbanització del c. Font d’en Déu 
i del c. de Tona”. exp. 936/2018.  

9. Moció per demanar l’abolició de la monarquia espanyola. exp. 282/18. 
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 8 DE NOVEMBRE 
DE 2018 (P/11/2018 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 8 de novembre de 2018 (P/11/2018 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. 
11/2018 de data 8 de novembre de 2018. 
 
 
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 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2018, 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 novembre de 2018, 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 PRESSUPOST MUNICIPAL I DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DE L’EXERCICI 2019. Exp. 981/2018. 
 



 

 

Vist que el Projecte del Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2019, format 
pel Sr. Alcalde-President de l' Ajuntament, està integrat pel Pressupost únic de l' Entitat 
Local. 

Atès que al pressupost de l’Entitat Local, s’ha incorporat la documentació legalment 
exigible :  

- Memòria  de l’ Alcalde-President ,explicativa del seu contingut i de les 
principals modificacions  respecte del pressupost vigent. 

- Bases d’execució del Pressupost.  
- Liquidació del Pressupost de l’ exercici econòmic 2017, 
- Avançament  de la liquidació del primer semestre del  2018,  tal com disposa 

la instrucció de Comptabilitat. 
- Annex de personal de l' Entitat Local, en que es relacionen i valoren  els 

llocs de treball existents en la mateixa, de manera que es doni l'oportuna 
correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost. 

- Annex de les Inversions a realitzar a l’exercici , subscrit per l’Alcalde-
President i codificat. 

- informe econòmic-financer, on s’exposin les bases utilitzades per a la 
avaluació dels ingressos  i les operacions de crèdit previstes , la suficiència 
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions    
 

Que consten a l’expedient els informes de secretaria, l’informe econòmic-financer i 
l’informe d’avaluació del compliment de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera ,  de 10 de desembre de 2018 emès amb caràcter favorable al 
projecte de pressupost i del qual en resulta que aquest compleix els objectius, de 
capacitat/necessitat de finançament, de la regla de la despesa i de l’objectiu del deute. 

El pressupost és equilibrat quan a despeses i ingressos en la quantitat de 
6.438.468,95€, i per tant, no presenta dèficit inicial. 

Atès allò que disposa la normativa d’aplicació i en especial la següent: 

-Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

-Reial Decret 500/1990 dels Pressupostos de les Entitats Locals 

-Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

-Llei 47/2003 de 26 de novembre, General pressupostària (LGP). 

-Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic. 

-Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

Que aquesta proposta ha estat estudiada i informada favorablement per la Comissió 
Informativa General, en sessió ordinària de data 10 de desembre del 2018. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 



 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost municipal, les bases d’execució i la 
plantilla de personal de l’exercici 2019, en la forma següent:  

PRESSUPOST 2019 

ESTAT D’INGRESSOS 

1. OPERACIONS CORRENTS 

Capítol 1 Impostos Directes     2.237.963,04€ 

Capítol 2 Impostos Indirectes           90.000,00€  

Capítol 3 Taxes i altres ingressos        2.122.468,06€     

Capítol 4 Transferències corrents           1.663.114,64€ 

Capítol 5 Ingressos patrimonials                     43.508,63€ 

Suma operacions corrents                     6.157.054,37€ 

2. OPERACIONS DE CAPITAL 

Capítol 3 Contribucions especials 6.414,58€ 

Capítol 6 Alienació d’inversions reals     0,00€ 

Capítol 7 Transferències de capital 0,00€ 

Suma operacions de capital                              6.414,58€ 

3. OPERACIONS FINANCERES 

Capítol 8 Actius financers  0,00€ 

Capítol 9 Passius financers                        275.000,00€ 

Suma operacions financeres                                  275.000,00€ 

Total ingressos                        6.438.468,95€ 

 

ESTAT DE DESPESES 

1.OPERACIONS CORRENTS 

Capítol 1 Despeses personal               1.215.168,62€ 

Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis          3.676.246,66€ 

Capítol 3 Despeses financeres                           55.831,08€ 

Capítol 4 Transferències corrents                           548.198,53€ 

Capítol 5 Fons de Contingència i altres                51.473,95€ 



 

 

Suma operacions corrents                           5.546.918,84€ 

 2.OPERACIONS DE CAPITAL 

Capítol 6 Inversions real                         214.157,08€ 

Capítol 7 Transferències de capital 151.995,60€ 

Suma operacions de capital                   366.152,68€ 

3. OPERACIONS FINANCERES 

Capítol 8 Actius financer              0,00€                                           

Capítol 9 Passius financers                           525.397,43€ 

Suma operacions financeres                   525.397,43€ 

Total despeses              6.438.468,95€ 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 2019 

     

       

Llocs de treball Subgrup Nº places Ocupades 
fixes 

 Ocupades    
interines 

    Vacants 

       

A) Llocs de treball reservats a personal funcionari      

1. Amb habilitació de caràcter estatal:      

1.1. Secretari‑Interventor:  A1 1 1 0 0 

2. Escala d'administració general:      

2.1. Sots-escala de gestió:      

2.1.1. Administratius:  C1 1 1 0 0 

2.1.1. Administratius:  C1 1 0 1 0 

2.2. Sots-escala auxiliar:      

2.2.1. Auxiliars:  C2 1 1 0 0 

2.3 Sots-escala tècnics:      

2.3.1. Tècnic administració A1 1 0 0 1 

3. Escala d'administració especial:      

3.1. Sots-escala serveis especials:      

3.1.1. Agent Auxiliar de Policia Local: AP 1 0 1 0 

3.1.2. Agent Auxiliar de Policia Local AP 1 0 1 0 

3.1.3. Agent Auxiliar de Policia Local AP 1 0 1 0 

3.1.4. Agent Auxiliar de Policia Local AP 1 1 0 0 

3.1.5. Agent Auxiliar de Policia Local-Coordinador AP 1 0 1 0 



 

 

3.1.6. Agent Auxiliar de Policia Local AP 1 0 1 0 

3.1.7. Agent Auxiliar de Policia Local AP 1 0 1 0 

3.2 Sots-escala serveis personal tècnic:      

3.2.1. Arquitecte A1 1 0 1 0 

3.2.2. Aparellador A2 1 0 1 0 

       

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI  14 4 9 1 

       

B) Llocs de treball reservats a personal 
laboral 

     

1.1. Auxiliar administratiu      

1.1.1. Auxiliar administratiu C2 1 1 0 0 

1.1.2. Auxiliar administratiu C2 1 0 1 0 

1.1.3. Auxiliar administratiu C2 1 0 1 0 

1.1.4. Auxiliar administratiu C2 1 0 1 0 

1.1.5. Auxiliar administratiu C2 1 0 1 0 

1.2. Tècnics Auxiliars      

1.2.1. Tècnics Auxiliars C1 1 1 0 0 

1.2.2. Tècnics Auxiliars C1 1 0 1 0 

1.2.3. Tècnics Auxiliars C1 1 0 1 0 

1.3. Oficial primera, cap brigada      

1.3.1. Oficial primera, cap brigada C2 1 0 1 0 

1.4. Oficial primera      

1.4.1. Oficial primera C2 1 0 1 0 

1.4.2. Oficial primera C2 1 0 1 0 

1.4.3. Oficial primera C2 1 0 1 0 

1.5. Peó Serveis Municipals       

1.5.1. Peó Serveis Municipals  AP 1 0 1 0 

1.5.2. Peó Serveis Municipals  AP 1 0 1 0 

1.5.3. Peó Serveis Municipals  AP 1 0 1 0 

1.5.4. Peó Serveis Municipals  AP 1 0 1 0 

1.6. Operari de neteja, grup AP, nivell 9:      

1.6.1. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.6.2. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.6.3. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.6.4. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.6.5. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.6.6. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 



 

 

1.6.7. Operari de neteja, grup AP, nivell 9 AP 1 0 1 0 

1.7. Subaltern-ordenança- Notificador- Consergeria     

1.7.1. Subaltern-ordenança- Notificador- 
Consergeria 

AP 1 0 1 0 

1.7.2. Subaltern-ordenança- Notificador- 
Consergeria 

AP 1 0 1 0 

TOTAL PERSONAL LABORAL  25 2 23 0 

       

C) Llocs de treball reservats a personal eventual     

2. Personal tècnic      

2.1. Cap unitat tècnica A1 1 1 0 0 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL  1 1 0 0 

       

TOTAL PERSONAL  40 7 32 1 
 

Segon.-Exposar al públic el present acord mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el termini de 
15 dies hàbils el Pressupost i les Bases d’execució i durant 20 dies la Plantilla del 
personal, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el termini d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o reclamacions que estimin 
oportunes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions 
i/o al·legacions, el present acord esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat 
d’ulterior acord. 

Intervencions: 

L’Alcalde fa una explicació comparativa entre el pressupost de l’any 2018 i el 
pressupost que s’aprova pel 2019. 

El Sr. Clot comenta que el proper any es farà l’arranjament de l’aparcament de l’1 
d’octubre. Que han pogut participar en l’elaboració del pressupost i han pogut 
incorporar les grans actuacions que tots els grups volien fer al poble. Que amb la 
liquidació de pressupost hi haurà un marge per poder incorporar alguna nova actuació 
de cara al 2019 quan entri el nou equip de govern a ajuntament. 

L’Alcalde afegeix que, efectivament es podran realitzar les tres grans obres que es 
volien fer. Que el camp de futbol ja està fet, en quan als habitatges tutelats ja està 
adjudicada l’obra i s’iniciarà després de Reis, i en l’obra de la Ronda Montserrat que 
s’hi està treballant per arribar a un acord amb els veïns i poder-se tirar endavant. 



 

 

El Sr. Casadevall vol destacar la gran estabilitat que dóna poder elaborar els 
pressupostos de manera conjunta. Que s’han aconseguit uns pressupostos molt 
correctes sense augmentar la pressió fiscal, sense un endeutament excessiu i amb 
una taxa de retorn de crèdit molt alta. Que es podran fer les grans inversions que es 
volien fer. 

L’Alcalde explica que la plantilla de personal augmenta només amb una persona. Que 
caldria més personal i més dotació pressupostària per portar a terme l’aplicació de 
noves lleis com són  Llei de la transparència i la de protecció de dades, però que no 
es permet, també per llei. Que vol destacar la feina feta pel personal de l’Ajuntament. 

El SR. Casadevall també vol destacar la gran labor del personal. 

Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 

 
5.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST DE 
2018. Exp. 1060/2018. 
 
Ateses les propostes de despeses,  i la possibilitat del seu finançament, es  procedeix 
a l’aprovació de la modificació de crèdit 7/2018 en la modalitat d’habilitació i suplement 
de crèdits ,  finançats amb nous ingresos, amb baixes de crèdits  i amb Romanent de 
tresoreria per a despeses generals, dins el concepte de capacitat de finançament,   
resultant de la liquidació de l’exercici 2017. 
 
Atès que en data 10-12-18, s’ha emes informe de Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

 
Atès que en data 10-12-18 la Intervenció de Fons ha informat  favorablement la 
proposta d’Alcaldia. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta. 
 
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement  a la Comissió Informativa 
General de 10 de desembre  del 2018. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 7/2018, en la 
modalitat d’habilitació i suplement de crèdits, finançat amb nous i majors ingressos  i  
baixes de crèdits de despesa reduïbles ,  d’acord amb el detalls següent: 
 
 
 

MODIFICACIÓ 7/2018                                                                                     

 DESPESES 

HABILITACIÓ  DE CRÈDITS 

       



 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
HABILITACIÓ 

CRÈDIT 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00008 33300 62312 

INSTAL.LACIONS DE 
CONTROL, 
CLIMATITZACIÓ I 
VARIADORS DE 
FREQÜÈNCIA CCCF IFS 

0,00 15.000,00 15.000,00 

00016 92001 15000 

RETRIBUCIONS 
PRODUCTIVITAT 
TÈCNICS 

0,00 8.700,00 8.700,00 

00003 15300 62402 

ADQUISICIÓ VEHICLE 
D'OCASIÓ PER 
BRIGADA 5791JKB IFS 

0,00 10.184,00 10.184,00 

TOTAL 
0,00 33.884,00 33.884,00 

 
SUPLEMENTACIÓ  DE CRÈDITS 

       

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
SUPLEMENT 

CRÈDIT 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00016 15100 22799 

CONTRACTE 
EXECUCIÓ 
SUBSIDIARIA 
ENDERROC HOTEL 

49.982,89 42.283,27 92.266,16 

00003 15300 13000 LABORAL FIX BRIGADA 
192.266,28 14.000,00 206.266,28 

00005 23104 78003 

APORTACIÓ FUNDACIÓ 
VILADEMANY CONST. 
HABITATGES 
TUTELATS 

546.869,46 238,78 547.108,24 

00007 32601 48922 

APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
FUNDACIÓ ARPA 

8.376,00 9.288,76 17.664,76 

00003 16100 62307 

OBRES MILLORA 
XARXA AIGUES 
PAGAMENTS 
APLAÇATS IFS 

50.444,14 758,06 51.202,20 

00012 34200 62305 

CALDERA BIOMASSA 
PAGAMENTS 
APLAÇATS IFS 

15.991,00 3.358,82 19.349,82 

00001 01100 91300 

AMORTITZACIÓ 
PRÉSTECS MIG I 
LLARG TERMINI FORA 
SEC. PÚBLIC 

423.234,18 47.392,26 470.626,44 

00007 32300 48916 

APORTACIÓ ESCOLES 
BRESSOL 
(GENERALITAT/DIPUTA
CIÓ) 

55.000,00 12.239,23 67.239,23 

00005 23104 48911 
APORTACIÓ FUNDACIÓ 
VILADEMANY 

12.000,00 6.000,00 18.000,00 



 

 

HABITATGES 
PROTEGITS GC 

TOTAL 1.354.163,95 135.559,18 1.489.723,13 

    
   

              

TOTAL DESPESES 1.354.163,95 169.443,18 1.523.607,13 

 
 

ORIGEN DE FONS 
 
 

NOUS O MAJORS INGRESSOS    

        

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

NOUS O 
MAJORS 

INGRESSOS 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

  00007 45032 
SUBVENCIÓ 
GENERALITAT  ESCOLA 
MÚSICA ARPA 

0,00 9.288,76 9.288,76 

  00007 45030 
SUB. GENERALITAT 
ESCOLES BRESSOL 

55.000,00 -55.000,00 0,00 

  00007 46125 

SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ ESCOLES 
BRESSOL 2016-2018 I 
2016-2017 

0,00 67.239,23 67.239,23 

  00016 39610 
QUOTES 
D'URBANITZACIÓ PM1-3 
FONT D'EN DEU 

229.453,87 8.700,00 238.153,87 

  00005 45101 
SUBVENCIÓ PISOS 
SOCIALS AGENCIA DE 
L'HABITATGE 

12.000,00 6.000,00 18.000,00 

  00001 76124 

SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ PRÉSTEC 
PCL RONDA 
MONTSERRAT I 
MILLORA POLIGONS 
INDUSTRIALS 

0,00 29.780,36 29.780,36 

  00016 39901 

INGRESSOS 
REINTEGRAMENT 
EXECUCIÓ 
SUBSIDIARIA 
ENDERROC HOTEL 

0,00 42.283,27 42.283,27 

TOTAL 296.453,87 108.291,62 404.745,49 

BAIXES DE CRÈDIT 

   

    
   



 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
TRANSFERÈN

CIA 
CONSIGNACIÓ 

FINAL 

00001 01100 91100 

AMORTITZACIÓ 
PRÉSTECS MIG I 
LLARG TERMINI 
SECTOR PÚBLIC 

129.660,48 31.611,90 98.048,58 

00005 23104 62201 
HABITATGES 
TUTELATS 

238,78 238,78 0,00 

TOTAL 129.899,26 31.850,68 98.048,58 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA    

    

        

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
ROMANENT 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

  00001 87000 

ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 
(CAPACITAT DE 
FINANÇAMENT) 

37.443,00 29.300,88 8.142,12 

TOTAL 37.443,00 29.300,88 8.142,12 

              

TOTAL FINANÇAMENT 463.796,13 169.443,18 510.936,19 

 
 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, pel termini de 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 es tracta de l’última modificació de crèdit de l’any que es fa per 
ajustar les partides. I explica més detalladament la modificació. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 12 DE NOVEMBRE 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE “SUPORT 
COMPTABLE I INTERVENCIÓ” I DELEGACIÓ DE FUNCIONS. Exp. 686/18. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre 2018 es va acordar: 
 



 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació 

del contracte “”Suport comptable i intervenció”, que compren el 

Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars 

(PCATP). 

 

Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació pel 

procediment obert i que es procedeixi a la publicació del 

pertinent anunci al Perfil del Contractant. 

 

Tercer.- Aprovar la despesa. 

 

Quart.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 

 

Que de conformitat al que disposa la Disposició Addicional Segona.2 de la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic, la competència com a òrgan de contractació 
correspon al Ple en els contractes de durada superior a 4 anys, pròrrogues incloses. 
 
Que en el Plec de clàusules administratives particulars es preveu l’adjudicació del 
contracte per 4 anys més 1 de pròrroga, essent necessari ratificar l’acord transcrit. 
 
Per altra part i per a una major eficiència i celeritat, es considera convenient que les 
facultats per a la tramitació i resolució del corresponent expedient de licitació 
correspongui a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, facultant a la 
Mesa de Contractació perquè efectuï els actes corresponents a l’òrgan de contractació 
fins a l’elevació de la proposta d’adjudicació, de conformitat al que disposa l’article 
61.2 de la LCSP. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre 
de 2018, d’aprovació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte 
“”Suport comptable i intervenció”, que compren el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques Particulars (PCATP). 
 
Segon.-Delegar a la Junta de Govern Local la competència i facultats per a la 
resolució de l’adjudicació del corresponent expedient de licitació com a òrgan de 
contractació, de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP. 
 
Tercer.-Delegar a la Mesa de Contractació perquè efectuï els actes corresponents a 
l’òrgan de contractació fins a l’elevació de la proposta d’adjudicació a la Junta de 
Govern Local, de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que cal una persona que ajudi a Comptabilitat i Intervenció en 
l’aplicació de la nova Llei de contractes del sector públic i que aquest acord respon a 
l’adjudicació després d’haver fet el concurs pertinent. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 



 

 

 
 
7.ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU. Exp. 1032/2018. 

 
Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb 
els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 
anterior.  
 
En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord 
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al 
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 



 

 

de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 
 
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga 
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 
 
En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 
de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i 
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 
administratives, abans citat.  
 
Vistos Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en 
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un 
Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta 
de normativa concordant aplicable.  
 
Que l’Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
 
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa 
General de data 10 de desembre de 2018. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell s’adhereix a la segona pròrroga del contracte 
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze 



 

 

mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia:Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 129,783 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 154,200 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 74,509 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 152,915 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 81,936 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 70,383 

Sublot 
BT7 

2.1A 145,923 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 167,925 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 89,864 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 168,383 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 97,518 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 83,025 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 114,705 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 100,729 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 73,115 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT): 
 

Alta 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot 
AT1 

3.1AP1 103,031 

Sublot 
AT2 

3.1AP2 95,196 



 

 

Sublot 
AT3 

3.1AP3 77,043 

Sublot 
AT4 

6.1AP1 119,110 

Sublot 
AT5 

6.1AP2 101,920 

Sublot 
AT6 

6.1AP3 95,168 

Sublot 
AT7 

6.1AP4 85,598 

Sublot 
AT8 

6.1AP5 79,118 

Sublot 
AT9 

6.1AP6 69,993 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  



 

 

 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 
per e-notum al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que fa uns anys es va fer una molt bona feina traient a concurs tots 
els consums municipals amb preus molt competitius per part de l’ACM. Que es tracta 
d’una adhesió a la segona prorroga però que en aquesta ocasió hi ha previst un 
augment d’un 9% de l’energia elèctrica. Que ens hi acollim perquè tot i així els preus 
són molt millors. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL C. FONT D’EN DÉU I DEL C. DE TONA”. Exp. 
936/2018.  

Incoat expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions 
especials per al finançament de l’execució del projecte “Urbanització del c. Font d’en 
Déu i del c. de Tona”. 

Vist l'informe-proposta emès per la Secretaria d'aquesta Corporació. 

Considerant l'informe esmentat i el projecte d’urbanització “Urbanització del c. Font 
d’en Déu i del c. de Tona”, així com la resta de documentació i actuacions practicades 
en l'expedient tramitat a l'efecte. 

Vistos els articles 14 , 15.1 , 17 , 28 a 37 , 58 i 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i dels articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.  

Que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa 
General de data 10 de desembre de 2018. 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Imposar contribucions especials per al finançament de les obres de l'obra 
“Urbanització del carrer de la Font d’en Déu i del carrer de Tona” (Exclosa la part que 
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forma part del PMU-3 Font d’en Déu), segons el projecte aprovat definitivament per 
acord del Ple de l’ajuntament de data 9 de juliol de 2018. 

Segon.- Ordenar, simultàniament, el tribut concret d’acord amb les determinacions 
següents:  

1)CARRER DE LA FONT D’EN DÉU. 

• Cost previst de l’obra: 82.177,68 € 

• Cost suportat per l’ajuntament (10% s/ 82.117,68): 8.217,77 € 

• Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 73.959,91 € equivalent al 
90% del cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra té el caràcter de mera 
previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a 
efecte del càlcul de les quotes corresponents. 

• Aplicar com a mòduls de repartiment: el 50% del cost per metres lineals de 
façana i el 50% restant el volum edificable. 

2)CARRER DE TONA. 

• Cost total de les obres 45.522,54 € 

• Cost suportat extra. Ajuntament per cruïlla: 6.408,38 € 

• Quotes urbanització PMU (64,90% s/ 39.114,16 €): 25.385,03 € 

• Contribucions Especials (35,10% s/ 39.114,16 €): 13.729,07 € 

• Cost suportat Ajuntament (10% s/ 13.729,07€): 1.372,90 € 

• Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris per contribucions especials en 
12.356,17 € equivalent al 90% del cost suportat. El cost total pressupostat de 
l’obra té el caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el 
previst, es prendrà aquell a efecte del càlcul de les quotes corresponents. 

• Aplicar com a mòduls de repartiment: metres lineals de façana. 

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat a repartir entre el beneficiaris, el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el document Annex 1 (c. de la Font d’en Déu) i Annex 2 (c. de Tona). 

Quart.-Publicar l'acord d'ordenació provisional al tauler d'edictes local i en el Butlletí 
Oficial de la Província durant un termini de trenta dies perquè es puguin formular 
reclamacions. Si transcorregués el termini esmentat sense que s'haguessin presentat 
reclamacions s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense 
necessitat d'acord plenari. En el cas que no es presentin reclamacions i es tingui per 
aprovada definitivament l'ordenació de les contribucions procedeix notificar el present 
acord a cadascun dels subjectes passius-beneficiaris si aquests o el seu domicili 
fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes, advertint-lo que davant el mateix cap 
interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de 
la notificació o publicació per edictes, i davant el Ple de la Corporació, havent 
d'entendre's com desestimat en cas de no resoldre's en el termini d'un mes, podent 
interposar davant la seva desestimació, expressa o presumpta, recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos si la resolució fos expressa o de sis si fos 
presumpta i davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona. 



 

 

Cinquè.-Procedir a la notificació individual d’aquest acord, informant als subjectes 
passius-beneficiaris que es poden constituir en associació administrativa de 
contribuents en la forma establerta als articles 36 i 37 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 TRLRHL. 

Sisè.-Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions. 

Setè.-Aplicar la vigent Ordenança General de Contribucions Especials en tot el que 
no estigui previst en aquest acord. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’una obra costosa de fer tot i que no és molt gran en 
quan a territori ni import, que ja fa temps que se’n parla amb els propietaris. Que és 
una dels pocs carrers que mancaven per asfaltar. Que s’aproven les contribucions 
especials i properament es podran començar les obres. I dona les gràcies als serveis 
tècnics per la seva tasca. 
 
El Sr. Clot comenta que després d’anar molt temps darrere aquest tema al final es pot 
tirar endavant. Que és uns dels pocs carrers que faltaven per asfaltar. Que els veïns 
que han de pagar les contribucions especials però que pensin que serà una millora. 
 
El Sr. Casadevall també comenta que, tot i no ser unes obres de gran volum, cal 
destacar la feina que ha portar als serveis tècnics i secretari i destacar el paper dels 
propietaris que han de pagar les contribucions especials els quals han tingut en tot 
moment una actitud col·laboradora. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9. MOCIÓ PER DEMANAR L’ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA ESPANYOLA. Exp. 
282/18  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya formula la Moció següent: 
 
Taradell és un municipi integrat per persones que creuen en la democràcia i on la 
sobirania popular i la igualtat entre persones constitueixen dos fonaments democràtics 
bàsics.  
 
L'anterior cap d'estat, Joan Carles I fou proclamat Rei d'Espanya el 22 de novembre 
de 1975, succeint al dictador Franco com a Cap de l'estat espanyol. Prèviament havia 
jurat “los principios fundamentales del Movimiento”, principis fonamentals de la 
dictadura franquista dues vegades: el 22 de juliol de 1969 i sis anys després amb 
Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del 
“Movimiento Nacional” i en el jurament de l'any 1969 va dir:  
 
“Recibo de su Excelencia, el Jefe de Estado y Generalíssimo Franco, la legitimidad 
política surgida el 18 de julio de 1936”, acceptant, conseqüentment, la sublevació 
colpista en contra de la legítima democràcia republicana, que va provocar la mort de 



 

 

més d'un milió de persones, l'exili de moltíssimes més persones, la posterior duríssima 
repressió que va durar 40 anys i les execucions sumaries que van assassinar, entre 
d'altres, al President Lluís Companys. D'aquests juraments no es coneix la seva 
renúncia.  
 
L’actual institució de cap d’estat, la monarquia, és una institució antidemocràtica i 
desfasada en tant que:  
 
a. no és un càrrec democràticament escollit sinó hereditari i vitalici; no està subjecte a 
les normes més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, 
principal màxim de les democràcies modernes.  
 
b. situa la família “reial” per sobre de la ciutadania preservant privilegis indignes 
sobretot en temps crisi econòmica. A més , no es pot efectuar cap control sobre els 
diners que lliuren els ciutadans, mitjançant els Pressupostos Generals de l'Estat 
espanyol, al Rei ni a la seva família.  
 
c. El càrrec del Rei contravé les lleis d'igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per 
un descendent mascle.  
Després de 300 anys d’ocupació dels Països Catalans per part de la corona 
espanyola, l’Ajuntament de Taradell retira el suport moral a la monarquia i expressa la 
voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es 
respecti la sobirania popular i la igualtat entre persones.  
 
L’Ajuntament de Taradell, i els seus representants electes, que se senten 
responsables de la sobirania popular dels seus vilatans i vilatanes, desitja contribuir a 
l’increment del nivell democràtic tan al Principat com a la resta dels Països Catalans.  
 
Per tot això, es demana al Ple l’aprovació dels acords següents: 
 
Primer.- Declarar el municipi de Taradell moralment exclòs del domini de la monarquia 
espanyola.  
 
Segon.- Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i 
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.  
 
Tercer.- Expressar la nostra voluntat d'excloure els símbols monàrquics de les nostres 
institucions municipals.  
 
Quart.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per 
presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució 
espanyola que contempli l'abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de 
separació de la nació catalana i de qualsevol altre nació de l'estat espanyol.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Clot explica la moció. Que l’any 2016 ja es va declarar per Ple al Rei Felip VI 
persona non grata. Que aquesta moció es presenta sobretot després de les 
declaracions del Rei després del Referèndum de l’1 d’octubre justificant l’actuació 



 

 

policial. Que és un petit granet de sorra però sempre ajuda a que el projecte que tenim 
entre mans arribi bon port. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:55 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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