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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 05/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 15/04/2021
Hora: De les 20:00 h a les 20:55 h.
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. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell)
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell)
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell)
Excusa la seva absència: El Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell).
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021,
d’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2022-2024). Exp. 379/21.
5. Donar compte del decret de l’alcaldessa núm. 47/21 d’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2020. Exp. 359/21.
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal de l’exercici 2020. Exp.
512/21.
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7. Donar compte del decret de l’alcaldessa núm. 84/21 d’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 2 del pressupost municipal de 2021-d’incorporació
de romanents de crèdit de l’exercici 2020. Exp. 503/21.
8. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’exercici 2021.
Exp. 504/21.
9. Donar compte de l’informe d’intervenció de control intern de l’article 15.6 del
RD 424/2917 (Objeccions). Exp. 496/21.
10. Aprovació de la modificació puntual núm. 12 del POUM-Ajustos en la regulació
del sòl no urbanitzable. Exp. 151/20.
11. Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2021.
Exp. 540/21.
12. Adhesió de l’Ajuntament de Taradell al compromís per la sostenibilitat
Biosphere. Exp. 471/21.
13. Aprovació del conveni tipus regulador d’assistència tècnica i gestió econòmica
local ASGEL amb la Diputació de Barcelona. Exp. 405/21.
14. Aprovació del conveni de cooperació amb la Cooperativa de Serveis +65. Exp.
1323/20.
15. Aprovació del conveni de cooperació amb l’Associació d’empresaris turístics
del Montseny, per a la promoció i comercialització turística del Parc de les Olors
de Taradell. Exp. 472/21.
16. Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu d’Osona per a la gestió dels
serveis tècnics d’esports del municipi. Exp. 501/21.
17. Aprovació de l’atermenament del Camí Ral a Santa Eugènia-Tram El Generó.
Exp. 671/20.
18. Ratificació dels decrets d’aprovació de les valoracions de tres llocs de treball
de la plantilla de personal. exp.482/21.
19. Moció sobre la proposta d’adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i
sostenible 2021-2030. Exp. 233/21.
20. 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 4 DE MARÇ DE
2021 (P/04/2021 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 4 de març de 2021 (P/04/2021 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat una
còpia amb anterioritat a aquest acte.
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No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm.
04/2021 de data 04 març de 2021. Exp. 0324/21.
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 de febrer i 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2021, havent-se facilitat
còpia de les actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la
convocatòria d’aquesta sessió.
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El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al
31 de març de 2021, 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 8 DE MARÇ
DE 2021, D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (20222024). EXP. 379/21.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021 que textualment
disposa:
“Des de la Àrea d’ Hisenda del’ Ajuntament s’ha elaborat El Pla Pressupostari a mig
termini 2022-2024, tal com s’estableix a l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera.
Vista la Memòria de l’Alcaldia , respecte de les directrius, que s’han tingut en comte
en l’elaboració, tant pel que fa a l’evolució tendencial, així com en les polítiques
subjectes a modificacions i el seu impacte pressupostari.
Vist l’informe emès per part de Secretaria-Intervenció, sobre el compliment de dels
principis de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2022-2024 de l’Ajuntament de
Taradell i que consta diligenciat a l’expedient.
Segon.- Proposar al Ple de l’Ajuntament la Ratificació d’aquest Pla Pressupostari a
mig termini 2022-2024 de l’Ajuntament de Taradell.”
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021, d’aprovació del
Pla Pressupostari a mig termini 2022-2024.
Intervencions:
L´Alcaldessa comenta que es tracta de presentar aquest pla pressupostari, que com
bé diu la paraula, és un pressupost a mig termini entre l´any 2022-2024.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 47/21
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.
Exp. 359/21.
Es dona compte del Decret de l’alcaldessa 47/21, de 26 de febrer, que textualment
disposa:
Tal i com estableix l’article 191.1 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 (RD Leg
2/2004), el pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a
càrrec de la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del RD Leg 2/2004 i l’article 89.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els pagaments realitzats.
b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
així com els recaptats nets.
Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
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Per tot això, vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a la liquidació
del pressupost de l’Ajuntament de Taradell, de conformitat amb les atribucions que em
confereix la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases de règim local),
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament de Taradell, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
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1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats

6.570.158,58
1.489.785,82
8.059.944,40
7.602.086,42
7.602.086,42
7.420.368,48
7.153.028,22

1.2. Detall d’execució per capítols
Cap.

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
definitius

Despeses
autoritzades
1.406.804,17

Despeses
compromeses

Obligacions
reconegudes

Pagaments
realitzats

Reint. de
pagament

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

1

1.360.137,58

54.237,41

1.414.374,99

1.406.804,17

1.406.804,17

1.379.651,88

53,10

1.379.598,78

27.205,39

2

3.648.557,24

32.231,28

3.680.788,52

3.517.357,29

3.517.357,29

3.483.009,30

3.353.356,67

14.972,31

3.338.384,36

144.624,94

3

42.081,16

42.081,16

40.834,62

40.834,62

40.834,62

40.216,19

684,59

39.531,60

1.303,02

4

541.029,38

164.017,26

705.046,64

597.445,86

597.445,86

597.445,86

564.341,07

564.341,07

33.104,79

5

6.318,80

-6.318,80

6

147.296,14

746.705,27

894.001,41

725.031,60

725.031,60

577.661,65

516.559,53

516.559,53

61.102,12

7

235.000,00

500.923,40

735.923,40

735.923,40

735.923,40

735.923,40

735.923,40

735.923,40

589.738,28

-2.010,00

587.728,28

578.689,48

578.689,48

578.689,48

578.689,48

578.689,48

6.570.158,58

1.489.785,82

8.059.944,40

7.602.086,42

7.602.086,42

7.420.368,48

7.168.738,22

8
9
Total

15.710,00

7.153.028,22

267.340,26

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats

6.570.158,58
1.535.042,46
8.105.201,04
6.941.083,34
163.796,23
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Drets reconeguts nets
Drets recaptats
Devolucions d'ingressos indeguts
Recaptació neta

6.777.287,11
6.424.416,40
60.879,46
6.363.536,94

2.2. Detall d’execució per capítols
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Cap.

Previsions
inicials

1

2.361.566,39

2

110.000,00

3

2.225.927,63

4

1.654.154,94

5

43.509,62

Modificacions
de crèdit
10.000,00

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets anul·lats

Drets
cancel·lats

Drets
reconeguts
nets

Drets
recaptats

Dev. ingressos
indeguts

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

2.371.566,39

2.566.738,11

83.721,95

2.483.016,16

2.318.098,91

881,10

2.317.217,81

165.798,35

110.000,00

132.587,32

23,00

132.564,32

103.179,26

23,00

103.156,26

29.408,06

28.414,73

2.254.342,36

2.012.388,43

33.197,92

1.979.190,51

1.892.692,38

13.122,00

1.879.570,38

99.620,13

112.271,49

1.766.426,43

1.800.380,68

46.853,36

1.753.527,32

1.711.478,38

46.853,36

1.664.625,02

88.902,30

43.509,62

41.878,89

41.878,89

37.703,89

37.703,89

4.175,00

35.114,91

35.114,91

9.268,58

9.268,58

25.846,33

6
7

35.114,91

35.114,91

8

1.172.245,73

1.172.245,73

9
Total

175.000,00

176.995,60

351.995,60

351.995,00

6.570.158,58

1.535.042,46

8.105.201,04

6.941.083,34

163.796,23

351.995,00

351.995,00

6.777.287,11

6.424.416,40

351.995,00
60.879,46

6.363.536,94

413.750,17

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat
Total (a+b)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats
Total (c+d)

IMPORT
413.750,17
594.887,18
1.008.637,35
IMPORT
267.340,26
408.228,35
675.568,61

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
e. Drets reconeguts nets capítol VIII
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)
g. Drets reconeguts nets capítol IX
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)

6.390.177,20
5.528.093,95
862.083,25
35.114,91
1.313.585,05
-1.278.470,14
-416.386,89
0
0
0
351.995,00
578.689,48
-226.694,48
-643.081,37
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5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)

133.619,93
1.027.736,64
304.271,39
214.003,81
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3.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
TOTAL (1+2+3)

317.621,37
278.104,18
14.206,19
25.311,00
309.711,06
126.856,71
35.484,40
147.369,95
12.243,49
3.206,50
9.036,99
639.575,92

3.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent
b. De pressupostos tancats
c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)
d. Del pressupost corrent
e. De pressupostos tancats
f. D'operacions no pressupostàries
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (RTDG) (I-II-III)

106.809,22
1.267.901,95
413.750,17
736.403,09
117.748,69
630.955,81
267.340,26
21.446,12
342.169,43
-54.159,70
-54.159,70
0
689.595,66
321.930,18
309.214,37
58.451,11

A aquest romanent de tresoreria per a despeses generals , per tal que reflecteixi la
verdadera situació a 31/12/2020, entès com a fons de maniobra per a futurs exercicis
pressupostaris, caldrà descomptar-hi:
- Les Obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31/12/2020, per import de
100.039,53 € (subcomptes 413 del Pla General de Comptabilitat ).
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- Els compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit
a 31/12/2020 susceptibles d’ incorporació al Pressupost 2021, per import de
12.243,49 € de Retencions de crèdit i Compromisos de despesa per actes de
fiscalització prèvia en el control intern de despesa corrent, que no es podran
incorporar inicialment , donat que no existeix Romanent de tresoreria per
despeses generals ajustat de signe positiu una vegada sanejat el Romanent de
Tresoreria per despeses generals inicial .
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- L’import dels creditors no pressupostaris per operacions de gestió, devolucions
d’ingressos pendents de pagament a 31/12/2020 (compte 418 del Pla General
de Comptabilitat) , per import de 0.00 €.
Així doncs, el Romanent de tresoreria ajustat per a despeses generals definitiu,
quedarà en la quantitat de – 53.831.91 €.
Donat aquest import negatiu, caldrà procedir d’acord amb el previst a l’article 193 del
RDL 2/2004 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i també amb la
Nota de 26 de Gener de 2021, del Departament de Política financera , Assegurances
i Tresor de la Generalitat de Catalunya, que exerceix la tutela financera dels Ens
Locals a Catalunya.
3.5 Estalvi Net.
L’Estalvi Net a 31.12.2020 , calculat d’acord amb l’ article 53 del RDL. 2/2004 Text
Refós de la Llei Reguladora de Les Hisendes Locals, es de 369.761.86€ que suposa
el 5.79 % dels recursos corrents liquidats del Pressupost Municipal 2020.
3.6 Nivell d’Endeutament:
El deute financer viu de l’Ajuntament a 31.12.2020 és de 3.938.137.52 € , i això
suposa el 61.63 % dels recursos corrents liquidats del Pressupost Municipal 2020.
SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que
se celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
El Ple en resta assabentat.
6. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE
L’EXERCICI 2020. Exp. 512/21.
Vist que per part del Secretari municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a
la data 31-12-2020.
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D’acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.-Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat de data 31-12-2020 i formulat pel Secretari, amb el resultat següents:
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Valor a 31 de desembre de 2019---------------24.396.306,16 €
Valor a 31 de desembre de 2020---------------23.288.043,57€
Segon.-Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern.
Tercer.-Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat de béns i drets que no
figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Intervencions:
L´Alcaldessa concreta que aquest milió que ha baixat, bàsicament és degut per les
amortitzacions.
Es sotmet a votació i s´aprova per unanimitat.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 84/21
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 2 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE 2021-D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE
L’EXERCICI 2020. Exp. 503/21.
Vist el Decret del’alcaldessa 84/21, de 8 d’abril, la part dispositiva del qual textualment
disposa:
Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits n.º 2/2021,
amb la modalitat de incorporació de romanents, en que consta l’informe favorable de
l’Interventor.
Atès que en data 8 d’abril, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 8 d’abril la Intervenció va informar favorablement de la proposta
d’Alcaldia.
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En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del
Pressupost vigent en relació amb l’article 182 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, i els articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 2/2021, del Pressupost vigent
en la modalitat d´ incorporació de romanents, d’acord al detall següent:
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MODIFICACIÓ 2/2021
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
APLICACIÓ
00003

15300

60903

00016

15300

60904

00012

34202

63216

00017

92000

62603

00008

33300

62604

00008

33300

63502

00003

15301

61940

00002

13000

62317

00012

34202

62504

00012

34202

62702

00003

16100

63310

00008

33300

63221

00012

34201

63219

00007

32300

63222

00015

92000

63220

00003

16500

61942

00003

15301

61941

00003

15300

61943

00012

34200

63218

00008

33300

62505

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

INCORPORACIÓ
DE ROMANENTS

CONSIGNACIÓ
FINAL

RONDA DE
MONTSERRAT
URBANITZACIÓ PM1-3
CR. FONT D'EN DEU
ADEQUACIÓ SALA
ENTRENAMENT
PAVELLÓ-EAS
ADQUISICIÓ
ORDINADORS
CONTROL ACCÉS CCCF

0,00

41.604,74

41.604,74

0,00

24.849,83

24.849,83

0,00

5.432,80

5.432,80

0,00

3,14

3,14

0,00

129,49

129,49

SUBSTITUCIÓ CORTIES
TALO CCCF
FRANJA VEGETAL AVDA.
GOITALLOPS
CAMARES SEGURETAT
BARRI MONTRODON
INVERSIONS ADAPTACIÓ
MESURES COVID19
EDIFICI ESPORTIU EAS
INSTAL.LACIO
FOTOVULTAICA EDIFICI
ESPORTIU EAS
INVERSIONS MILLORA
CANONADA AIGUA
POTABLE
INVERSIONS MILLORES
EDIFICI CCCF
INVERSIONS MILLORA
EDIFICIS ESPORTIUS
INVESIONS MILLORES
EDIFICIS ESCOLES
INVERSIONS MILLORES
EDIFICIS MUNICIPALS
INVERSIONS MILLORES
ENLLUMENAT PUBLIC
INVERSIONS MILLORES
PARCS I JARDINS
INVERSIONS MILLORES
VIES PUBLIQUES
INVERSIONS MILLORA
PAVELLÓ
MOBILIARI PER ARXIU
FOTOGRAFIC CCCF

0,00

184,55

184,55

0,00

4.921,67

4.921,67

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

31,17

31,17

0,00

13.400,37

13.400,37

0,00

2.259,21

2.259,21

0,00

6.840,83

6.840,83

0,00

16.755,00

16.755,00

0,00

0,07

0,07

0,00

50,50

50,50

0,00

5.550,70

5.550,70

0,00

1.182,12

1.182,12

0,00

3.842,67

3.842,67

0,00

924,28

924,28

0,00

36,30

36,30
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00012

34202

62316

00012

34200

62225

00003

15300

60906

00003

15300

60905

00012

34201

63901

00015

92000

62405

00002

13500

62404

00003

15300

61945

MAQUINA PER
DESINFECTAR ESPAIS
ESPORTIUS EAS
OBRA CONSTRUCCIÓ
SEGON PAVELLÓ
ESPORTIU
PLA ACTUACIÓ
URBANISTIC 4 PAU4
PLA PARCIAL DEL VIVET
PPU7
SKATE PARK

0,00

487,15

487,15

0,00

31.445,55

31.445,55

0,00

5.953,20

5.953,20

0,00

7.623,00

7.623,00

0,00

17.996,06

17.996,06

ADQUISICIÓ VEHICLE
AJUNTAMENT
VEHICLE PROTECCIÓ
CIVIL
INVERSIONS MILLORES
ASFALT VIES PUBLIQUES

0,00

179,35

179,35

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

110.027,31

110.027,31

0,00

309.711,06

309.711,06
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TOTAL

FINANÇAMENT
APLICACIÓ
00016

35004

00001

87010

DESCRIPCIÓ
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS URB. PM1-3
FONT D'EN DEU
ROMANENT AFECTAT

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

NOUS O MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

496,69

496,69

309.214,37

309.214,37

0,00

309.214,37

309.711,06

496,69

Segon. Comunicar al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió
ordinària que aquesta celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que res a dir en aquest cas perquè és la incorporació d´aquests
romanents per valor de 309.000,00 euros.
El Ple en resta assabentat.
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2021. Exp. 504/21.
Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles, i
l’existència de nous o majors ingressos, es procedeix a l’aprovació de la modificació
de crèdit 3/2021 en la modalitat de habilitació i suplement de crèdits finançats amb
nous o majors ingressos i/o baixes de crèdits reduïbles.
Atès que en data 12 d’abril del 2021 es va emetre informe de secretaria sobre la
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Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 12 d’abril del 2021 la Intervenció de Fons va informar favorablement
la proposta d’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 3/2021, del Pressupost vigent
en la modalitat d’habilitació i suplement de crèdits, d’acord al detall següent:
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MODIFICACIÓ 3/2021
DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00015

32604

22608

00008

33300

63221

00012

34201

63219

00007
00003

32300
16500

13000
61942

00003

15300

60903

00012

34200

62225

PRESTACIÓ SERVEI
CASAL ESTIU
INVERSIONS MILLORES
EDIFICI CCCF
INVERSIONS MILLORA
EDIFICIS ESPORTIUS
LABORAL FIX ESCOLES
INVERSIONS MILLORES
ENLLUMENAT PUBLIC
RONDA DE MONTSERRAT
OBRA CONSTRUCCIÓ
SEGON PAVELLÓ
ESPORTIU

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

SUPLEMENT DE
CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
FINAL

9.000,00

7.000,00

16.000,00

6.840,83

350,34

7.191,17

16.755,00

16.108,46

32.863,46

17.237,00
5.550,70

3.325,00
12.205,67

20.562,00
17.756,37

41.604,74

14.000,00

55.604,74

31.445,55

108.475,49

139.921,04

128.433,82

161.464,96

289.898,78

HABILITACIÓ DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00012

34001

46504

00006

16400

63311

00003

15301

61947

00015

92000

15300

00015

92000

22199

CONVENI CONSELL
ESPORTIU OSONA TECNIC
ESPORTS
AIRE ACONDICIONAT
TANATORI
SUBSTITUCIÓ PARC
INFANTIL PLAÇA DEL SOL
DESPESES PERSONAL
COL.LABORADOR
ELECCIONS PARLAMENT
DE CATALUNYA 2021
MATERIAL PROTECCIO
COVID19 ELECCIONS AL
PARLAMENT CATALUNYA
2021

TOTAL
TOTAL DESPESA

CONSIGNACIÓ
INICIAL

HABILITACIÓ
DE CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

8.800,18

8.800,18

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

18.976,13

18.976,13

0,00

2.595,14

2.595,14

0,00

2.280,00

2.280,00

0,00

54.651,45

54.651,45

128.433,82

216.116,41

344.550,23
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FINANÇAMENT
BAIXA DE CRÈDITS
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APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

BAIXA CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
FINAL

00008

33300

62505

00008

33300

62604

00008

33300

63502

00007

32300

63222

00015

92000

63220

00012

34200

63218

00012

34202

62316

00015

92000

62405

00012

34202

62504

00012

34202

62316

00017

92000

62603

SUBSTITUCIÓ CORTIES
TALO CCCF
INVESIONS MILLORES
EDIFICIS ESCOLES
INVERSIONS MILLORES
EDIFICIS MUNICIPALS
INVERSIONS MILLORA
PAVELLÓ
MAQUINA PER
DESINFECTAR ESPAIS
ESPORTIUS EAS
ADQUISICIÓ VEHICLE
AJUNTAMENT
INVERSIONS ADAPTACIÓ
MESURES COVID19
EDIFICI ESPORTIU EAS
ADEQUACIÓ SALA
ENTRENAMENT PAVELLÓEAS
ADQUISICIÓ ORDINADORS

3,14

3,14

0,00

00014

92401

22618

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.500,00

3.325,00

1.175,00

00003

15301

61940

4.921,67

2.980,29

1.941,38

00003

16100

63310

2.259,21

2.259,21

0,00

00003

15301

61941

1.182,12

1.182,12

0,00

00003

15300

61943

3.842,67

3.842,67

0,00

00002

13500

62404

FRANJA VEGETAL AVDA.
GOITALLOPS
INVERSIONS MILLORA
CANONADA AIGUA
POTABLE
INVERSIONS MILLORES
PARCS I JARDINS
INVERSIONS MILLORES
VIES PUBLIQUES
VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL

00003

15300

61945

00002

13500

22641

00002

13300

62322

00001

92000

50000

00003

15301

21001

00011

33804

22621

TOTAL

MOBILIARI PER ARXIU
FOTOGRAFIC CCCF
CONTROL ACCÉS CCCF

CONSIGNACIÓ
INICIAL
36,30

36,30

0,00

129,49

129,49

0,00

184,55

184,55

0,00

0,07

0,07

0,00

50,50

50,50

0,00

924,28

924,28

0,00

487,15

487,15

0,00

179,35

179,35

0,00

31,17

31,17

0,00

5.432,80

5.432,80

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

INVERSIONS MILLORES
ASFALT VIES PUBLIQUES
AREA DE GOVERNACIÓ
PROTECCIÓ CIVIL
CAMARES CONTROL
TRÀNSIT URBÀ
FONS DE CONTINGENCIA

110.027,31

1.941,38

108.085,93

3.933,14

3.000,00

933,14

36.000,00

36.000,00

0,00

5.000,00

3.800,18

1.199,82

REP. MANT. CONSERV.
PARC I JARDINS
AREA DE FESTES FESTA
DE L'ESPORT

23.030,45

18.976,13

4.054,32

10.000,00

5.000,00

5.000,00

218.155,37

95.765,78

122.389,59
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NOUS O MAJORS INGRESSOS
APLICACIÓ
00015

DESCRIPCIÓ
34201 INGRESSOS SERVEI
CASAL D'ESTIU
76101 SUBV. DIPUTACIÓ FONS
INCONDICIONAT INVERSIÓ
LINIA SUPORT 2
45010 BESTRETES DESPESES
ELECCIONS PARLAMENT
CATALUNYA 2021

00012
00001

TOTAL
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TOTAL FINAÇAMENT

CONSIGNACIÓ
INICIAL

NOUS O
MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
FINAL

4.000,00

7.000,00

11.000,00

0,00

108.475,49

108.475,49

0,00

4.875,14

4.875,14

4.000,00

120.350,63

124.350,63

222.155,37

216.116,41

246.740,22

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, per 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:
La Sra. Núria Arau regidora d´hisenda, diu que passarà a fer una explicació general
dels diferents punts que s´han aprovat ara sobre aquesta modificació núm. 3 del 2021.
Pel romanent negatiu explica que el dèficit d´aquest any no es tracta d´un fet
estructural sinó d´una qüestió conjuntural que vé donat arran de la pandèmia del
Covid-19.
Que el pressupost del 2020 va ser aprovat pel novembre del 2019 amb una previsió
d´ingressos i despeses però que amb l´arribada de la pandèmia i posteriorment el
confinament del març, ha generat una baixada d´ingressos per part de les diferents
fundacions, l´Arpa o les escoles bressol. Que això ha suposat que per una banda les
aportacions a les fundacions s´hagin tingut d´augmentar per cobrir totes les despeses
que hi ha hagut igualment i que no s´han obtingut els suficients ingressos previstos.
Que les instal.lacions de l´EAS durant uns mesos van haver d´estar tancades tenint
les mateixes despeses que s´havien de seguir pagant i sense obtenir els ingressos,
amb l´agreujant de que a finals d´any arran dels decrets de la Generalitat es va haver
de tornar a tancar l´activitat.
Que s´ha aconseguit regular algunes situacions laborals que es basen en traspassar
dels capítols 2 i 4, a capítol 1. Amb tot això diu que reconeixen que el resultat de saldar
l´any amb un romanent negatiu de 53.000 euros no és l´ideal, però que consideren
que no és greu. Diu que la despesa que hi havia era la mateixa, o sigui, que no s´ha
vist augmentada per aquesta situació i que estan contents comparat amb altres
poblacions i amb la repercussió de la pandèmia.
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Fent referència a la primera modificació de crèdit que s´ha fet, comenta que és la
incorporació sobretot de partides de capítol 6 de l´any passat cap en aquest per
inversions.
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Per la última modificació que és la tercera, hi ha modificacions a nivell d´ inversions
com ara unes petites que s´han de fer al tanatori, l´ampliació de partides de millores
de Can Costa i una de les inversions que no és de capítol 6 perquè no és material i
contents diu de poder portar a terme, és el conveni que avui es firma per Ple amb el
Consell Esportiu d´Osona, del qual pagant uns 8.800 euros aquest any, es disposarà
d´un tècnic per ajudar a donar una visió de cap on cal anar i de quina manera es pot
aplicar. Això d´entrada és per aquest any i si funciona podrà ser pels posteriors.
Afegeix que hi ha un augment al casal d´estiu degut a un petit error que hi va haver al
moment de comptar els ingressos. Que es va partir de mirar els ingressos cobrats
l´any passat. Diu que això no soposarà l´augment del preu de les setmanes.
La gran incorporació és la d´una subvenció de 108.000 euros que en part és per tirar
a endavant el projecte de la segona pista del pavelló.
La Sra. Arau vol acabar dient que tot això vindria a ser un resum dels trets més
importants d´aquesta modificació.
L´Alcaldessa agraeix les paraules de la Sra. Arau. Diu que no és que estiguin contents
de tenir un romanent negatiu de 53.000 euros, que els hagués agradat més trobar un
calaix ple i tenir el calaix ara ple, però que un romanent de només 53.000 euros negatiu
amb un any absolutament imprevisible per la Covid-19, doncs que no està malament.
El Sr. Eduard Morató diu que estàn d´acord amb les modificacions del 2021 per les
explicacions que els ha donat la Sra. Arau, tant de la inversió al tanatori, la de Can
Costa, la del Consell Esportiu i de la segona pista, diu que són positives. Que de
l´error del casal d´estiu que ja n´estaven al cas, que al final l´aportació de l´ajuntament
acaben sent uns 5.000 euros. Que també hi havia el tema d´una baixada de crèdit de
partida de 36.000 euros de càmeres de seguretat que se´ls ha comunicat que és per
tema d´ajornament i que encara que no estigui a la partida celebren que segueixi sent
objectiu de l´ajuntament de fer dintre aquest any.
Diu que tampoc veuen preocupant el fet de tancar l´exercici 2020 amb un romanent
ajustat negatiu de 50.000 euros. Que el Sr. Estragués ha contactat aquesta setmana
amb la Sra. Arau demanat la possibilitat de reunir-se juntament amb el secretari i
l´interventor per mirar realment quin ha estat l´impacte que ha tingut el Covid-19 en
aquests números de l´ajuntament, així també tenir amb detall del què ha soposat al
cap d´un any i saber quines són les previsions amb les que estan treballant.
El Sr. Morató diu que si no recorda malament va ser l´any passat que també es van
fer certes modificacions pressupostàries per poder atendre en la mesura del possible
l´impacte que ha tingut el Covid-19. Diu que potser esperaven amb aquestes
modificacions poder tancar l´exercici amb un romanent positiu. Que entenen que la
situació és molt complicada i molt inestable i que per tant, molt difícil de quadrar els
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números, que evidentment diu que són els que són i que se´ls creuen. Demanen que
es puguin reunir i fer una mica de seguiment d´aquests números i que es posen a la
seva disposició per poder ajudar i col.laborar amb el que puguin.
L´Alcaldessa agraeix al Sr. Morató per la confiança rebuda.
L´Alcaldessa abans de passar a votació vol comentar sobre el tema de les càmeres
de seguretat que el Sr. Morató ha mencionat anteriorment. Diu que es ferà i que s´ha
ajornat per esperar a tenir la fibra òptica per tal que funcionin. Comenta que part
d´aquests diners destinats a les càmeres passen a la climatització del tanatori perquè
també és una prioritat.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord.
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE CONTROL INTERN DE
L’ARTICLE 15.6 DEL RD 424/2017 (OBJECCIONS). EXP. 496/21.
Es dóna compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament
de Taradell, relatiu les resolucions adoptades per la presidenta/alcaldessa de l’entitat
local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la
dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració
que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
L’Ajuntament de Taradell va aprovar, en el decurs del tercer trimestre d’aquest
exercici pressupostari, el Model de Control Intern en el Regim de fiscalització prèvia
de Requisits bàsics de Control Intern.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe
anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de
les bestretes de caixa fixa.
Per tot això es dóna compte i es proposa l’adopció de l’acord següent:
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Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de Taradell emès per
part de la Intervenció general en data 12 d’ abril del 2021, relatiu a les resolucions
adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades,
les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de
caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit
i que es concreta en l’Annex I:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
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- S’han emès 195 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant,
no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya.
3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- s’ha emès un informe d’omissió de la funció interventora.
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar, donat que l’Ajuntament no ha utilitzat aquesta figura de gestió de
despesa pública.
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa, donat que l’Ajuntament no ha utilitzat aquesta figura de gestió de
despesa pública.
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
-En haver-se substituït, de fet, la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que en queden assabentats. Que en resum, s´han emès aquests 195
informes de fiscalització i que no hi ha cap objecció important.
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El Secretari afegeix que n´hi ha un que es fa obligatòriament que és quan hi ha alguna
despesa per la qual t´arriba una factura i que no queda partida. És a dir, si la despesa
és tant sols una mica superior al que queda de partida ja no es pot aplicar i fa que
quedi com a pendent. En aquest cas es té de comunicar que per aquest saldo no hi
ha hagut suficient partida pel total de la despesa i que és aquest l´informe que queda
fer ara.
L´Alcaldessa acaba dient que realment la gestió d´un ajuntament és molt complexe.
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El Ple en resta assabentat.
10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.12 DEL POUM-AJUSTOS
EN LA REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. EXP. 151/20.
Vist que des de que va entrar en vigor el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Taradell l’any 2010, s’ha evidenciat que algunes disposicions, ordenacions i normativa
del mateix en relació al règim del sòl no urbanitzable no s’ajusta a les necessitats
urbanístiques del municipi, essent necessari ajustar paràmetres quan a la dimensió
d’edificacions agrícoles i ramaders, ajustar usos i altres paràmetres de les edificacions
incloses en el Catàleg de Masies, ajustos puntuals de delimitació de límits entre
diferents claus i completar la definició dels usos agrícola i ramader.
A tal fi es va encarregar a la companyia Gamma d’Arquitectura SLP el projecte
“Modificació puntual del POUM núm.12-Ajustos en la regulació del sòl no
urbanitzable”, amb la intervenció de MCA Consultors i Associats SCP en la redacció
de l’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, que preveu la modificació en els
àmbits relacionats en l’anterior paràgraf.
Que Gamma Arquitectura SLP ha entregat a aquest ajuntament el projecte encarregat
“Modificació puntual del POUM núm. 12-Ajustos en la regulació del sòl no urbanitzable
(Març de 2021)”
Que a aquesta modificació no li correspon la tramitació prèvia establerta a l’article 99
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010.
Atès el que disposa la normativa següent:
1. Els articles 47, 49, 50.2, 55, 57, 58, 59, 73, 74, 76, 80, 81, 85, 86.bis, 92, 94,
96, 97, 99.2.a, 101.3, 103, 106.1, 107 i D.Ad. Dècima del Decret Legislatiu
1/2010 TRLU.
2. Articles 15, 17, 23, 46 a 60, 64 a 78,101, 102, 103, 104, 107, 109, 115, 112,
117 del Decret 305/2006.RLU.
3. Articles 22.2.c i 47-2-II de la Llei 7/195. LBRL.
4. Articles 52.2.c i 114.3.4 del Decret Legislatiu 2/2003. TRLMRLC.
Vistos els informes de l’arquitecte i secretari municipals ambdós de data 8 d’abril de
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2021.
Que per l’adopció d’aquests acords és necessari el vot a favor de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
Primer.-Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM núm. 12-Ajustos en la
regulació del sòl no urbanitzable (Març de 2021)”, segons el projecte redactat per
Gamma Arquitectes SLP.
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Segon.-Sotmetre a informació pública l'expedient, projecte i documents que l'integren,
durant el termini de 30 dies, per tal que se'l pugui consultar al lloc i hora següents:
Lloc: oficines municipals, c. de la Vila núm. 45 de Taradell i al web de l'ajuntament
www.taradell.cat.
Horari: De 9 a 14:00 h, de dilluns a divendres laborables, i els dilluns laborables de
16:00 a les 19:00 h.
Durant aquest període d'informació, respecte de cada document referit, qualsevol
persona, podrà consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'expedient de
modificació del POUM, presentar al·legacions o suggeriment així com els informes o
documents que considerin oportuns. Si no se’n formulen s’entendrà aprovat amb
caràcter provisional sense necessitat de prendre cap acord exprés. Publicar els
corresponents edictes d'aquesta aprovació inicial al DOGC, BOP, Web de l'ajuntament
www.taradell.cat, tauler d'edictes municipal, i en els diaris Avui i El 9 Nou.
Tercer.-Simultàniament al període d'informació pública, sol·licitar informe als ens i als
organismes afectats per llurs competències sectorials.
Quart.-Aprovar la suspensió, en l’àmbit del sòl no urbanitzable del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Taradell, de la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets, dels projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament
de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, de
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial. No obstant, i de conformitat a l’establert a l’article 102 del Decret 305/2006,
pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya, es poden tramitar
els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions de la modificació aprovada inicialment, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.
Intervencions:
El Sr. Joan Canó regidor d´urbanisme ens explicarà sobre aquesta modificació núm.
12 no entrant en els petits detalls com ja comentava el secretari, que d´algún tema hi
ha petites discrepàncies entre la realitat i el POUM.

CVE: 20210-06286-19522-51855

Diu que bàsicament aquesta modificació núm. 12 pretén donar més possibilitats en
sòl no urbanitzable a masies i cases rurals per tal de poder seguir mantenint-se el seu
funcionament en l´aspecte agrari, agrícola i ramader siguin viables, com fins i tot per
viure-hi.
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Que en aquest sentit, la modificació núm. 12 incorpora bàsicament dues grans
modificacions:
Una primera part més substancial seria les condicions bàsiques d´ordenació i
edificació per a usos agrícoles i ramaders, que bàsicament regula els tipus de coberts
de construccions destinades a usos agrícoles i ramaders, augmentant l´alçada
màxima que passa dels 7´25 a 10 metres i augmentant la dimensió de les
construccions que passa de 50 mts. la diagonal a 120 mts o 80 mts en funció de si és
obert o tancat. Així com que es computa un 50% de volum en les edificacions o
construccions que estan obertes. Diu que això bàsicament serveix per adaptar-se a la
realitat de les explotacions agrícoles, a la rendibilitat del sector i també a les noves
normatives de benestar animal que obliguen a tenir naus més grans pels mateixos
caps de bestiar.
La segona part més substancial fa referència a les masies i cases rurals. Diu que s´ha
fet una revisió del catàleg de masies indicant quina part d´elles és el cos principal i
quina part són cossos annexes amb interès i quina part sense interès. A partir d´aquí,
s´ha augmentat els usos del cos principal i dels annexes amb interès, permetent usos
com el d´habitatge, turisme rural, restauració, equipaments esportius, socio-educatius,
etc. També es permet tenir més habitatges en aquestes masies i cases rurals en funció
de la superfície, amb un mínim de superfície per habitatge i amb un màxim de quatre
habitatges per casa rural o per masia.
Finalment, diu que també regula la futura ampliació o quina ampliació estaria permesa
en aquest tipus de cases o masies rurals. Que en definitiva el que s´està fent, és
regular una situació que cada vegada es troben més habitual ja sent per sol.licituds o
per realitats. Diu que per tot això creuen amb aquesta modificació, que aclareix que
de moment és una aprovació inicial i que encara ha d´estar acceptada per urbanisme,
però que creuen que és la manera més viable de donar un impuls en els dos sentits
a tot aquest sector, doncs aquestes masies de dos o tres mil metres quadrats, és
inviable que hi visqui una sola família o hi hagi un sol habitatge.
L´Alcaldessa agraeix al Sr. Canó l´argument d´aquestes qüestions tècniques. Diu que
amb tot això la voluntat d´aquest equip de govern és donar més viabilitat en els dos
sentits exposats per a les 75 masies que estan catalogades en el POUM. D´una banda
familiar, que hi pugui haver més d´una estada independent sempre complint els
paràmetres adients que els han d´aprovar la comissió d´urbanisme i per altra banda,
la viabilitat com a explotacions agràries de caire agrícola o ramader i podent ampliar
els usos a activitats, sempre i quan estiguin relacionades en aquest caire agrícola i
ramader.
L´Alcaldessa diu que cal que aquesta gent que viu en aquestes 75 masies hi pugui
viure com s´ha de viure en el segle XXI i també fa referència al benestar dels animals
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que com diu, la Unió Europea els té ben presents.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
11. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS
CULTURALS I EDUCATIVES 2021. Exp. 540/21.
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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 2021, i en concret en l’àmbit de
cultura i educació.
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.
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 2021, amb l’objecte
de fomentar projectes/activitats que tinguin per finalitat la promoció de la cultura i
l’educació, que consten a l’expedient i que es diligenciaran pel secretari municipal, i la
convocatòria corresponent.
Segon.-Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’aquestes subvencions per un
import màxim de 5.500 € en l’àmbit de cultura i 4.900 € en l’àmbit d’educació, el
contingut de la qual consta incorporat a les Bases.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 5.500 € amb càrrec a la partida pressupostària
00008 33405 48907 i la despesa de 4.900 € 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.

CVE: 20210-06286-19522-51855

Cinquè.- Delegar expressament en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Taradell, la resolució i adjudicació d’aquesta convocatòria.
Intervencións:
L´Alcaldessa diu que són les convocatòries de subvencions que es fan cada any a
l´Ajuntament de Taradell per les entitats que no estan sotmeses a conveni i que per
tant, s´han de fer presentant-se a concurrència competitiva.
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El Sr. Morató diu que hi estan a favor i que esperen es puguin pagar tots aquests
diners a les entitats perquè serà senyal de que podran a terme totes les seves
activitats.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
12. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL AL COMPROMÍS PER LA
SOSTENIBILITAT BIOSPHERE. EXP. 471/21.
Vist que per acord del Ple de data 10 de maig de 2018 aquest ajuntament va acordar
adherir-se al “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” en l’àmbit del projecte
municipal “Parc de les Olors”.
Que la finalitat del Compromís per la sostenibilitat Biosphere és aconseguir la màxima
sostenibilitat dels llocs com a destins turístics i que, a més del projecte “Parc de les
Olors”, aquest ajuntament projecte, promou i executa altres projectes turístics dels
quals es pretén que disposin de la màxima sostenibilitat.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-L’Ajuntament de Taradell s’adhereix al “Compromís per la sostenibilitat
Biosphere”
Segon.-Facultar l’alcaldessa per efectuar les gestions i signar els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que és un compromís per la sostenibilitat i que fins ara només s´hi
adherien les entitats privades i ara també s´hi poden adherir els ens locals.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
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13. APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS REGULADOR D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
I GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL ASGEL AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
EXP. 405/21.
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La Diputació de Barcelona aprovà, per acord del Ple núm. 8/2021, de data 28-1-2021,
i publicat al BOPB de data 9-2-2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador de
l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat acord plenari
disposà:
“Primer.-Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de
Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat
l’esmentada assumpció, en el termes previstos en l’Annex.
Segon.-Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització
del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat,
l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a
incorporar com addenda al conveni subscrit.
Tercer.-Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general
coneixement.”
L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per acord del Ple de la Diputació
de Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB
de data 9-2-2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i
formalització de l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les
actuacions següents:
“a)Per part de la Diputació:
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals presta el servei de de l’actualització
del Conveni-Tipus regulador de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat,
l’articulació de la qual es realitzarà mitjançant la corresponent comunicació a
incorporar com addenda al conveni subscrit.
b)Per part de l’Ajuntament:
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat
per la Diputació.
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2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
c)Actuacions posteriors:
 Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats
que han donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.”
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits
necessaris.
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Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.-Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció
per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió
de data 28-1-2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9-2-2021, tot això de conformitat amb el text que s’adjunta com annex.
Segon.-Donar trasllat a la Diputació de Barcelona d’aquest acord per al seu
coneixement.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que es tracta de signar la renovació del conveni amb la Diputació de
Barcelona dels serveris que ja tenim d´assessorament a intervenció.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB LA COOPERATIVA DE
SERVEIS +65. EXP. 1323/20.
De conformitat a l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, els
ajuntaments tenen competències en els àmbits d’atenció a les persones en situació o
risc d’exclusió social, ocupació del temps lliure, promoció de la cultura, entre d’altres.
Que la Societat Cooperativa Catalana +65, té per objecte oferir serveis d’atenció a les
persones de més de 65 anys, que concorden amb les competències abans referides
de l’ajuntament.
Que l’article 47 de la Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques,
permet atorgar convenis de les administracions amb entitats privades per a un fi comú.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i la Societat Cooperativa
Catalana +65, redactat pels serveis municipals i que consta a l’expedient, que regula
les actuacions a portar a terme per ambdues entitats en l’àmbit d’atenció a les
persones.
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i la Societat
Cooperativa Catalana +65, per a l’atenció a les persones de més de 65 anys.
Segon.-Facultar l’alcaldessa per signar el conveni.
Tercer.-Notificar aquest acord a la Societat Cooperativa Catalana +65.
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que ja es va fer una presentació pública d´aquesta Societat
Cooperativa Catalana +65 i en la que ja exposaven que entrava dins dels seus
objectius de promoure la cooperació entre les persones.
Diu que desde la base de que gent del poble hagi agafat aquesta iniciativa, ja van
creure convenient donar suport desde l´ajuntament. Per aquest motiu i per tal de que
tirin a endavant el seu objectiu, s´ha establert aquest conveni en el que per exemple
els hi deixen el local o com fer una sèrie de col.laboracions a través de la web, etç.
Des del Servei de Desenvolupament Local que en aquest cas és a través de la
Mancomunitat La Plana, però que és l´Ajuntament de Taradell qui ho paga, es vol
donar tot el suport per tirar a endavant a engegar aquesta cooperativa desitjant que
tinguin molt èxit amb els seus objectius.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS TURÍSTICS DEL MONTSENY, PER A LA PROMOCIÓ I
COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA DEL PARC DE LES OLORS DE TARADELL.
EXP. 472/21.
De conformitat a l’establert a l’article 25.2.h de la Llei 7/1985, de bases de règim local,
els ajuntaments tenen competències en informació i promoció de l’activitat turística
d’interès i àmbit local, medi ambient, cultura i parcs i jardins, entre d’altres. En exercici
d’aquestes competències i entre d’altres actuacions disposa del servei del Parc de les
Olors de Taradell.
L’ Associació d’empresaris turístics del Montseny té per objectiu el foment del turisme
del Montseny, zona en la qual es troba el terme municipal de Taradell, per mitjà
d’estratègies de valorització del patrimoni cultural i natural, de qualitat del turisme,
sostenibilitat, etc.
Que l’article 47 de la Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques,
permet atorgar convenis de les administracions amb entitats privades per a un fi comú.

CVE: 20210-06286-19522-51855

Que es considera d’interès d’aquest ajuntament i per tal d’aconseguir l’objecte i
finalitats relacionats i, en especial, per a la promoció, difusió i comercialització turística
del Parc de les Olors de Taradell, formar part de l’Associació d’empresaris turístics del
Montseny, participant en la forma prevista en la minuta de conveni que consta a
l’expedient.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Adherir-se a l’Associació d’empresaris turístics del Montseny.
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Segon.-Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació d’empresaris turístics del
Montseny.
Tercer.-Facultar l’alcaldessa per signar el conveni de referència i la documentació
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart.-Notificar aquest acord a l’Associació d’empresaris turístics del Montseny.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que si som absolutament estrictes, des d´un punt de vista geogràfic
no pertanyem al Parc Natural del Montseny però que sempre hem dit que estem entre
la Plana i el Montseny. Per això, els sembla convenient establir aquest conveni per tal
d´aprofitar un turisme sostenible i que està dins la carta europea del turisme
sostenible.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
16. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL ESPORTIU D’OSONA PER A
LA GESTIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS D’ESPORTS DEL MUNICIPI. Exp. 501/21.
De conformitat a l’establert a l’article 25.2.l. de la Llei 7/1985, de bases de règim local,
els ajuntaments tenen competències en promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i ocupació del temps de lleure.
Que l’Ajuntament de Taradell disposa de diverses instal·lacions esportives i realitza
actuacions de foment de l’esport, entre les quals té previst realitzar actuacions de
desenvolupament de línies estratègiques en l’àmbit esportiu i dinamització del sistema
esportiu de Taradell, que han de ser redactades pels tècnics competents dels quals
no disposa en la seva plantilla de personal.
Que el Consell Esportiu d’Osona ofereix, entre d’altres, els serveis d’assessorament,
disseny i desenvolupament de projectes en matèria de política esportiva municipal per
mitjà dels tècnics dels quals disposa.
A tal fi s’ha redactat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats que regula la
prestació del servei de dinamització del sistema esportiu de Taradell en dues fases: la
primera, de realització d’un anàlisi i diagnosi de la situació i plantejament d’una
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estratègia de dinamització del sistema, i una segona d’implementació i dinamització
dels projectes proposats a través de l’equip tècnic de CEO.
Atès que el cost de la prestació d’aquest servei és de 8.800,18 €, per al qual hi ha
partida pressupostària en el pressupost municipal de l’exercici 2021.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
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Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i el Consell
Esportiu d’Osona (CEO), per la prestació del servei de dinamització del sistema
esportiu de Taradell, l’esborrany del qual consta a l’expedient.
Segon.- Facultar l’alcaldessa per signar el conveni de referència i la documentació
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord al Consell Esportiu d’Osona.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que com ja ha dit la regidora, tenim partida per aquest conveni. Que
es tracta d´analitzar i diagnosticar quina és la situació per veure què cal fer per poder
dinamitzar encara més el sistema esportiu de Taradell. Que això ho han de fer els
tècnics i donat que en el nostre ajuntament no tenim cap tècnic competent en aquesta
matèria, es fa aquest conveni estrictament per aquest any per veure on estem i com
podem millorar amb totes les dinàmiques que hi han esportives al poble i ara que a
més a més s´està ja en fase d´estudi de viabilitat de la segona pista del pavelló.
El Sr. Morató diu que estan d´acord i que simplement queda a veure el seguiment i
com s´acaba concretant aquesta dinamització.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
17. APROVACIÓ DE L’ATERMENAMENT DEL CAMÍ RAL A SANTA EUGÈNIATRAM EL GENERÓ. EXP. 671/20.
Vist que en data 7 d’abril de 2021 s’ha portat a terme l’acte de partió i d’atermenament
del Camí Ral de Santa Eugènia-Tram del Generó, de conformitat a l’establert a l’acord
del Pe de data 17 de desembre de 2020 i al Decret de l’alcaldessa núm. 14/21, haventse aixecat l’acta corresponent per part del secretari municipal, i amb intervenció dels
veïns propietaris de terrenys que limiten amb el camí esmentat, de l’aparellador
municipal i del cap de la brigada d’obres municipal.
Que en l’acta es fa constar que s’han portat a terme les comprovacions dels límits de
cada propietat assenyalant-se el punts per on passen els termenals, havent-se acordat
que tots els intervinents estaven d’acord amb les indiciacions del topògraf Sr. Anglada
i que s’acceptava per totes les parts el plànol que aixecaria aquest recollint els límits
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de cada propietat. En el mateix moment es varen col·locar les termes acceptades per
totes les parts.
Que el topògraf Sr. Anglada ha entregat el plànol de la delimitació on es recullen els
punts d’afitament.
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Que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, havent formulat al·legacions el Sr.
Josep Martí les quals es recullen i s’incorporen en els actes d’atermenament
esmentats.
Vist el que disposen els articles 44 i següents del Reial Decret 1372/86, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, article 50 i següents de la Llei
33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, articles 136 i següents del
Decret 336/198, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya, i normativa concordant.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la partió practicada el dia 7 d’abril de 2021 del Camí de Santa
Eugènica de Berga-Tram del Generó, en els termes recollits a l’Acta aixecada a
l’efecte i en el plànol topogràfic aixecat pel topògraf Sr. Jordi Anglada i que consta a
l’expedient, fent constar que les fites ja existents són correctes i que se n’hi ha afegit
d’altres.
Segon.- Declarar la possessió de fet de la finca partionada a favor d’aquest
ajuntament, a resultes de l’exercici de la potestat de recuperació d’ofici i posterior
immatriculació, en el seu cas.
Tercer.-Ordenar als serveis municipals que es procedeixi a la neteja i adequació del
camí de referència, seguint la delimitació del mateix de conformitat a les dades que
resulten de l’acta de partió aixecada i del plànol topogràfic corresponent a la mateixa.
_
Quart..- Notificar aquest acord resolutori de la meritació a quants resultin interessats
en l’expedient.
Intervencions:
L´Alcaldessa comenta de que sembla que aquest contenciós del tram del Generó
d´aquest camí ral s´ha acabat i que per tant, es tracta de votar si estàn d´acord amb
aquesta proposta d´acord.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
18. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’APROVACIÓ DE LES VALORACIONS DE
TRES LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. Exp.482/21.
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Vistos els Decrets de l’alcaldessa números 15 i 82 de 2021, de dates 26 de gener i 6
d’abril de 2021, que textualment disposen:
Decret 15/2021:
Adequació individual llocs de treball de Coordinador/a de Vigilants i de Coordinador/a
de programes i RRHH
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Atès que ha estat elaborat un estudi valoratiu d’adequació individual dels llocs de
treball de Coordinador/a de Vigilants i de Coordinador/a de programes i RRHH, i
proposta de Relació de Llocs de Treball (RLT), per part de la consultoria ARC,
DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP.
Atès que és competència del Ple la modificació de la plantilla i de la RLT: article 52,
núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Donat que es tracta d’actes
administratius amb pluralitat de destinataris s’ha de publicar íntegrament al BOP i al
DOGC.
Tanmateix, pel que fa al procediment, la modificació de la plantilla exigeix la mateixa
tramitació que l’aprovació del pressupost o de les seves modificacions: article 126.3
del Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat per RD
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Per contra, l’aprovació de la RLT i la seva modificació
no exigeix aquesta tramitació sinó la ordinària que correspon a un acte administratiu,
tal com ho té declarat el Tribunal Suprem des de la seva sentència de 14 de febrer de
2014.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell, en sessió de 26 de novembre
de 2020, es va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació junt amb la
plantilla de personal per al 2021, quins acords van ser sotmesos a informació pública
mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona de data 7 de desembre de 2020,
esdevenint aprovats definitivament en no haver-se formulat reclamacions o
al·legacions, amb publicació íntegra al BOP de 19 de gener de 2021.
Atès que el referit pressupost ha previst una partida pressupostaria corresponent per
fer front a les diferencies derivades de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball,
motiu pel qual encara no s’ha acollit a l’increment retributiu previst a l’article 18.2 de la
Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2021.
Pels motius exposats, vist l’informe de fiscalització prèvia de l’òrgan interventor, i en
exercici de les competències que tinc legalment atribuïdes per l’article 21, núm. 1, h i
s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article
53, núm. 1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
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RESOLC:
Primer.- Aprovar l’estudi valoratiu d’adequació individual dels llocs de de treball de
Coordinador/a de Vigilants i de Coordinador/a de programes i RRHH, i proposta de
Relació de Llocs de Treball (RLT), per part de la consultoria ARC, DESPATX
D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP.
Segon.- Sotmetre al Ple la Relació de Llocs de Treball d’acord amb l’estudi valoratiu
lliurat, quina proposta inclourà la seva aplicació amb efectes de 1 de gener de 2021.
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Decret 82/2021:
Atès que ha estat elaborat un estudi valoratiu d’adequació individual dels lloc de treball
de Subaltern-ordenança-consergeria, i proposta de Relació de Llocs de Treball (RLT),
per part de la consultoria ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP.
Atès que és competència del Ple la modificació de la plantilla i de la RLT: article 52,
núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Donat que es tracta d’actes
administratius amb pluralitat de destinataris s’ha de publicar íntegrament al BOP i al
DOGC.
Tanmateix, pel que fa al procediment, la modificació de la plantilla exigeix la mateixa
tramitació que l’aprovació del pressupost o de les seves modificacions: article 126.3
del Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat per RD
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Per contra, l’aprovació de la RLT i la seva modificació
no exigeix aquesta tramitació sinó la ordinària que correspon a un acte administratiu,
tal com ho té declarat el Tribunal Suprem des de la seva sentència de 14 de febrer de
2014.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell, en sessió de 26 de novembre
de 2020, es va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació junt amb la
plantilla de personal per al 2021, quins acords van ser sotmesos a informació pública
mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona de data 7 de desembre de 2020,
esdevenint aprovats definitivament en no haver-se formulat reclamacions o
al·legacions, amb publicació íntegra al BOP de 19 de gener del 2021.
Atès que el referit pressupost ha previst una partida pressupostaria corresponent per
fer front a les diferencies derivades de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball,
motiu pel qual encara no s’ha acollit a l’increment retributiu previst a l’article 18.2 de la
Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2021.
Atès que es preveu la modificació de crèdit número 3/2021 del Pressupost 2021
ampliar la partida de capítol 1 per fer front a l’increment retributiu que aquí es proposa.
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Pels motius exposats, vist l’informe de fiscalització prèvia de l’òrgan interventor, i en
exercici de les competències que tinc legalment atribuïdes per l’article 21, núm. 1, h i
s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article
53, núm. 1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’estudi valoratiu d’adequació individual dels lloc de de treball de
Subaltern-ordenança-consergeria, i proposta de Relació de Llocs de Treball (RLT), per
part de la consultoria ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP.
Segon.- Sotmetre al Ple la Relació de Llocs de Treball d’acord amb l’estudi valoratiu
lliurat, quina proposta inclourà la seva aplicació amb efectes de 1 de gener de 2021.
Que ambdues resolucions preveuen la seva aplicació amb efectes l’1 de gener de
2021.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Ratificar íntegrament el Decret de l’alcaldessa 15/2021, de 26 de gener, amb
efectes el dia 1 de gener de 2021.
Segon.-Ratificar íntegrament el Decret de l’alcaldessa 82/2021, de 6 d’abril, amb
efectes el dia 1 de gener de 2021.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que es tracta d´una adequació de tres llocs de treball. La de
coordinador de vigilants, la de coordinador de programes i recursos humans i la d´un
conserge d´escola.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.

19. MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER A
LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE 2021-2030. Exp. 233/21.
Que presenten els grups municipals d’ERC i JuntsxCat.
El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu
adscrit al Departament d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, és l’òrgan gestor del trànsit i la seguretat viària a Catalunya i té dins de las
seves finalitats reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de circulació i
incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a l’atenció
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de les víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les accions del Pacte Nacional per
a la Mobilitat Segura i Sostenible.
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Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i
Sostenible (PNMSS) , aprovat per acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener de
2021, que marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat sostenible per a la propera
dècada a Catalunya.
Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que
s'estan produint, potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi
ambient i la salut de les persones, el desenvolupament i la implantació de les noves
tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als
sistemes d'informació i de gestió del trànsit i gestionar la transició cap a una mobilitat
cada cop més connectada i autònoma.
Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del Pacte
es preveu l’adhesió de les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit de la
mobilitat segura i sostenible, sempre que manifestin el seu compromís amb als
objectius i eixos estratègics del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en coherència amb
aquests.
Atesos aquests antecedents es vol Manifesta que el Consistori té interès en que
l’Ajuntament de Taradell s’adhereixi al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i
Sostenible i declarar que:
 Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis
establerts en el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible d’acord
amb els objectius del Pacte pel que fa a promoure una mobilitat més segura,
sostenible, saludable - amb una millora de la qualitat de l’aire-, connectada i
autònoma i com a objectiu quantitatiu, reduir el 50% les víctimes mortals l’any
2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals
l’any 2050.
 Que disposa d’ un Pla d’acció el qual inclou accions en matèria de mobilitat
segura i sostenible, d’acord amb els principis establerts en els eixos estratègics
del PNMSS 21-30, amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat segura, sostenible,
saludable i connectada.
Així mateix concloure que sent el municipi de Taradell un poble amb més de 6.000
habitants, creiem que és necessari adherir-se a aquest Pacte en favor de la seva
població i millorar la mobilitat de la ciutat per tal de promoure una mobilitat més segura,
sostenible, saludable, connectada i autònoma; a més de contribuir en l’objectiu de
reduir el 50% les víctimes mortals l’any 2030 respecte del 2020, en el camí per assolir
la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050.
Per tot l’anterior i preveient que el compliment dels objectius comportarà una millora
qualitativa en la vida de tots els taradellencs.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell sol·licita la seva adhesió al Pacte Nacional per
a la Mobilitat Segura i Sostenible.
Segon.- Que l’Ajuntament de Taradell manifesta el seu compromís amb els eixos
estratègics del Pacte, i declara que disposa d’un Pla d’accions de millora de la
seguretat viària en coherència amb els objectius establerts al Pacte.
Intervencions:
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El Sr. Joan Canó regidor de sostenibilitat, explica que bàsicament s´adhereixen al
Pacte Nacional perquè creuen que ja són polítiques que s´estaven començant a
desenvolupar a Taradell i que de fet ja fa poc ha començat la nova revisió amb tècnics
de la Generelitat amb el Pla de Seguretat Viària.
Diu que han demanat la revisió del Pla de Mobilitat Urbana que tenia l´ajuntament i
que caduca aquest 2021 i que està en tràmits de realitzar el nou pla.
Tot això no és res més que anar aplicant les mesures que van sortint d´aquests plans
que encaixen amb el Pacte Nacional i diu que totes les accions que s´han anat
desenvolupant i que es desenvoluparan en els propers mesos encaixin en tots aquests
plans, permetent tenir uns carrers amb una major convivència entre els vehicles i les
persones.
Comenta que no són molt partidaris d´aquests tipus de pactes, però que creuen que
és necessari especificar-ho perquè sovint si no es forma part d´aquests, es pot quedar
fora de certes subvencions o convocatòries. Per tant és més un gest per reafirmar-se
al seu compromís i perquè no sigui motiu de que s´escapi algun tipus d´ajut o de
subvenció que es pugui perdre si no es forma part d´aquest Pacte Nacional.
Acaba dient que en definitiva el que es proposa en el pacte igualment encaixa amb la
seva filosofia i per tant no els és una feina afegida.
L´Alcaldessa diu que en aquest sentit el “Poble 30” aviat serà una realitat. Que s´han
posat d´acord amb els rètols que posaran i que cal respectar vianants abans que
ningú, després bicicletes, després vehicles de mobilitat personal com els patinets, etc
i que ha de cohexistir i que en últim lloc, els cotxes.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
20. PRECS I PREGUNTES.
No se´n formulen.
L´Alcaldessa convida al Sr. Pau Rosique que es troba entre el públic a que prengui la
paraula perquè vol fer una agraïment per la seva presa de possessió com a Jutge de
Pau de Taradell. I mentre aquest es prepara, l´alcaldessa ens informa de les dades
d´avui de la Covid-19.
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Diu que avui tenim 10 casos vius aquí a Taradell, bastant millor que abans d´ahir que
en teníem 22. Que el CAP està vacunant dintre la normalitat i amb tota l´agilitat
possible. Ahir havien vacunat a 150 persones. Que van baixant per franges d´edat.
Han fet a les persones de 80 anys i ara estan per la meitat dels de 75 anys.
L´Alcaldessa vol expressar els seus desitjos a totes les persones que estan patint la
malaltia un ple restabliment i nomenant al regidor Sr. Santi Estragués que diu que no
és que la pateixi, però que sí que es troba en quarantena.
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Seguidament el Sr. Pau Rosique ja està preparat per llegir les paraules d´ agraïment
tot dient que ho fa perquè creu que aquest és el moment i el lloc ideal, doncs la
proposta del seu nomenament com a Jutge de Pau va sortir d´aquí i que tal com ja ha
avançat l´alcaldessa, fa dos dies que va poder prendre possessió.
I Textualment diu:
“Abans de res, vull agrair a tot el consistori que hagi decidit confiar en la meva persona
per ocupar el càrrec de Jutge de Pau.
Seré molt clar, personalment, hagués preferit un acord per unanimitat i no per majoria,
però la llibertat d’opinió i fins i tot la discrepància són valors fonamentals de la
democràcia. Malgrat aquest fet, en cap cas ni circumstància em desviaré del que
entenc que aquest càrrec comporta, ser Jutge de Pau de tots els Taradellencs.
Si fa gairebé 39 anys, quan vaig venir a viure a Taradell, algú m’hagués dit que
arribaria a ser Jutge de Pau, li hagués dit que somiava truites o que s’havia begut
l’enteniment. Us sóc molt sincer, mai m’ho havia plantejat, fins el moment en que la
Mercè m’ho va proposar. Després d’assessorar-me i rumiar-ho uns dies, per a mi es
va convertir en un repte i un compromís que subscric pels propers 4 anys.
Ara mateix, els meus sentiments són ambivalents. Per una banda, m’il·lusiona saber
que puc participar, col·laborar i ajudar a millorar les relacions entre persones, però
alhora també sento un cert neguit davant la incertesa del que hauré d’afrontar, a més
de la possibilitat com a humà, d’equivocar-me, i que això pugui perjudicar a algú.
En les antigues ordres monàstiques els Frares llecs eren els que feien les feines
menys qualificades. Dins la carrera judicial als Jutges de Pau se’ls considera Jutges
llecs, per dos raons, la primera es que es tracta del càrrec de menys rang dins la
judicatura, i la segona es que en la immensa majoria d’ocasions qui ostenta aquest
càrrec no sol tenir cap tipus de formació jurídica, com es el meu cas. Aquest fet però,
entenc que no li treu cap mèrit, ans al contrari, perquè es tracta d’un càrrec molt proper
a les persones, que junt al sentit comú i seguint sempre la coneguda dita popular de
“es millor un mal acord que un bon plet”, intueixo que pot ser un bon sedàs per
evitar ficar-se de ple en el mon judicial del nostre país, en aquest moments totalment
col·lapsat, imprevisible, polititzat i ple de molta post-veritat.
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Per acabar, només em resta dir-vos que posaré totes les meves capacitats al servei
del càrrec, amb 3 objectius principals:
1. Procurar oferir sempre les propostes més equilibrades i justes possible.
2. Intentar estar al nivell dels meus predecessors, i
3. Maldar molt per estar a l’alçada de les expectatives que s’han dipositat en mi.
Moltes gràcies a tothom. Estic a la vostra disposició.”
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I sense més assumptes a tractar, essent les 20:55 h, l'alcaldessa aixeca la sessió de
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Ma. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
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