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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 17/12/2020
Hora: De les 20:00 h a les 20:47 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)
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 absència: El Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta acta de la sessió anterior.
Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local
Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.
Aprovació inicial de la Modificació núm. 13 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal-Àmbit Comercial. Exp. 1069/2020.
5. Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre
de 2020, d’adjudicació del contracte “Contractació dels serveis esportius i altres
de caràcter complementari a les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de
Taradell”. Exp. 813/2019.
6. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 12 del Pressupost municipal de
l’exercici 2020. Exp. 1292/2020.
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7. Incoació de l’expedient de partió i atermenament del Camí Ral de Taradell a
Santa Eugènia de Berga-Tram del Generó. Exp. 671/2020.
8. Creació i composició de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a les
persones. Exp. 650/2019.
9. Modificació del Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la
Corporació. Exp. 650/2019.
10. Gratificació extraordinària a favor d’una treballadora municipal per serveis
extraordinaris. Exp. 1153/2017.
11. Sol·licitud de bonificacions de l’ICIO per foment de l’ocupació. Exp. 1018/20 i
1142/20.
12. Ratificació de l’acord de la junta de govern local de 23 de novembre de 2020
d’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022. exp. 368/2019.
13. Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona de recollida i acollida d’animals de
companyia abandonats o perduts. exp. 1297/2020.
14. 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
NOVEMBRE DE 2020 (P/11/2020 ORDINÀRIA)

DE DATA 26 DE

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 26 de novembre de 2020 (P/11/2020 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.
11/2020 de data 26 de novembre de 2020.
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 23 i 30 de novembre de 2020, 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.
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al
30 de novembre de 2020, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en resta assabentat.
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4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 13 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL-ÀMBIT COMERCIAL. Exp. 1069/2020.
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 no s’ajusta a les necessitats urbanístiques del municipi, en aquest cas en
relació a la pèrdua de locals comercials en l’àmbit de la Trama Urbana Consolidada.
A tal fi es va encarregar a la companyia Gamma d’Arquitectura SLP el projecte
“Modificació puntual del POUM núm. 13-Àmbit Comercial”, que preveu la modificació
de la delimitació i la regulació de l’àmbit comercial del centre del municipi de Taradell.
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, 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, 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 9 de
desembre de 2020.
Que per acord del Ple de l’ajuntament de data 5 de març de 2020, es va acordar
suspendre la tramitació de procediments urbanístics i l’atorgament de llicències
urbanístiques d’obra i canvi d’ús per a l’establiment en planta baixa dels usos de
garatge, aparcament, habitatge i magatzem, de la zona assenyalada com a “Àmbit
Comercial” en el POUM i de les finques amb les referències cadastrals que s’hi
relacionen, essent coincident aquest àmbit amb l’àmbit i finalitat de la modificació núm.
13 de la qual es proposa l’aprovació.
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.
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Es proposa l'adopció de l'acord següent:
Primer.-Aprovar inicialment la “Modificació Puntual núm. 13 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Taradell-Àmbit Comercial”, segons el projecte
redactat per Gamma Arquitectes SLP de data Novembre 2020.
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Segon.-Sotmetre a informació pública l'expedient, projectes 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.
Intervencions:
L´Alcaldessa dóna la paraula al regidor d´urbanisme perquè expliqui el motiu
d´aquesta modificació del POUM.
El Sr. Joan Canó explica que durant els últims anys alguns locals comercials o de
serveis van desapareixent i esdevenen garatges, magatzems o aparcaments. El març
del 2020 es decideix suspendre llicències en l´àmbit comercial en planta baixa per
estudiar una mica aquest fenomen. Que després d´aquests mesos una mica llargs a
causa d´aquesta pandèmia inesperada, finalment tenen la modificació per intentar
protegir o modificar l´àmbit comercial.
Diu que bàsicament amb aquesta modificació volen redefinir o reajustar la delimitació
de l´àmbit comercial, ja que de quan es va fer el POUM fins a l’actualitat hi han hagut
canvis quan a zones comercials, número d´establiments i ubicacions. Que es vol poder
regular els usos determinant quin percentatge dels locals s´han de mantenir com a ús
comercial o de serveis i quin percentatge pot passar a garatge, aparcament,
magatzem o habitatge. Que el que s´està fent no és prohibir, sinó regularitzar i que
aquesta modificació pretén protegir uns 106 locals comercials o de serveis ja que amb
la normativa anterior qualsevol d´aquests podria desaparèixer.
Que amb aquesta modificació no es pretén garantir la supervivència de l´eix comercial
o dels seus locals, però sí protegir o evitar la desaparició dels espais físics dels locals,
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que possiblement mai més haurien estat locals comercials. Que es vol donar una certa
seguretat i facilitar la preservació i implantació de nous establiments comercials.
El Sr. Santi Estragués agraeix les reunions prèvies mantingudes i les explicacions
rebudes sobre aquest havent quedat assabentats del contingut i motius de la
modificació.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 23 DE NOVEMBRE DE 2020 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
“CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS I ALTRES DE CARÀCTER
COMPLEMENTARI A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPAI D’AIGUA I SALUT DE
TARADELL”. Exp. 813/2019.
Es dona compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de
2020, d’adjudicació del contracte “Contractació dels serveis esportius i altres de
caràcter complementari a les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell”, que
seguidament es transcriu:
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 23/07/2020, es va
acordar aprovar l’expedient de “Contractació dels JGL 23/11/2020, i la convocatòria
del procediment de licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació ordinària,
mitjançant el procediment obert, amb més d’un criteri d’adjudicació, avaluables de
forma automàtica i a través de judici de valor, i subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques corresponents al no haver-se formulat cap
al·legació ni reclamació contra els mateixos.
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació al DOUE i al Perfil de Contractant
es van presentar les proposicions següents:
Oferta 1: LLINARSPORT, SL
Oferta 2: COMPASS YACHT, SL
En data 13 d’octubre de 2020 es va constituir la Mesa de Contractació que, prèvia
l’obertura del “Sobre A i B” de la proposició i examen dels documents que contenien,
va acordar admetre l’oferta presentada per la mercantil Llinarsport, SL i excloure del
procediment l’oferta presentada per la mercantil Compass Yacht, SL per manca de
compliment dels requisits previs per contractar, en primer lloc per no aportar el
document europeu únic de contractació i en segon lloc per no complir amb el requisit
mínim de solvència exigit en la clàusula 1.12.A) del PCAP que imposa la obligació que
el volum anual de negocis sigui igual o superior a 4.296.100,00€.
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Que havent transcorregut el termini de 15 dies hàbils per interposar recurs especial
en matèria de contractació, contra l’esmentada exclusió cap dels licitadors l’ha
interposat.
En la mateixa sessió s’acorda entregar al Sr. Enric Mayo, Tècnic d’Esports, la
documentació del SOBRE B, als efectes de que emeti l’informe tècnic corresponent.
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En data 29 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació acorda acceptar, aprovar i fer
seu l’informe del Tècnic d’Esports, procedir a l’obertura del Sobre C, i avaluar i
ponderar les ofertes.
Les puntuacions obtingudes per l’oferta presentada per la mercantil Llinarsport, SL, va
motivar que s’acordés proposar a l’òrgan de contractació, Junta de Govern Local (per
delegació de l’acord del Ple de data 23/07/2020), l’adjudicació del contracte
“Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les
instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell. Exp. 813/2019”, a l’empresa
licitadora i en l’ordre següent:
1r. Llinarsport, SL, que va obtenir la puntuació següent:
Valoració Sobre B:
Valoració Sobre C:

36,75 punts
51 punts

Oferta econòmica: 1.527.216,01€, sense iva (per 3 anys)
Estar en disposició del certificat EFQM d’Excel·lència
Estar en disposició de la ISO 9001:2015

TOTAL PUNTS:

45 punts
3 punts
3 punts

87,75 punts

Que l’empresa LLinarsport, SL classificada en primera posició ha presentat, dins el
termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula 2.4) del PCAP.
Per l’anterior, la Junta de Govern Local, per delegació de l’acord del Ple de data
23/07/2020, per unanimitat acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte “Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter
complementari en les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell”, pel preu de
1.527.216,01€ (iva no inclòs) per 3 anys ( 509.072€, sense iva, per una anualitat), al
licitador que es relaciona i en l’ordre següent:
EMPRESA
Llinarsport, SL

PUNTUACIÓ
87,75

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte mitjançant signatura
electrònica, en el termini de 5 dies a comptar del següent al transcurs del termini de
15 dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació, donat que es tracta
d’un contracte susceptible de recurs especial.
Tercer.- Donar compte al Ple, en la propera sessió, dels acords adoptats.
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Quart.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que es tracta només de donar compte però que és convenient aclarir
alguna cosa pel que fa a aquest tipus de contractació de serveis, i atorga la paraula al
Sr. Lluís Rodríguez, regidor d´esports.
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El Sr. Lluís Rodríguez vol fer uns aclariments i d´aquesta manera evitar de no
confondre a la ciutadania per les declaracions fetes pel cap de l´oposició, comentaris
diu, que no s´ajusten a la realitat o a la certesa actuals vers a l’oportunitat o a la
necessitat de crear una fundació per gestionar l´EAS.
Es va dir que amb un altre model de gestió, com ara una fundació, l´impacte del Covid
hagués estat menor si s’haguessin acollit a l´ERTO, com ara estalviar despeses de
l´IVA, etç. Aclareix que la gestió és directa perquè la Llei 27/2013 del 27 de desembre
de racionalització i sostenibilitat de l´Administració Local, en la seva disposició
addicional novena, diu que les entitats locals i els organismes autònoms d´elles
dependents no podran, adquirir, constituir o participar, en la constitució directa o
indirecta de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i
demés ens durant el temps de vigència d’un Pla Econòmic Financer. L´ajuntament es
troba dins un Pla Econòmic Financer i, per tant, o dir que l´EAS es pot gestionar a
través d´una fundació, en aquests moments, és incert. Que el 2015 quan es va obrir
l´EAS ja es va intentar fer una fundació i no es va poder perquè aquesta llei ja era
vigent. Afegeix que des del primer moment ja van valorar diferents escenaris per
acabar amb el dèficit que genera l´EAS i que ja es va descartar la creació de cap ens
o fundació per la impossibilitat legal. Acaba dient que independentment de si ells són
partidaris o no d´una fundació, s´està parlant del que és legalment possible tenint en
compte que és un model de gestió que ells han heretat de governs anteriors.
Puntualitza que la creació d´un nou ens o fundació no garanteix el retorn de l´IVA
donat que avui per avui, els ingressos de l´activitat no tenen IVA i que pensen que
crear un altre ens és afegir més despesa.
El Sr. Santi Estragués demana que se li permeti fer alguns aclariments pel comentari
del Sr. Rodríguez. Diu que en cap moment s´està criticant aquest model de gestió que
s´està portant a l´EAS, doncs com també ha dit el Sr. Rodríguez, aquest és un model
heretat del seu govern i que bàsicament ells en van ser partícips. Diu que escoltarà
l´entrevista que va portar a aquestes interpretacions i que si realment se’n desprenen
aquestes conclusions, no dubtarà en demanar públicament disculpes al regidor perquè
entén i denota que se sent ofès en aquest sentit. Ell només volia manifestar que davant
la situació del Covid-19 se’ls mostrava nous escenaris de difícil gestió i que per tant
els obria la porta a poder estudiar altre possibilitats, pensant que el fet de crear una
fundació en un futur podia ser una bona solució, però que està totalment d´acord que
en aquest moment la llei no ho permet fer.
En referència a l´IVA diu que no es referia a la compensació del cobrament de les
quotes sinó que aquesta contractació de prestació de serveis valorada en 500.000
euros sense IVA porta un IVA i, per tant, amb el seu estalvi el que es podria anar a
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buscar és que amb la fundació es pogués aconseguir la seva exempció tenint un
caràcter social, demostrant que l´esport a Taradell a l´Espai d´Aigua i Salut millora el
benestar de les persones, com altres fundacions de Taradell ho tenen. També que la
fundació pogués assumir els treballadors en titularitat i que per tant, ja no hauria de
pagar aquesta IVA per contractació de serveis tal i com ho fan actualment la Fundació
Vilademany, l´escola Arpa o totes aquestes fundacions que tenim actualment.
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En conclusió diu que el que feia era plantejar un nou escenari i que en cap cas estava
criticant el model actual ni de com s´està gestionant, perquè repeteix, és un model
creat en les legislatures anteriors i que ara s’ha hagut de continuar en una situació
difícil i inesperada per tothom.
El Sr. Lluís Rodríguez li respon que per ell no és un atac personal, però si que vol
puntualitzar que donant informació com a representants públics han de ser molt
curosos i rigorosos amb el què es diu perquè es pot confondre la ciutadania.
Afegeix que pensa que la creació d´una fundació no els beneficia en res. Que el motiu
de no haver pogut fer un ERTO no és per no haver estat en una fundació, sinó perquè
la llei de l´estat d´alarma primera del març va dir específicament, que aquelles
empreses que prestaven serveis per a l´administració pública no es podien acollir a
l´ERTO. Que per tant, no és una responsabilitat de l´ajuntament. Destaca que el
novembre s´ha tornat a tancar l´EAS i en aquest cas no ha passat perquè el decret no
parlava d´aquest fet específic i per tant l´empresa Llinarsport que és la responsable
dels treballadors, ha fet un ERTO.
El Ple en resta assabentat.
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2020. Exp. 1292/2020.
Ateses les propostes de despeses extraordinàries i suplements de crèdits que s’han
generat i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles, es proposa l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits número 12/2020, en la modalitat d’habilitació i
suplement de crèdits.
Atès que en data 14 de desembre del 2020 es va emetre informe de secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 14 de desembre del 2020 la Intervenció de Fons va informar
favorablement la proposta d’Alcaldia.
Atès que en data 14 de desembre del 2020 la regidora d’hisenda emet informe
favorable per la tramitació de baixa de les partides deduïbles.
Realitzada la tramitació legalment establerta.
Es proposa l’adopció de l’acord del següent:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 12/2020, en la
modalitat d’habilitació i suplement de crèdits finançats amb baixes de crèdits
deduïbles, d’acord amb el detall següent:
MODIFICACIÓ 12/2020

DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
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APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

INVERSIONS MILLORA
00012 34201 63219 EDIFICIS ESPORTIUS
VEHICLE PROTECCIÓ
00002 13500 62404 CIVIL
ADQUISICIÓ
00017 92000 62603 ORDINADORS

CONSIGNACIÓ
INICIAL

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
FINAL

4.221,58

18.200,00

22.421,58

4.500,00

1.500,00

6.000,00

3.000,00

820,00

3.820,00

15.000,00

4.000,00

19.000,00

5.134,56

5.204,09

10.338,65

75.091,21

3.600,00

78.691,21

198.780,81

6.700,00

205.480,81

SEGURETAT SOCIAL
00003 15300 16000 BRIGADA

66.530,70

2.400,00

68.930,70

00015 92003 13000 LABORAL FIX NETEJA

80.537,02

2.800,00

83.337,02

SEGURETAT SOCIAL
00015 92003 16000 FIX NETEJA

28.545,35

4.600,00

33.145,35

6.081,99

3.370,00

9.451,99

487.423,22

53.194,09

540.617,31

00013 43110 22655 AREA COMERÇ
RENTING MAQUINARIA
SALA ENTRENAMENT
00012 34202 20303 FUNCIONAL
RETRIBUCIONS
00002 13000 12000 BÀSIQUES AGENTS
00003 15300 13000 LABORAL FIX BRIGADA

RETRIBUCIONS
00016 92001 12000 BÀSIQUES TÈNICS
TOTAL

HABILITACIÓ DE CRÈDITS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

ADQUISICIÓ VEHICLE
00015 92000 62405 AJUNTAMENT

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
HABILITACIÓ
INICIAL
FINAL
0,00

11.000,00

11.000,00
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CORTINES PER AULA
00005 23101 63504 CENTRE OBERT

0,00

1.167,65

1.167,65

0,00

12.167,65

12.167,65

487.423,22

65.361,74

552.784,96

TOTAL

TOTAL DESPESA

FINANÇAMENT
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BAIXA DE PARTIDES
DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

00012 34001 22631 AREA D'ESPORTS

8.400,00

4.400,00

4.000,00

REP.MANT.CONSERV.
00012 34201 21207 EDIFICIS ESPORTIUS

2.063,53

1.800,00

263,53

17.100,00

12.000,00

5.100,00

4.000,00

1.500,00

2.500,00

110.758,13

730,82

110.027,31

10.000,00

224,72

9.775,28

390,23

390,23

0,00

20.000,00

664,20

19.335,80

1.810,03

990,03

820,00

10.000,00

8.000,00

2.000,00

820,00

820,00

0,00

10.793,12

4.000,00

6.793,12

511.028,52

23.470,00

487.558,52

APLICACIÓ

INVERSIONS MILLORA
00012 34200 63218 PAVELLÓ
AREA DE
GOVERNACIÓ
00002 13500 22641 PROTECCIÓ CIVIL
INVERSIONS
MILLORES ASFALT
00003 15300 61945 VIES PUBLIQUES
INSTAL.LACIO AIRE
ACONDICIONAT
00015 92000 62319 EDIFICI ESBART
REDACCIÓ,
TRAMITACIÓ I
COORDINACIÓ POUSC
00003 15300 64005 2020-2024
00004 16250 62318 ÀREA D'EMERGÈNCIA
SUBTITUCIÓ
SERVIDOR
00015 92000 63602 AJUNTAMENT
CAMARES SEGURETAT
00002 13000 62317 BARRI MONTRODON
SUBTITUCIÓ
SERVIDOR
00015 92000 63602 AJUNTAMENT
AREA DE
00014 92400 22645 COMUNICACIÓ
CONTRACTE
PRESTACIÓ SERVEIS
00012 34202 22799 ESPAI AIGUA I SALUT

BAIXA

CONSIGNACIÓ
FINAL
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CONTRACTE
PRESTACIÓ SERVEIS
00012 34202 22799 ESPAI AIGUA I SALUT
CONTRACTE
PRESTACIÓ SERVEIS
00012 34202 22799 ESPAI AIGUA I SALUT
TOTAL
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TOTAL FINANÇAMENT

487.558,52

1.167,65

486.390,87

486.390,87

5.204,09

481.186,78

1.681.112,95

65.361,74

1.615.751,21

1.681.112,95

65.361,74

1.615.751,21

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:
L´Alcaldessa diu que es tracta de petites baixes que hi ha hagut en algunes
consignacions de partides inicials per tal de poder fer front als canvis que hi ha a
última hora.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
7.- INCOACIÓ D L’EXPEDIENT DE PARTIÓ I ATERMENAMENT DEL CAMÍ RAL
DE TARADELL A SANTA EUGÈNIA DE BERGA-TRAM DEL GENERÓ. Exp.
671/2020.
Vista la necessitat de dur a terme la incoació del procediment de partió del bé immoble
de propietat municipal Camí Ral de Taradell a Santa Eugènia de Berga-Tram del Generó,
respecte de les parcel·les amb referència cadastral núm.08278A001001710000ZO
(propietat de la Sra. Assumpta Vila Vilaplana) i 08278A001001680000 ZO (propietat
del Sr. Josep Martí Casademunt).
Vist que consta a l’Inventari de Béns Municipal amb el núm. 1.2-0457, de conformitat
amb allò disposat a l’article 20 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el bé immoble de referència
com de propietat municipal, bé de domini públic i d’ús públic.
El present procediment ve motivat per l’obligació que tenen per imperatiu legal les
Administracions Públiques de defensar el seu patrimoni, circumstància que es dóna
en el present supòsit a l’existir a la data de tramitació del present expedient
administratiu, desavinences dels límits de les finques cadastrals esmentades,
propietat de la Sra. Assumpta Vila Vilaplana i del Sr. Josep Martí Casademunt
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respecte del Camí Ral de Taradell a Santa Eugènia de Berga, Tram del Generó.
La discrepància ve motivada per la controvèrsia suscitada per la dificultat apreciada
en acreditar quines són les terme de les parcel·les i el camí públic municipal, la qual
cosa motiva la necessitat d’esbrinar-ho.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic i el secretari municipals en data 19 d’octubre
de 2020, en el qual es recullen les actuacions realitzades fins aquest moment per
l’ajuntament destinades a determinar les fites i delimitació del bé de referència
(col·locació de fites i fils de referència, aixecament de plànols topogràfics, entrevistes
amb els afectats, etc.), així com les diferents manifestacions i actes realitzats per la
Sra. Vila i el Sr. Martí.
Que el Decret de l’alcaldessa 190/20, de 28 d’octubre, es va ordenar l’emissió d’un
informe de Secretaria sobre la procedència de la partió sol·licitada, la legislació
aplicable i el procediment a seguir, i que en el supòsit que s’informi favorablement la
procedència de la partió, es sotmeti a l’òrgan competent per tal que adopti l’acord que
resulti procedent.
Que el referit Decret es va notificar als interessats Sra. Vila i Sr. Martí i se’ls va atorgar
un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i aportar els documents que
consideressin convenients en defensa dels seus interessos.
La Sra. Vila no va presentar cap al·legació. El Sr. Martí va presentar escrit
d’al·legacions i documentació que s’hi adjunta, en la qual defensa que la Sra. Vila ha
anat modificant el traçat del Camí Ral de Taradell a Santa Eugènia-Tram del Generó,
ocupant una part del mateix.
Vist el dictamen favorable emès pel Secretari de la Corporació General, de conformitat
amb allò disposat a l’article 3.3.d) 2n del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional, en relació amb l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local –TRRL-, en relació amb la incoació del procediment de partió
del Camí Ral de Taradell a Sta. Eugènia de Berga-Tram del Generó respecte de les
parcel·les amb les referències cadastrals indicades.
Considerant allò disposat als articles 44 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals –RBEL-, en
relació amb els articles 50 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques –LPAP-.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la incoació de l’expedient de partió del bé immoble de propietat
municipal Camí de Taradell a Santa Eugènia de Berga-Tram del Generó, respecte de
les parcel·les amb referència cadastral núm.08278A001001710000ZO (propietat de la
Sra. Assumpta Vila Vilaplana) i 08278A001001680000 ZO (propietat del Sr. Josep
Martí Casademunt), que es practicarà materialment el dia que s’assenyali per Decret
de l’alcaldessa, aixecant la corresponent Acta que s’incorporarà a l’expedient.
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Segon.- Notifiqui’s aquest acord als propietaris de les finques contigües i titulars
d’altres drets reals constituïts sobre les mateixes, i publiqui’s edicte al Butlletí Oficial
de la Província, web municipal i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb 60 dies
d’antelació a la data fixada per a la fitació, podent els interessats / les interessades
aportar en el termini de 20 dies abans de la partió, quants documents i proves
considerin oportuns per a la defensa dels seus drets.
Tercer.- Sent ferm el present acord, l’Alcaldia ordenarà l’amollonament de la finca
partionada.
Intervencions:
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L´Alcaldessa diu que es tracta d´un conflicte entre dos propietaris i el camí ral.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
8.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES ÀREES
DE SERVEIS A LES PERSONES. EXP. 650/2019.
Durant el temps que es porta d’aquesta legislatura i, en especial, de la situació que ha
comportat la pandèmia del Covid 19, s’ha evidenciat la necessitat d’integrar la
participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals i de
coordinar les actuacions que porten a terme les regidories amb competències directes
sobre les persones que són: Regidoria de Benestar Social i Joventut, Regidoria de
Festes i Entitats, Regidoria de Cultura i Patrimoni i Regidoria d’Educació i Participació
Ciutadana, essent la forma més efectiva la creació d’un òrgan de participació sectorial.
Atès el que disposen els articles 62 i 63 del TRLMC, 130,i 131 del ROF i normativa
concordant, és necessari procedir a la creació d’una Comissió Informativa Municipal
de participació sectorial en l’àmbit dels serveis a les persones, que estarà integrada
pels regidors/es Sra. Lídia Alonso Martí, la Sra. Berta Camprubí Preseguer, la Sra.
Míriam Martínez Raurell i el Sr. Lleïr Pladevall Terricabras, amb els càrrecs i funcions
que consten a la part resolutiva d’aquesta proposta.
És competència del Ple (art. 62 TRLMC), determinar el nombre de membres,
denominació, funcions i règim de les sessions.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Crear, com a òrgan de participació sectorial i amb efectes l’1 de gener de
2021, la Comissió Informativa Sectorial de Serveis a les Persones, que tindrà caràcter
permanent i que:
a-Tindrà per objecte l’estudi, informe i coordinació dels temes relatius a les regidories
de Benestar Social i Joventut, de Festes i Entitats, de Cultura i Patrimoni i Regidoria
d’Educació i Participació Ciutadana i de la coordinació de les actuacions a portar a
terme i les funcions relacionades a l’article 63 del TRLMRLC.
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b-Estarà integrada pels regidors/es i amb els càrrecs següents:
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Presidenta: L’alcaldessa Mercè Cabanas Solà.
Vice-presidenta: Regidora de Benestar Social i Joventut Sra. Lídia Alonso Martí
(que actuarà com a substituta-suplent de la presidenta en cas d’absència
d’aquesta)
Vocal: Regidora de Festes i Entitats Sra. Berta Camprubí Preseguer
Vocal: Regidora de Cultura i Patrimoni Sra. Míriam Martínez Raurell.
Vocal: Regidor d’Educació i Participació Ciutadana Sr. Lleïr Pladevall
Terricabras (que actuarà com a secretari de la Comissió).

c-Règim de les sessions ordinàries: Es celebraran a la sala de reunions gran del 2n
pis de la Casa Consistorial tots els dilluns laborables a les 17:30 h. (excepte els del
mes d’agost) Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la
Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin. El règim jurídic de la comissió serà
l’establert a la normativa de règim local i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
d-La Comissió podrà convidar a participar a les sessions de la mateixa, amb veu i
sense vot, les persones o representants d’entitats que en cada moment i per cada
tema consideri convenients.
Segon.-Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i
al tauler d’edictes.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que es tracta de sistematitzar el que ja estan fent. Comptar amb més
participació, que d´una forma protocol·litzada cada setmana es pugui fer aquesta
reunió i que aquesta comissió, quan convingui, pugui convidar a participar a totes
aquelles persones representants d´entitats que requereixin la seva atenció i l´anàlisi
de la situació i de les necessitats que hi ha en el poble. Destaca sobretot en cultura,
benestar i jovent que en aquests moments precisament amoïna molt i en educació que
és la part que segueix a la qüestió de jovent.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
9.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. EXP. 650/2019.
Per acord del Ple municipal de 27 de juny de 2019, entre d’altres, es va acordar:
Establir el règim de dedicació exclusiva en exercici del càrrec d’alcaldessa a la Sra.
Mercè Cabanas Solà, percebent catorze pagues anuals, dotze corresponents a les
mensualitats i dues a les pagues extres de juny i desembre, amb un total de .-
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44.314,90 €.-, tramitant-se la seva alta a la Seguretat Social amb efectes el dia 1 de
juliol de 2019.
Establir que, amb efectes el dia 1 de juliol de 2019, els altres membres de la
Corporació percebran el règim d’assistències següent:
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a)
b)
c)
d)
e)

Per Assistència Ple
Per Assistència a la Junta Govern Local
Per Assistència C. Informativa General
Per Assistència C. Especial de Comptes
Reunions de Coordinació de les Àrees de Benestar i
Joventut, Festes i Entitats i Educació i participació

153,84 €
128,48 €
10,00 €
10,00 €
128,48 €

Que per acord d’aquest mateix ple d’avui s’ha acordat la creació i constitució de la
Comissió Informativa Sectorial de Serveis a les Persones, que es reunirà cada dilluns
laborables, excepte el mes d’agost, i que assumirà les funcions de les Reunions de
Coordinació de les Àrees de Benestar i Joventut, Festes i Entitats i Educació i
Participació.
Que l’alcaldessa ha considerat convenient, per tal de compensar el major cost de les
indemnitzacions per assistència a les reunions de la Comissió Informativa Sectorial de
Serveis a les Persones, reduir la seva retribució anual a la quantitat de .-25.574,42 €.-,
amb efectes l’1 de gener de 2021.
Que en el pressupost municipal de l’exercici 2021, aprovat inicialment per acord del
Ple de data 26 de novembre de 2020, ja s’han previst les dotacions pressupostàries
per atendre el resultat d’aquesta proposta d’acord.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Establir el règim de retribució del càrrec d’alcaldessa amb efectes l’1 de gener
de 2021 i fins a la seva modificació, en el seu cas, en la quantitat de .-25.574,42 €.anuals, i amb la resta de condicions establertes en l’acord del Ple de 27 de juny de
2019.
Segon.- Establir que, amb efectes el dia 1 de gener de 2021, els altres membres de
la Corporació que no tinguin dedicació ni exclusiva ni parcial, percebran les
indemnitzacions pel règim d’assistències següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Per Assistència Ple
Per Assistència a la Junta Govern Local
Per Assistència C. Informativa General
Per Assistència C. Especial de Comptes
Per Assistència C. Informativa Sectorial de Serveis a les
Persones

153,84 €
128,48 €
10,00 €
10,00 €
128,48 €
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que es tractava de no augmentar la partida dedicada al règim de
retribucions dels càrrecs electes. Que actualment hi treballen 9 regidors i que se
sentirà més còmoda si totes elles reben una indemnització per petita que sigui. Diu
que la retribució es compensa amb una baixa del seu sou del 42% i que, d´aquesta
manera, no s’incrementa la partida de despeses. Que davant la crisi que ens trobem
s´ha de repartir el què hi ha i que, malgrat tot, és un any de fer invents, de buscar
noves formes per cooperar, per compartir idees que generin entusiasme en un poble
tant actiu com el nostre, i per això ha decidit fer aquesta recomposició passant a una
part del seu sou a aquesta comissió.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
10.- GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A FAVOR D’UNA TREBALLADORA
MUNICIPAL PER SERVEIS EXTRAORDINARIS. Exp. 1153/2017.
L’actual equip de govern va procedir l’any 2019 a reestructurar els llocs de treball del
personal de l’ajuntament, en motiu de les noves distribucions de competències de les
regidories, de les mancances de la plantilla de personal i de la renúncia d’algun
treballador municipal al seu lloc de treball.
Com a resultat d’aquesta nova distribució, l’auxiliar administrativa amb DNI
77.311.716-E, ha assumit fins el dia d’avui, una càrrega extraordinària de treball i d’una
especial complexitat realitzat bàsicament fora de la jornada habitual de treball.
Que en el pressupost municipal de l’exercici 2020, hi ha consignació pressupostària
per atendre la gratificació que es proposa.
Atès el que disposa l’article 6 del Real Decreto 861/1986 i normativa concordant.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar l’atorgament d’una gratificació extraordinària d’import .-3.000,00 €.a l’auxiliar administrativa d’aquest ajuntament amb DNI núm. 77.311.716-E, pels
serveis extraordinaris prestats a aquest ajuntament durant l’any 2020 amb càrrec al
pressupost del referit exercici.
Segon.-Notificar aquest acord a la persona indicada i a la intervenció municipal.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
11.- SOL·LICITUD DE LA BONIFICACIÓ DE L´ICIO PER FOMENT DE
L´OCUPACIÓ. Exp. 1018/2020 i 1142/2020
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En data 18-11-20 la Sra. Maria de Fátima Izquierdo Roma, registre d’entrada 6428,
presenta instància en la qual exposa que se li va concedir llicència d’obres per posar
sanitaris, finestres i reparar paret al c. Catalunya 117, Exp. 1142/20. Que el
corresponent import de la quota de l’Impost de instal·lacions, obres i construccions va
ser de 154,05 €. Que les obres varen ser executades per una petita empresa de
Taradell. Sol·licita que se li apliqui la bonificació del 95% de la quota prevista a l’article
6è de l’Ordenança municipal reguladora de l’ICIO.
En data 10-12-20, registre d’entrada 6993, el Sr. Boris Vila Cuixeres presenta instància
en la qual exposa que se li va concedir llicència d’obres per la construcció d’un garatge
a l’edifici del c. Ramon Llull 1 de Taradell, Exp. 1018/20. Que el corresponent import
de la quota de l’Impost de instal·lacions, obres i construccions va ser de 606,75 €. Que
les obres varen ser executades per una petita empresa de Taradell. Sol·licita que se
li apliqui la bonificació del 95% de la quota prevista a l’article 6è de l’Ordenança
municipal reguladora de l’ICIO.
Que l’article 6è.1 de l’Ordenança fiscal municipal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres disposa: “...bonificació del 95% quan es tracti
d’obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que
justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu ...,amb el vot de la majoria simple
dels seus membres”
Atès que el motiu d’aquesta bonificació era el foment de l’ocupació a Taradell, haventse manifestat que la declaració per part del Ple de la consideració d’especial interès o
utilitat municipal de l’obra només s’aplicaria a les d’un pressupost de fins a 15.000,00
€, donant-se el compliment d’aquest extrem en la sol·licitud de la Sra. Izquierdo i no
pas en la del Sr. Vila i, per tant i per aquest motiu, ha d’ésser admesa la primera i
desestimada la segona.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.-Admetre la sol·licitud de la Sra. Maria de Fàtima Izquierdo Roma, declarar les
obres d’especial interès i concedir-li una bonificació del 95% en la quota de l’ICIO de
la llicència d’obres per posar sanitaris, finestres i reparar paret al c. Catalunya 117,
Exp. 1142/20, de conformitat a la liquidació següent:
Import de la quota de l’ICIO-----------------154,05 €
Bonificació 95%-------------------------------(146,34 €)
Import de la quota definitiva------------------7,71 €
Segon.- Desestimar la sol·licitud del Sr. Boris Vila Cuixeres per ser les obres de
l’expedient núm. 1018/20 d’import superior als 15.000,00 €.
Tercer.-Notificar aquest acord a la Sra. Maria de Fàtima Izquierdo Roma, al Sr. Boris
Vila Cuixeres i a la intervenció municipal.
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que com ja es va comunicar amb un fulletó que es va repartir arran
de la pandèmia, es concediria aquesta bonificació del 95% de l´ICIO en aquelles obres
fetes per autònoms o empreses petites de Taradell, sempre i quan l´import no sigui
major a 15.000,00 euros.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
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12.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE
NOVEMBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
2020-2022. Exp. 368/2019.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020 que textualment
disposa:
Des de l´ Àrea d’ Hisenda de l’ Ajuntament, s’ha elaborat El Pla Pressupostari a mig
termini 2020-2022, 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 compte
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 dels
principis d´ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022 de l’Ajuntament.
Segon.- Proposar al Ple de l’Ajuntament, la ratificació d’aquest Pla Pressupostari a
mig termini 2020-2022 de l’Ajuntament .
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
-Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020 d’aprovació
del pla pressupostari a mig termini 2020-2022 de l’Ajuntament de Taradell.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
13.- CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA DE RECOLLIDA I
ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS. Exp.
1297/2020.
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Vist que correspon als ajuntaments la recollida i control d’animals abandonats, perduts
o ensalvatgits i el control dels animals salvatges urbans, de conformitat a l’establert a
l’article 16.1 del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
protecció d’animals.
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Que el Consell Comarcal d’Osona té establert en el seu Programa d’Actuació
Comarcal la creació i prestació del servei comarcal de recollida i acollida d’animals
domèstics abandonats o perduts.
Que interessa a l’Ajuntament de Taradell amb la finalitat de millorar la prestació dels
servei, delegar les competències de captura, recollida, acollida i control d’animals de
companyia al Consell Comarcal, al Servei propi que aquest té previst prestar en un
termini breu, i sempre que es disposi de suficients delegacions, referit a gossos i gats
de companyia.
Vist l’esborrany de conveni tramès pel Consell Comarcal d’Osona que regula la
delegació i prestació del Servei de captura, recollida, acollida i control d’animals de
companyia (gossos i gats de companyia)
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar la delegació de l’exercici de les competències d’una part dels serveis
de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts (gossos i gats de
companyia) que contempla el DL 2/2008, a favor del Consell Comarcal d’Osona,
d’acord i en la forma i condicions establerts en el conveni que consta a l’expedient.
Segon.-Facultar l’alcaldessa, Mercè Cabanas Solà, per signar el conveni esmentat i
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que és una tasca que ja s´estava fent a través de la protectora
d´animals, que ara el Consell Comarcal està intentant prestar aquest servei, en un
termini breu, a partir d´una nova contractació de serveis per fer aquestes tasques.
Remarca que només fa referència a gossos i a gats de companyia, ja que el que fa a
les colònies de gats salvatges es fa només des de l´ajuntament, destacant la gran
feina que fa el voluntariat davant la massificació d´aquests en el nostre municipi.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
14.- PRECS I PREGUNTES
Intervencions:
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El Sr. Santi Estragués aprofitant el torn de paraula i entenent que aquest serà l’últim
ple que celebraran aquest any, vol desitjar unes bones festes a tothom dintre la
situació personal que tothom pugui tenir, confiar que durant totes aquestes festes la
població mantingui aquesta predisposició a col·laborar sanitàriament dins les mesures
que hi ha, i agrair a totes les persones, institucions, associacions que han ajudat al
municipi a tirar a endavant i a totes aquelles que ho han passat malament, desitjant
que el 2021 aporti moltes coses millors i més fàcils de gestionar.
L´Alcaldessa també vol acabar donant tres bones noves:

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

Felicitar de part de tot el seu equip de govern al regidor Edu Morató i l´Ester Solans
pel naixement del seu fill.
Confirmar a les tantes preguntes fetes pel carrer aquests dies que els Reis d´Orient
arribaran a Taradell. Que serà una cavalcada única i original però amb l´ajut del
voluntariat com cada any. S’afegeix la feinada per les mesures a prendre davant la
pandèmia per aconseguir no aturar la Cavalcada Reial i així fer que la il·lusió dels
infants tingui resposta com es va veure i viure diumenge passat a la plaça de les Eres
amb el Patge Reial.
Està apunt el “Jugat-´t´ho”, joc de sobre taula de Taradell que es trobarà a la venta a
partir del dimarts i que, a partir del dia 11, es farà arribar un exemplar a cada escola,
a l´Institut i també a la Fundació.
Desitja un Bon Nadal i millor any nou a tothom animant a aquelles persones que
passen més necessitat. Reclama novament a la població que sobretot mantinguin les
mesures per evitar contagis massius. Acaba dient que la felicitació institucional de
Nadal de l´ajuntament aquest any serà d´una fotografia d´una atxa de barbelló de
l´Assumpta Casassas i amb uns versos de la Roser Bigas.
Amb tot això, dona les gràcies a tothom que fa possible que aquest poble tiri endavant
tant actiu i tant atractiu.
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:47 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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