Expedient: 70/2021 PLE 18/01/2021
Assumpte: Acta de la sessió
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 18/01/2021
Hora: De les 20:00 h a les 20:13 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. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM)
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM)
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM)
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell)
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell)
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell)
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell)
Excusa la seva absència: La Sra. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local
Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm 1 del pressupost de l’exercici 2021.
Exp. 79/2021.
5. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2020,
d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local. Exp. 1032/18.
6. Ratificació de diversos acords de la Junta de Govern Local d’atorgament
d’ajudes directes per a inversió en infraestructures de telecomunicacions en sòl
no urbanitzable.
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7. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals de la convocatòria
d’eleccions autonòmiques del 14 de febrer de 2021. Exp. 1206/2020
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió.
Oberta la sessió per l'alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà a les 20:00 hores, s'ha
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació,
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico.
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Intervencions:
L´Alcaldessa comunica que han canviat el dia de celebrar el Ple com estava previst
pel dijous passat a aquest dilluns per tal de poder fer el sorteig de les meses electorals
de cara a les eleccions del 14 de febrer. Com que finalment s´han suspès i en principi
s´han ajornat fins el 30 de maig, diu que no es pot fer el sorteig de les taules perquè
això s´ha de fer amb el cens en vigor el dia que es fan les eleccions i que, per tant i
per motius legals, es retira el punt 7 de l’ordre del dia “Sorteig per a l’elecció dels
membres de les meses electorals de la convocatòria d’eleccions autonòmiques del 14
de febrer de 2021.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 DE DESEMBRE
DE 2020 (P/12/2020 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 17 de desembre de 2020 (P/12/2020 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat
una còpia amb anterioritat a aquest acte.
Per part de l’alcaldessa es fa constar que quan es va llegir la proposta d’acord del punt
7 de l’acta de referència “Incoació de l’expedient de partió i atermenant del camí ral
de Taradell a Santa Eugènia de Berga-tram del Generó. Exp. 671/2020”, per error es
va llegir:
“Primer .-..., que es practicarà materialment el dia 3 de març de 2021, aixecant la
corresponent Acta que s’incorporarà a l’expedient.
Segon.-...Es podran formular al·legacions i presentar els documents que es considerin
oportuns fins a 20 dies abans de la data assenyalada del 3 de març de 2021.”
Que el text que constava a la proposta d’acord és el següent:
“Primer.-..., que es practicarà materialment el dia que s’assenyali per Decret de
l’alcaldessa, aixecant la corresponent Acta que s’incorporarà a l’expedient.
Segon.-..., 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
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documents i proves considerin oportuns per a la defensa dels seus drets.”
L’alcaldessa proposa aprovar l’acta de la sessió del Ple núm. 12/2020 de data 17 de
desembre de 2020, amb l’esmena referida.
Per unanimitat s’acorda aprovar l’acta de la sessió del Ple núm. 12/2020 de data 17
de desembre de 2020, amb incorporació de l’esmena transcrita (Exp. 1255/2020).
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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 9, 14, 21 i 28 de desembre 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.
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 desembre de 2020, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2021. EXP. 79/2021.
Ateses les propostes de despeses i l’existència de nous o majors ingressos, es
proposa l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 1/2021, en la
modalitat d’habilitació de crèdits.
Atès que en data 13 de gener del 2021 es va emetre informe de secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 13 de gener del 2021 la Intervenció de Fons va informar
favorablement la proposta d’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 1/2021, en la
modalitat d’habilitació de crèdits finançats amb nous o majors ingressos, d’acord amb
el detall següent:
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DESPESES
HABILITACIÓ DE CRÈDITS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00003 15300 60907 PLA ACTUACIÓ

URBANISTIC 10
PAU 10

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

HABILITACIÓ
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

485.011,81

485.011,81

0,00

485.011,81

485.011,81
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FINANÇAMENT
NOUS O MAJORS INGRESSOS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

00003 39611 QUOTES

URBANÍSTIQUES
PLA ACTUACIÓ
URBANISTIC 10
PAU 10

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

NOU INGRÉS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

485.011,81

485.011,81

0,00

485.011,81

485.011,81

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 aclareix que aquest Pla és el que correspon a la Ctra. de Balenyà a la
zona del davant de Can Costa i Font.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
5. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE
DESEMBRE DE 2020, D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA ADJUDICAT PEL CONSORCI
CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXP. 1032/18.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2020, que textualment
disposa:
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Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedintse a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb
els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat
anterior.
En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
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Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
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En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1
de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del
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contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
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Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Vist el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D02).
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un
Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta
de normativa concordant aplicable.
Que l’article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per unanimitat s´acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell s’adhereix a la pròrroga excepcional del
contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de
sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

117,931

2.0DHAP1

142,344

2.0DHAP2

62,697
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Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.0DHSP1

141,057

2.0DHSP2

70,082

2.0DHSP3

58,594

2.1A

134,071

2.1DHAP1

156,069

2.1DHAP2

78,052

2.1DHSP1

156,525

2.1DHSP2

85,664

2.1DHSP3

71,236

3.0AP1

102,858

3.0AP2

88,874

3.0AP3

61,294

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió:
Sublot
AT1
Sublot
AT2
Sublot
AT3
Sublot
AT4
Sublot
AT5
Sublot
AT6
Sublot
AT7
Sublot
AT8
Sublot
AT9

Tarifa/període

Preu
€/MWh

3.1AP1

89,593

3.1AP2

81,753

3.1AP3

63,607

6.1AP1

105,672

6.1AP2

88,472

6.1AP3

81,733

6.1AP4

72,156

6.1AP5

65,685

6.1AP6

56,549
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
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Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,43733016,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Condicionar l’adopció d’aquests acords a la posterior ratificació pel Ple.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-Notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o
per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
-Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2020,
d’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de sis mesos, a partir de l'1 de gener de
2021.
Intervencions:
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L´Alcaldessa agraeix al Sr. Secretari d´haver fet un resum pel que fa a les dades i
d´aquest contracte d´energia, aclarint que el que s´està fent i tal com s´ha fet fins ara,
és una contractació d´Endesa Energia a través de l´Associació Catalana de Municipis.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
6. RATIFICACIÓ DE DIVERSOS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’ATORGAMENT
D’AJUDES
DIRECTES
PER
A
INVERSIÓ
EN
INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Vist que aquest ajuntament considera convenient donar suport a les explotacions
d’activitats agropecuàries del municipi i, principalment, per a les inversions en
infraestructures de telecomunicacions.
Que en diferents sessions de Juntes de Govern d’aquest ajuntament, de dates 21 de
gener, 7 i 25 de maig de 2020 i 11 de gener de 2021, s’ha acordat atorgar una ajuda
econòmica equivalent al 50% de la quota de l’IBI, de l’exercici 2020 els tres primers i
de l’exercici 2021 l’últim, de l’habitatge-edificació on s’ha efectuat la instal·lació de
telecomunicacions, amb un import màxim de 300,00 €.
Que les subvencions individuals i directes, en tot cas, han d’ésser aprovades pel Ple
municipal.
Que els acords són els següents:
-Acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2020:
Exp. 405/2016
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. Francisco Ramírez Riba, en
data 16-01-2020, amb registre d’entrada número 309/2020, en la qual sol·licita l’ajuda
econòmica de l’IBI per edificació inclosa al Cadastre de Béns Urbans, situades en sòl
rústic, i en les quals s’ha fet una inversió en infraestructures de telecomunicacions al
Mas Casanova del Gravat de Taradell. S’acompanya de la documentació justificativa
de la inversió.
Que la instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions es consideren
imprescindibles per al foment de l’habitatge i activitats en l’entorn agrari.
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Que la Base 35 de les bases d’execució del pressupost de 2020 preveu que , per
acord de la Junta de govern Local, es poden atorgar ajudes per raons de caràcter
social d’import fins a 500,00 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota de l’IBI de
l’habitatge ubicat a Casanova del Gravat, amb un import màxim de 300 euros, per a
l’exercici 2020.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. Francisco Ramírez Riba.
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-Acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2020:
Exp. 435/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. Antoni Maria Claret
Codinachs Verdaguer, en data 03-04-2020, amb registre d’entrada número
1541/2020, en la qual sol·licita l’ajuda econòmica de l’IBI per edificació inclosa al
Cadastre de Béns Urbans, situades en sòl rústic, i en les quals s’ha fet una inversió
en infraestructures de telecomunicacions al Mas Casanova del Generó de Taradell.
S’acompanya de la documentació justificativa de la inversió i els rebuts justificatius de
l’IBI.
Que la instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions es consideren
imprescindibles per al foment de l’habitatge i activitats en l’entorn agrari.
Que la Base 35 de les bases d’execució del pressupost de 2020 preveu que , per
acord de la Junta de govern Local, es poden atorgar ajudes per raons de caràcter
social d’import fins a 500,00 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota de l’IBI de
l’habitatge ubicat a Casanova del Generó, amb un import màxim de 300 euros, per a
l’exercici 2020.
Segon.-Notificar el present acord al Sr. Antoni Maria Claret Codinachs Verdaguer.
-Acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2020:
Exp. 534/2020.
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. Joan Codinachs Verdaguer,
en data 20-05-2020, amb registre d’entrada número 2296/2020, en la qual sol·licita
l’ajuda econòmica de l’IBI per edificació inclosa al Cadastre de Béns Urbans, situades
en sòl rústic, i en les quals s’ha fet una inversió en infraestructures de
telecomunicacions al Mas El Generó de Taradell. S’acompanya de la documentació
justificativa de la inversió i els rebuts justificatius de l’IBI.
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Que la instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions es consideren
imprescindibles per al foment de l’habitatge i activitats en l’entorn agrari.
Que la Base 35 de les bases d’execució del pressupost de 2020 preveu que , per
acord de la Junta de govern Local, es poden atorgar ajudes per raons de caràcter
social d’import fins a 500,00 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota de l’IBI de
l’habitatge ubicat al Generó, amb un import màxim de 300 euros, per a l’exercici 2020.
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Segon.-Notificar el present acord al Sr. Joan Codinachs Verdaguer.
-Acord de la Junta de Govern Local 11 de gener de 2021.
Exp. 91/2021
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. Cristina Erra Serrabasa,
en data 30-12-2020, amb registre d’entrada número 7355/2020, en la qual sol·licita
l’ajuda econòmica de l’IBI per edificació inclosa al Cadastre de Béns Urbans, situades
en sòl rústic, i en les quals s’ha fet una inversió en infraestructures de
telecomunicacions al Mas Vilacís de Munt de Taradell. S’acompanya de la
documentació justificativa de la inversió.
Que la instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions es consideren
imprescindibles per al foment de l’habitatge i activitats en l’entorn agrari.
Que la Base 35 de les bases d’execució del pressupost de 2021 preveu que, per acord
de la Junta de govern Local, es poden atorgar ajudes per raons de caràcter social
d’import fins a 500,00 €.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Concedir una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota de l’IBI de
l’habitatge ubicat a Mas Vilacís de Munt, amb un import màxim de 300 euros, per a
l’exercici 2021.
Segon.-Notificar el present acord al Sra. Cristina Erra Serrabasa.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
-Ratificar els acord de les Juntes de Govern Local de dates 21 de gener, 7 i 25 de
maig de 2020 i, d’11 de gener de 2021, pels quals s’atorga una ajuda econòmica
equivalent al 50% de la quota de l’IBI, de l’exercici 2020 els tres primers i de l’exercici
2021 l’últim, per haver-se realitzat una instal·lació de telecomunicacions a l’explotació
agropecuària corresponent, amb un import màxim de 300,00 €.
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Intervencions:
L´Alcaldessa com a regidora de pagesia insisteix en la importància que les
explotacions agropecuàries tinguin els mateixos avantatges que el món urbà, i
d´aquesta manera consideren que se’ls hi facilita l’accés a les telecomunicacions. Diu
que tractant-se de subvencions individuals i directes és important de que siguin
aprovades pel Ple municipal.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
7. SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL 14 DE FEBRER
DE 2021. EXP. 1206/2020
Punt retirat de l’ordre del dia.
8. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
L´alcaldessa dóna per tancada la sessió dient que tal i com ja ha informat al
començament no es pot donar pas al sorteig de les eleccions i desitjant que pel maig
es puguin realitzar.
En quan a la pandèmia a Taradell diu que malauradament la residència l´han tingut
de tornar a tancar però en canvi de cara a la comunitat es va més bé, dient que avui
estem amb 18 casos.
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:13h, l'alcaldessa aixeca la sessió de
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Ma. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 28/1/2021 13:55:07
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