
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 881/2019 Ple 05/09/2019 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 12/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 05/09/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:15h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
 
Sra. Mercè Cabanas Solà (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: 
 
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM) 
 

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 de les línies fonamentals del pressupost de l’any 2020. Exp. 894/2019. 
5. Increment retributiu del personal de l’Ajuntament de Taradell per l’aplicació del 

Reial Decret Llei 24/2018. Exp. 896/2019. 
6. Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de 

morositat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del període mig de 
pagament, del 1r i 2n trimestre de 2019. Exp.518/2019 i 545/2019. 

7. Designació dels representants municipals en òrgans col·legiats i institucions de les 
que forma part l’Ajuntament de Taradell. Exp. 650/2019. 



 

 

8. 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 LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 1 D’AGOST DE 
2019 (P/11/2019 ORDINÀRIA) 
 
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 a l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple 
de 1 d’agost de 2019 (P/11/2019 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat una 
còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 
11/2019 de data 1 d’agost de 2019. 
 
 
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 22 i 29 de juliol de 2019, havent-se facilitat còpia de les actes de 
les mateixes als regidors juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de  l’1 al 
31 d’agost 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.APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’ANY 
2020. EXP. 894/2019. 
 
Vist que amb data 28 d’ agost de 2019, mitjançant providència de l’Alcaldia, s’inicià 
l’expedient per a aprovar les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats 
Locals per l’exercici 2020. 



 

 

  
Vist que amb data 2 de setembre de 2019 el Secretari-Interventor va emetre un 
informe en relació amb el procediment i la legislació aplicable. 
 
Vist que amb la mateixa data 2 de setembre l’Alcaldesa-presidenta va elaborar una 
memòria en relació als criteris que s’han tingut en compte en la definició de les línies 
fonamentals del pressupost 2020. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta, en relació amb 
el que estableix l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb el que disposa l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la sessió de la Comissió 
Informativa General de data 2 de setembre de 2019. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats Locals per 
l’exercici 2020, elaborat per la Corporació Local de l’Ajuntament de Taradell, d’acord 
amb el detall que s’adjunta com a annex 

 
Segon. Trametre les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats Locals per 
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Taradell al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte. 
 
Intervencions: 
 
Per indicació de l’Alcaldessa el secretari explica que cada any s’ha de fer aquest 
acord. Que no obliga a res en el pressupost que s’aprovarà en el seu dia. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL 
PER L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 24/2018. EXP. 896/2019. 
 
En els termes previstos en el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, es 
va aprovar incrementar un 2,25%  les retribucions del personal, amb efectes des de l’ 
1de gener de 2019 

 
L’Institut Nacional d’Estadística, amb data 5 de juny de 2019, ha certificat que, d’acord 
amb els resultats de l’operació Comptabilitat Nacional Trimestral d’Espanya, la taxa 
de variació del PIB de 2018 respecte a 2017 en termes de volum ha sigut del 2,58%.  

 



 

 

El 21 de juny de 2019, el Consell de Ministres va aprovar l’increment addicional del 
0,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic, atès que la taxa de 
variació del PIB del 2018 respecte a 2017 ha sigut superior al 2,5%. 

 
El 24 de juny de 2019,la Direcció General de “  Costes de Personal y Pensiones 
Públicas”  va emetre un informe sobre les quanties dels diferents articles del Reial 
Decret Llei 24/2018 abans esmentat, una vegada aplicat l’increment addicional del 
0,25% aprovat pel govern amb data 21 de juny de 2019. 
 
Considerant el  Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en relació als 
dos increments salarials addicionals previstos per a l’exercici 2019, atès que la taxa 
de variació del Producte Interior Brut (PIB) del 2018 respecte al del 2017 ha superat 
el 2,5% i que l’ens es trobava en situació de superàvit pressupostari al realitzar la 
liquidació de l’exercici 2018. 
 
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la sessió de la Comissió 
Informativa General de data 2 de setembre de 2019. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Incrementar les retribucions del personal de l’ Ajuntament de Taradell  amb 
efectes des de l’1 de juliol de 2019 i en els termes previstos en el Reial Decret Llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, tal com es detallen a continuació:  

 

• un 0,25% respecte de les retribucions de desembre de 2018, atès que la 
taxa de variació del Producte interior Brut (PIB) del 2018 respecte al 2017 
ha superar el 2,5% i aplicar-lo a tots els conceptes retributius 
 

• un altre 0,25% addicional respecte a les retribucions de desembre de 2018, 
atès que la nostra entitat es trobava en situació de superàvit pressupostari 
al realitzar la liquidació de l’exercici 2018  

 
Segon. Notificar aquest acord als serveis d’intervenció i tresoreria municipals. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Estragués vol matisar que el segon 0,25% té un caràcter provisional  ja que,  
segons es va parlar a la Comissió informativa, cal tenir en compte que hi ha algun lloc 
de treball que està cobrant per sota la mitja i es tindrà en compte alhora de fer la relació 
de llocs de treball. 
 
L’Alcaldessa explica que es tracta d’un acord provisional, que el segon 0,25% ara és 
lineal però serà en funció dels llocs de treball. Que la relació de llocs de treball s’hauria 
d’haver fet ja fa anys i es preveu fer-la el més aviat possible. Que el que s’aprova en 
aquest acord estava previst en els pressupostos que es van aprovar l’any passat. 
 



 

 

 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA DE MOROSITAT, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE DE 2019. EXP.518/2019 I 545/2019. 
 
Es dóna compte al Ple dels informes del secretari-interventor corresponents al 1r i 2n  
trimestre de 2019, relatius al compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament, i que s’han remès 
al Ministeri d’Hisenda. 
 
1r. Trimestre 2019 
 
A)Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
-En relació a la regla de la despesa i amb les dades de reflectides a l’estat d’execució 
del 1r trimestre i abans de les tasques de liquidació del pressupost a 31 de desembre 
de 2019, i tenint en compte que està vigent el Pla Econòmic i Financer 2019-2020 
(PEF), es valora en el sentit que es complirà el límit de la regla de la despesa de 
l’exercici 2019, amb les condicions establertes en l’esmentat Pla. 
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, es compleix amb 
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat 
un resultat de -181.216, 70 € (Capacitat de finançament). 
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 1 de març de 2019 de 
4.026.507,54 €. 
 
De l’anterior en resulta que  no serà necessari prendre mesures pel compliment del 
PEF 2019-2020. 
 
B) En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en 
resulten les dades següents: 
 

 Núm. Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

801 997.164,59 € 100 

Pagaments realitzats fora del període legal de 
pagament 

0 0 € 0,00 

Pagaments totals durant el trimestre 801 997.164,59 € 100 

Obligacions pendents de pagament dins el 
període legal 

172 383.362,41 € 100 

Obligacions pendents de pagament fora del 
període legal 

0 0 0 

  
S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma 
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se 



 

 

anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos, 
així com per manca de gestió de cobrament del creditor. 
 
C) En relació al compliment de la LO 3/2004 de mesures contra la morositat en les 
operacions comercials, Període mig de pagament, en resulten les dades següents: 
 
Ràtio operacions pagades: 13,70 
Imports pagats: 835.799,59 € 
Ràtio operacions pendents: 5,58 
Import operacions pendents: 24.909,64 € 
PMP: 13,47 
 
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament. 
 
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de 
Pagament en el Pla de Tresoreria. 
 
 
2n. Trimestre 2019 
 
A)Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
-En relació a la regla de la despesa i amb les dades de reflectides a l’estat d’execució 
del 1r trimestre i abans de les tasques de liquidació del pressupost a 31 de desembre 
de 2019, i tenint en compte que està vigent el Pla Econòmic i Financer 2019-2020 
(PEF), es valora en el sentit que es complirà el límit de la regla de la despesa de 
l’exercici 2019, amb les condicions establertes en l’esmentat Pla. 
 
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, es compleix amb 
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat 
un resultat de -113.575,36 € (Capacitat de finançament). 
 
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 30 de juny de 2019 de 
4.069.802,03 €. 
 
De l’anterior en resulta que  no serà necessari prendre mesures pel compliment del 
PEF 2019-2020. 
 
B) En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en 
resulten les dades següents: 
 

 Núm. Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

860 1.342.532,27 € 99,90 

Pagaments realitzats fora del període legal de 
pagament 

2 1.269,79 € 0,10 

Pagaments totals durant el trimestre 862 1.343.802,06 € 100 



 

 

Obligacions pendents de pagament dins el 
període legal 

300 705.991,78 € 99,99 

Obligacions pendents de pagament fora del 
període legal 

2 77,46 € 0,01 

  
S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma 
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se 
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos, 
així com per manca de gestió de cobrament del creditor. 
 
C) En relació al compliment de la LO 3/2004 de mesures contra la morositat en les 
operacions comercials, Període mig de pagament, en resulten les dades següents: 
 
Ràtio operacions pagades: 5,83 
Imports pagats: 1.140.550,89 € 
Ràtio operacions pendents: 11,25 
Import operacions pendents: 378.479,85 € 
PMP: 7,18 
 
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament. 
 
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de 
Pagament en el Pla de Tresoreria. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
7. DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT DE 
TARADELL. EXP. 650/2019. 
 
Vist que l’article 38 del ROF estableix que dintre dels 30 dies següents al de la sessió 
constitutiva de la Corporació municipal, es decidirà en sessió plenària, el 
nomenaments dels representats de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin 
competència del Ple municipal. 
 
Que aquest Ajuntament forma parts de diverses entitats en les quals hi té 
representació, havent doncs de designar-se aquests representants. 
 
Que per error no es varen designar en la sessió del Ple de l’Ajuntament de 27 de juny 
de 2019, d’aprovació del Cartipàs municipal, els representants d’aquest ajuntament a 
l’Organització Especial del Consell Comarcal d’Osona-Osona Turisme i a la Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 
 
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la sessió de la Comissió 
Informativa General de data 2 de setembre de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de d’acord següent: 



 

 

 
Primer.-Nomenar representants d’aquest Ajuntament a les entitats que es 
relacionaran als regidors/es següents: 
 

1. A la Organització Especial del Consell Comarcal d’Osona-Osona Turisme, a 
l’alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà. 

 
2. A la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat al regidor Sr. Joan Canó 

Pol. 
 

Segon.-Notificar aquest acord a les persones nomenades i a les entitats de referència. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 

8.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Estragués comenta que volen desitjar una bona diada a tothom. Que aquests 
dies previs hi ha actes per escalfar motors i que tots hi estem convidats, com l’acte 
que organitza l’ANC aquest dissabte i l’acte institucional que es fa des de l’Ajuntament 
el mateix dia 11 de setembre al matí. Que tothom és lliure de fer el que vulgui però 
animen a tothom a participar a l’acte de la diada i recorden que Jordi Sanchez i Jordi 
Cuixart no podran anar-hi perquè estan empresonats com també els altres seus 
companys. 
 
L’Alcaldessa dona les gràcies al Sr. Estragués i també recorda l’acte de l’ANC de 
dissabte al vespre a Can Costa amb l’Elisenda Paluzie, la Marxa dels Vigatans que 
tindrà lloc el divendres a partir de les 5 de la tarda on s’oferirà un berenar a 
l’Ajuntament i la organització d’autocars per anar a Barcelona. Que no caldria dir-ho 
ja que Taradell és un poble absolutament convençut per lluitar per allò que 
democràticament podem fer. I evidentment l’acte institucional de les 11 del matí del 
dia 11 de setembre on els partits polítics faran un recordatori del perquè hem de 
continuar treballant per aconseguir el dret a decidir i la República.  
 
També vol agrair, en nom de tot l’equip de govern, a la gent que ha treballat per la 
Festa Major. Que va estar organitzada per l’anterior equip de govern però el seu equip 
va acabar de perfilar, i que ha estat concorreguda i participada, amb accidents menors.  
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20.15h, l'alcaldessa aixeca la sessió de 
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Ma. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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