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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 06/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 20/05/2021
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. 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)
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Expropiació de la finca del c. Catalunya 5 de Taradell. Exp. 330/2020.
Donar compte de les memòries i auditories de l’exercici 2020 de les
fundacions, Vilademany, l’Arpa i Escoles Bressol. Exp.1236/20, 1237/20 i
576/21.
6. Aprovació del Reglament de l’ús de la Font Gran. Exp. 300/21.
7. Aprovació provisional de la Modificació núm. 13 del POUM-Àmbit comercial.
Exp. 1069/2020.
8. Donar compte dels informes d’intervenció relatius al compliment de la
normativa de morositat, període mig de pagament i d’estabilitat
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pressupostària i sostenibilitat financera, del 1r. trimestre de 2021. Exp. 636
i 637 de 2021.
9. Aprovació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024/ reequilibri RTDG
2020 (negatiu). Exp. 654/21.
10. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost municipal de
l’exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits per
OPAS. Exp. 506/21.
11. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de
l’exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits. Exp.
655/21.
12. Aprovació del conveni amb el Departament d’Interior per a l’adhesió a la
Xarxa Rescat i la cessió de dos terminals a l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil. Exp. 618/2021.
13. Aprovació de les quotes d’urbanització provisionals corresponents a
l’execució del Projecte d’Urbanització del PAU-10. Exp. 449/21.
14. Suspensió de la tramitació de procediments urbanístics i d’atorgaments de
llicències urbanístiques d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica
solar i eòlica en sòl no urbanitzable. Exp. 687/21.
15. 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 15 D’ABRIL DE
2021 (P/05/2021 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 15 d’abril de 2021 (P/05/2021 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.
05/2021 de data 15 d’abril de 2021.
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 6, 12, 19 i 26 d’abril de 2021, havent-se facilitat còpia de les actes
de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta
sessió.

CVE: 20210-06285-23692-22495

El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al
30 d’abril de 2021, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors juntament
a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
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El Ple en queda assabentat.
4. EXPROPIACIÓ DE LA FINCA DEL C. CATALUNYA, 5 DE TARADELL. EXP.
330/2020.
Vist que en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ajuntament de Taradell
(POUM), es preveu que la finca que es descriurà, forma part íntegrament d’una zona
classificada com Equipament Públic Esportiu, assenyalada amb el núm. 5 del c.
Catalunya de Taradell, amb façana també a l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, que
és sòl urbà consolidat, que no està inclosa en l’àmbit de cap polígon o actuació
urbanística i, per tant, no essent de cessió obligatòria sinó que s’ha d’adquirir per
expropiació de conformitat a l’establert a l’article 34.8 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 (TRLUC).
La finca de referència té la descripció registral següent:
Casa composta de planta baixa i en part semisoterrani, amb el seu pati i jardí contigus,
situada al carrer Catalunya, de la vila de Taradell, que ocupa en junt una superfície de
quatre-cents trenta-cinc metres quinze decímetres quadrats, dels que corresponen
vuitanta-vuit metres vint decímetres quadrats a l’edifici i la resta a pati i jardí.
Confronta: pel seu front migdia amb l’esmentat carrer; per l’esquerra entrant, Ponent i
pel fons Nord, amb terreny del Sr. Jose Miralpeix; i per la dreta, Orient, amb el carrer
del cementiri.
Consta inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, Volum 981, Llibre 44 de Taradell,
Foli 134, Finca núm. 1495, Inscripció 2.
Consta com a propietari titular el Sr. Josep Bazán Solano i lliure de càrregues.
Actualment té la seva entrada principal pel carrer Catalunya 5 (en alguns documents
també consta com Av. Mossèn Jacint o Cinto Verdaguer 30, 43 o 45).
Referència cadastral núm.0559002DG4305N0001GK.
L’article 109 del TRLUC disposa que l’aprovació d’un pla urbanístic implica la
declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis
afectats, amb la finalitat de la seva expropiació.
L’article 110 del mateix text legal assenyala que l’expropiació forçosa per raons
urbanístiques es pot aplicar per a l’execució dels sistemes urbanístics de caràcter
públic.
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Així mateix, segons l'article 112 de la mateixa norma, "Si no s'utilitza l'expropiació com
a sistema d'actuació per polígons d'actuació urbanística complets, es pot aplicar com
a actuació aïllada l'expropiació forçosa, per a l'execució de sistemes urbanístics o
d'algun dels elements que els integren, tramitada d'acord amb la legislació reguladora
de l'expropiació forçosa, sense perjudici de l'aplicabilitat del procediment establert per
l'article 113. L'organisme expropiant ha d'aprovar, en tot cas, la relació de persones
propietàries i de béns i drets afectats".
Per altra part, l’article 212.5 del RLUC refereix que la relació de béns i drets no és
necessària quan ja consti en el planejament objecte d’execució.
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En data 15 de juliol de 2020 es va signar amb el Sr. Bazán un conveni en virtut del
qual en resulta:





Que el Sr. Bazán era coneixedor que la finca de la seva propietat estava
classificada com a Equipament Públic Esportiu en el POUM.
Que la finca de referència no està inclosa en cap polígon o unitat d’actuació
urbanística i que, per tant i en tot cas, haurà d’ésser objecte d’expropiació.
La conformitat amb la valoració de la finca de 122.414,57 € efectuada per
l’arquitecta municipal en data 8 de juny de 2020, que s’estableix com a preu
just de l’expropiació.
Que transferia la propietat de la finca a l’Ajuntament de Taradell per l’import de
la valoració esmentada.

Que per a la tramitació del referit expedient d’expropiació és considera convenient
procedir a l’aprovació de la descripció concreta i individualitzada del bé a expropiar, a
la declaració de necessitat d’ocupació i procedir a l’ocupació i al pagament del preu
just.
Que aquest acord s’ha de sotmetre a informació pública durant 15 dies per mitjà
d’edictes que es publicarà al BOP de Barcelona, en un diari de més circulació de la
província, en el tauler d’edictes i a la seu electrònica de la Corporació.
Que actualment la finca de referència està assenyalada amb el número 5 del c.
Catalunya (també consta com a Av. Mossèn Cinto Verdaguer 30, 43 o 45).
Per tot l’anterior es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la descripció concreta i individualitzada del bé a expropiar i del titular
del mateix, acordar la declaració de la necessitat d'ocupació del mateix, essent la seva
descripció registral la següent:
Casa composta de planta baixa i en part semisoterrani, amb el seu pati i jardí contigus,
situada al carrer Catalunya, de la vila de Taradell, que ocupa en junt una superfície de
quatre-cents trenta-cinc metres quinze decímetres quadrats, dels que corresponen
vuitanta-vuit metres vint decímetres quadrats a l’edifici i la resta a pati i jardí.
Confronta: pel seu front migdia amb l’esmentat carrer; per l’esquerra entrant, Ponent i
pel fons Nord, amb terreny del Sr. Jose Miralpeix; i per la dreta, Orient, amb el carrer
del cementiri.
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Consta inscrita al Registre de la Propietat 3 de Vic, Volum 981, Llibre 44 de Taradell,
Foli 134, Finca núm. 1495, Inscripció 2.
Consta com a propietari titular el Sr. Josep Bazán Solano i lliure de càrregues.
Actualment té la seva entrada principal pel carrer Catalunya 5 (en alguns documents
també consta assenyalada com Av. Mossèn Jacint o Cinto Verdaguer 30, 43 o 45).
Els límits actuals de la finca esmentada són els següents:
 Pel seu front, migdia, amb el carrer Catalunya on té assenyalat el núm. 5.
 Per l’esquerra entrant, ponent, i pel fons, nord, amb finca propietat de
l’Ajuntament de Taradell destinada a equipaments esportius.
 Per llevant o Est, amb Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer.
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Referència cadastral núm.0559002DG4305N0001GK.
Segon.- Aprovar la valoració de la finca de referència per l’import de 122.414,57 €.,
amb càrrec a la partida del pressupost municipal de 2021 núm. 00012 34200 62225,
de conformitat a l’establert en el conveni de 15 de juliol de 2020.
Tercer.- Procedir a l’ocupació dels terrenys de referència, una vegada abonada o
consignada la quantitat abans indicada.
Quart.- Aprovar definitivament el conveni de preu just, de conformitat a l’establert en
el conveni de 15 de juliol de 2020.
Cinquè.- Si no es presenten al·legacions o reclamacions durant el termini d’exposició
pública, els anteriors acords s’entendran aprovats amb caràcter definitiu sense
necessitat de prendre cap altre acord exprés.
Intervencions:
L´Alcaldessa diu que aquesta finca és el pas previ per poder disposar del solar que hi
ha adjacent a l´actual pavelló municipal.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
5. DONAR COMPTE DE LES MEMÒRIES I AUDITORIES DE L’EXERCICI 2020 DE
LES FUNDACIONS, VILADEMANY, L’ARPA I ESCOLES BRESSOL. EXP.1236/20,
1237/20 I 576/21.
Vist que aquest Ajuntament intervé en els Patronats de la Fundació Vilademany,
Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, fent-hi puntualment i si és
necessari, algunes aportacions econòmiques per tal de donar suport als serveis
d’interès general que presten les mateixes.
Atès l’anterior es considera convenient donar compte al Ple de la memòria i resultat
econòmic.
Que s’ha entregat als grups municipals còpia de la memòria i dels informes d’auditoria
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de les fundacions relacionades, amb anterioritat a aquest acte.
Es dóna compte al Ple de les memòries i informes d’auditoria de l’exercici 2020 de la
Fundació Vilademany, Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, que
han presentat el resultat d’explotació següent:
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FUNDACIÓ

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Vilademany

-76.712,75 €

L’Arpa

-22.060,45 €

Escoles Bressol

-34.352,72 €

Intervencions:
L´Alcaldessa diu que el Ple en resta assabentat.
El Sr. Estragués diu que s´observen els números negatius, que per cert venint
d´aquest any que ha estat difícil, ja per un augment de despesa en algunes fundacions
com per una disminució dels ingressos en d´altres, que s´hagi pogut salvar l´any, és
tot un miracle i que res a dir.
L´Alcaldessa respon que ella creu que més que un miracle és una gestió adequada i
adient.
El Ple en resta assabentat.
6. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE L’ÚS DE LA FONT GRAN. EXP. 300/21.
Vist que per Decret de l’alcaldessa 38/21, de 17 de febrer de 2021, es va acordar
incoar expedient per a l’aprovació del Reglament de l’ús de la Font Gran i la realització
de la primera consulta prèvia.
Els serveis municipals varen redactar un esborrany de Reglament, havent-se realitzat
les consultes prèvies previstes als apartats 1 i 2 de l’article 133 de la Llei 39/2015.
Que no s’ha realitzat cap aportació durant els terminis de consulta prèvia.
Atès el que disposen els articles . 4.1 a), 22.2.d), 25 , 49, 56, 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; Arts. 8.1 a), 52.2.d),
66.3 j), 178 i 180 DLeg 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya; Art. 56 RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
Vist l’informe del secretari-interventor de la Corporació.
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de l’ús de la Font Gran segons el text que
consta diligenciat a l’expedient 300/2021.
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Segon.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies l’expedient per mitjà de la
publicació d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, al tauler d’edictes municipal i al web
municipal, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions. En el cas que no
se’n formulin s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre
acord exprés.
Tercer.- L’acord i el text del Reglament es comunicarà a les Administracions de l’Estat
i de la Comunitat Autònoma dins del termini dels sis dies següents a la seva aprovació,
en compliment d’allò disposat a l’article 196.3 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´acorda per unanimitat.
7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 13 DEL POUM-ÀMBIT
COMERCIAL. EXP. 1069/2020.
Mitjançant acord del Ple de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment la
modificació puntual nº 13 del POUM del municipi de Taradell, relativa a l’àmbit
comercial, sotmetent-se al tràmit d’informació pública per termini d’un mes, prèvia la
publicació dels edictes corresponents.
Durant l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions. Així mateix, segons resulta
dels informes emesos per les Administracions sectorials després de l’aprovació inicial,
s’han realitzat observacions per part de la Direcció General de Comerç que proposen
modificacions a incorporar en el sentit següent:



Afegir a l’article 87 de les normes urbanístiques del POUM, la referència de la
normativa sectorial vigent, el Decret Llei 1/2009, o normativa sectorial que el
substitueixi o sigui vigent.
Traslladar a l’article 87 esmentat, els criteris de localització i ordenació de l’ús
comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, en el sentit que s’hi relaciona.

Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 3 de maig de 2021.
Que les prescripcions relacionades s’han incorporat al document “Modificació Puntual
núm. 13 del POUM-Àmbit Comercial (Aprovació provisional-Abril 2021)”.
Consegüentment, a la vista de la documentació que integra l’expedient i en l’exercici
de les competències que té atribuïdes en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 52.2.c) del Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya , el Ple d’aquesta Corporació municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar la incorporació de les prescripcions de l’informe de la Direcció
General de Comerç de data 24 de febrer de 2021, al projecte “Modificació núm. 13 del
POUM-Àmbit Comercial”
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Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual nº 13 del POUM -Àmbit
Comercial” continguda en el document “Modificació Puntual núm. 13 del POUM-Àmbit
Comercial (Aprovació provisional-Abril 2021)” que conté les modificacions resultants
de l’apartat anterior pel que fa a l’informe de la Direcció General de Comerç.
Tercer.- Complerts els esmentats tràmits, elevar l’expedient degudament diligenciat,
juntament amb els informes, a l’òrgan competent autonòmic, per a la tramitació
subsegüent, i aprovació definitiva, si procedeix.
Intervencions:
L´alcaldessa diu que si no recorda malament la modificació núm. 13 ja la van aprovar
l´any passat. Que ara des de la Direcció General de Comerç han demanat que
s´afegeixi una qüestió que ens explica a continuació el Sr. Joan Canó, regidor
d´urbanisme.
El Sr. Canó diu que bàsicament la modificació núm. 13 consistia en refinar l´àmbit
comercial i en protegir una mica els comerços d´aquest àmbit. Que es va fer
l´aprovació inicial i que no hi ha hagut al·legacions. Que la única cosa que ha arribat,
és un informe de la Direcció General de Comerç que s´ha d´incorporar la normativa
nova vigent que ha sortit d´aquest àmbit i que l´únic que s´ha fet és incorporar aquesta
nova normativa perquè quedi reflectida en la modificació núm. 13. Diu que a partir
d´aquí ja es pot fer l´aprovació provisional, fer l´exposició pertinent i que entenen que
ja quedarà aprovada de manera definitiva.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
8. DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ RELATIUS AL
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE MOROSITAT, PERÍODE MIG DE
PAGAMENT I D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA, DEL 1R. TRIMESTRE DE 2021. EXP. 636 I 637 DE 2021.
Es dóna compte al Ple dels informes del secretari-interventor que s’han remès al
Ministeri d’Hisenda i relatius al compliment de la normativa de morositat, període mig
de pagament i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 1r trimestre de
2021 que es resumeixen seguidament:

CVE: 20210-06285-23692-22495

INFORME DE MOROSITAT
En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en resulten
les dades següents:
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Núm.
Pagaments realitzats durant el trimestre dins
termini legal
Pagaments realitzats fora del període legal
pagament
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents de pagament dins
període legal
Obligacions pendents de pagament fora
període legal

del
de
el
del

Import

%

914

885.163,55€

99,66

1

2.974,02 €

0,033

915

888.137,57 €

100

209

135.746,28 €

100

0

0€

0,0

S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos,
així com per manca de gestió de cobrament del creditor.
PERÍODE MIG DE PAGAMENT
En relació al compliment de la LO 2/2012 que regula el període mig de pagament als
proveïdors:
Ràtio operacions pagades: 12,42 dies
Imports pagats: 730.978,49 €
Ràtio operacions pendents: 2,55 dies
Import operacions pendents: 59.575,97 €
PMP: 11,68 dies
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de
Pagament en el Pla de Tresoreria.
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament.
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
-En relació a la regla de la despesa no s’avalua per acord del Consell de Ministres de
6-10-20 i tenint en compte l’acord del Congrés de Diputats de 20-10-20.
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, es compleix amb
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat
un resultat de 294.301,52 € (Capacitat de finançament).
-Que es compleix la regla del deute: No s’avalua per acord del Consell de Ministres
de 6-10-20 i tenint en compte l’acord del Congrés de Diputats de 20-10-20.
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que en aquest cas el Ple en resta assabentat. Que tal i com ens
acaba de llegir el secretari-interventor d´aquest ajuntament, compleixen les regles que
estan per sobre d´ells.
El Ple en resta assabentat.
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9. APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER 2021-2024/REEQUILIBRI
RTDG 2020/NEGATIU). Exp. 654/21
Havent liquidat el pressupost de l’exercici 2020, amb romanent de tresoreria positiu
per import de 58.451,11 euros, que un cop ajustat amb les operacions pendents
d’aplicar i els compromisos de despesa, en resulta un romanent de tresoreria negatiu
de -53.831,91 euros.
Resultant per això que l’Ajuntament està obligat a adoptar alguna de les següents
mesures:
_ -Reducció de la despesa del pressupost municipal vigent per l’import del romanent
negatiu
_ -Concertar una operació de crèdit per l’import del romanent negatiu
_--Aprovació del pressupost de l’exercici següent amb un superàvit equivalent al
dèficit.
_
Vist l’Informe emès per la Secretaria-intervenció Municipal, en el qual es preveu el
reequilibri pressupostari amb la concertació d’una operació de crèdit per import de
53.831,91 euros i l’aprovació d’un Pla de Sanejament Financer pel període 2021-2024.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el reequilibri pressupostari resultant de la liquidació pressupostaria
de l’exercici 2020 d’import – 53.831,91 euros amb la Concertació d’una operació de
crèdit per aquest import , conjuntament amb l’aprovació d’un Pla de Sanejament
Financer 2021-2024 que s’acompanya com annexos a aquesta proposta.
Segon.- Comunicar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
L’aprovació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024 per a la seva aprovació
definitiva .
Tercer.-Ja que la previsió de nous ingressos per concertació d’un préstec s’ha de
tramitar com una modificació del pressupost, aprovar que es tramiti la corresponent
modificació de crèdits, augmentant la previsió d’ingressos per la concertació d’un
préstec.
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ANNEX 1
PLA SANEJAMENT FINANCER 2021-2024 AJUSTAT
AJUNTAMENT DE TARADELL

DESPESES
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CONCEPTE

2021

2022

2023

2024

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIS CORRENTS
CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIES
DESPESES NO FINANCERES CORRENTS
Inversions reals
Fons de contingència (RESTANT)
CAPÍTOL 6. INVERSIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DESPESES NO FINANCERES DE CAPITAL
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
DESPESES FINANCERES
TOTAL DESPESES

1.433.881,09
3.794.080,70
37.104,29
604.113,64
1.199,82
5.870.379,54
2.616.718,94

1.442.240,56
3.736.177,78
38.003,43
564.221,78
65.175,29
5.845.818,84
176.347,13

1.456.662,97
3.773.539,56
38.080,31
566.814,00
66.617,60
5.901.714,43
165.718,98

1.471.229,59
3.811.274,95
31.471,15
569.432,14
58.558,46
5.941.966,30
82.741,95

2.616.718,94
253.601,81
2.870.320,75
53.244,52
548.190,08
601.434,60
9.342.134,89

176.347,13
151.995,84
328.342,97
0,00
641.054,14
641.054,14
6.815.215,95

165.718,98
137.832,64
303.551,62
0,00
647.832,47
647.832,47
6.853.098,52

82.741,95
135.000,00
217.741,95
0,00
670.764,26
670.764,26
6.830.472,51

Ajust despeses amb finançament finalista
Ajust despeses financeres
Fons de contingència
Capítol 9
Transferències entitats depenents
Ajustos per No Execució Despeses
TOTAL AJUSTAMENTS

1.101.565,27
37.104,29
1.199,82
601.434,60

329.499,60
38.003,43
65.175,29
641.054,14

331.982,88
38.080,31
66.617,60
647.832,47

334.490,99
31.471,15
58.558,46
670.764,26

173.752,54
1.915.056,52

1.073.732,46

1.084.513,26

1.095.284,86

BASE DE LA DESPESA

7.427.078,37

5.741.483,49

5.768.585,26

5.735.187,65

0,00

0,00

0,00

0,00

BASE DE LA DESPESA DEFINITIVA

7.427.078,37

5.741.483,49

5.768.585,26

5.735.187,65

BASE DE LA DESPESA TRAMESES MINHAP

5.605.197,76

5.773.353,69

5.958.101,01

6.154.718,34

Variacions per increments normatius

TAXA INCREMENT LÍMIT
LÍMIT DE LA DESPESA
DIFERÈNCIES EN EUROS

3

3,2

3,3

3,3

5.773.353,69

5.958.101,01

6.154.718,34

6.357.824,05

-1.653.724,68

216.617,52

386.133,08

622.636,40
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INGRESSOS
CONCEPTE

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTE
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

INGRESSOS NO FINANCERS CORRENTS

CAPÍTOL 6. ALIENACIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
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INGRESSOS NO FINANCERS DE CAPITAL
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS ANUALS

2021

2022

2023

2024

2.404.514,80
110.000,00
2.799.614,33
1.846.808,63
48.932,15

2.428.559,95
111.100,00
2.265.938,94
1.710.124,29
49.421,47

2.452.845,55 2.477.374,00
112.211,00
113.333,11
2.288.598,33 2.311.484,31
1.726.413,82 1.742.866,24
49.915,69
50.414,84

7.209.869,91

6.565.144,65

6.629.984,38

6.695.472,51

594.124,02

0,00

0,00

0,00

594.124,02
367.665,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.170.475,48

250.071,30

223.114,14

135.000,00

1.538.140,96
9.342.134,89

250.071,30
6.815.215,95

223.114,14
6.853.098,52

135.000,00
6.830.472,51

ANNEX 2
PLA DE SANEJAMENT FINANCER 2021-2024 AJUSTAT AJUNTAMENT DE TARADELL
DESPESES
CONCEPTE
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

2021

2022

2023

2024

1.433.881,09

1.442.240,56

1.456.662,97

1.471.229,59

3.794.080,70

3.736.177,78

3.773.539,56

3.811.274,95

37.104,29

38.003,43

38.080,31

31.471,15

604.113,64

564.221,78

566.814,00

569.432,14

1.199,82

65.175,29

66.617,60

58.558,46

DESPESES NO FINANCERES CORRENTS

5.870.379,54

5.845.818,84

5.901.714,43

5.941.966,30

CAPÍTOL 6. INVERSIONS

2.616.718,94

176.347,13

165.718,98

82.741,95

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIS CORRENTS
CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIES

Inversions pagaments aplaçats

79.721,92

78.271,67

80.437,48

82.741,95

253.601,81

151.995,84

137.832,64

135.000,00

2.870.320,75

328.342,97

303.551,62

217.741,95

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

53.244,52

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

548.190,08

641.054,14

647.832,47

670.764,26

DESPESES FINANCERES

601.434,60

641.054,14

647.832,47

670.764,26

9.342.134,89

6.815.215,95

6.853.098,52

6.830.472,51

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DESPESES NO FINANCERES DE CAPITAL

TOTAL DESPESES
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INGRESSOS
CONCEPTE

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.

2021

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTE
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

2023

2024

2.404.514,80
110.000,00
2.799.614,33
1.846.808,63
48.932,15

2.428.559,95
111.100,00
2.265.938,94
1.710.124,29
49.421,47

2.452.845,55
112.211,00
2.288.598,33
1.726.413,82
49.915,69

2.477.374,00
113.333,11
2.311.484,31
1.742.866,24
50.414,84

7.209.869,91

6.565.144,65

6.629.984,38

6.695.472,51

594.124,02

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS NO FINANCERS DE CAPITAL

594.124,02

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

367.665,48

0,00

0,00

0,00

1.170.475,48

250.071,30

223.114,14

135.000,00

INGRESSOS NO FINANCERS CORRENTS

CAPÍTOL 6. ALIENACIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
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2022

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS FINANCERS

1.538.140,96

250.071,30

223.114,14

135.000,00

TOTAL INGRESSOS ANUALS

9.342.134,89

6.815.215,95

6.853.098,52

6.830.472,51

CAPACITAT DE FINANÇAMENT
CONCEPTE

2021

2022

2023

2024

INGRESSOS NO FINANCERS
Ingressos dels capítols 1 a 7

7.803.993,93

Ajustaments

6.565.144,65

6.629.984,38

6.695.472,51

6.174.161,81

6.205.266,05

6.159.708,25

390.982,84

424.718,33

535.764,26

-152.149,59

DEPESES NO FINANCERES
Despeses dels capítols 1 a 7

8.740.700,29

Ajustaments

-173.752,54

Desp. Pendent aplicar

-33.580,40

Capacitat exercicis anteriors reservada

-309.214,37

CAPACITAT DE FINANÇAMENT

-572.308,64

ANNEX 3
OBJECTIU DEL DEUTE
CONCEPTE

2021

2022

2023

2024

Deute a llarg plaç

4.499.107,64

4.017.060,18

3.511.904,15

2.893.397,72

Ingressos corrents

6.390.177,20

6.606.184,07

6.565.144,65

6.629.984,38

70,41

60,81

53,49

43,64

Ràtio deute viu

Intervencions:
L´Alcaldessa dóna pas a la Sra. Núria Arau regidora d´hisenda creient convenient
pugui explicar el per què d´aquest Pla de Sanejament.
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La Sra. Arau diu que aquest Pla de Sanejament ve a partir d´acabar amb un romanent
negatiu de 53.000 euros. La interpretació que fa la Generalitat de Catalunya sobre la
llei els obliga a fer un Pla de Sanejament a partir del 2021 fins al 2024, on quedi
especificat quins préstecs es demanaran i quines despeses i quins ingressos hi
hauran. Per aquest motiu es fa d´alguna manera una proposta de pressupost fins al
2024 dels quals en aquests, es preveu que al llarg d´aquest 2021 s´agafin préstecs
per valor de 1.220.000 euros, el 2022 per 250.000 euros, el 2023 per un valor de
223.000 euros. Pel 2024 queda obert al nou mandat. Amb això el que es preveu és
que aquest any ja s´agafi, com es passarà a la modificació que ve en els següents
punts, un préstec de 916.000 euros dels quals aquí ja hi ha la part corresponent a la
segona pista del pavelló. Això fa que aquest any l´endeutament arribi al voltant del
70%, per tant a diferència de l´inici del mandat només pugi encara no un 2% i que no
arribin a un 75% que és el punt on pot ser conflictiu. Diu que el retorn del préstec el
tenen encara ampli i per tant encara podrien intentar apujar més a nivell
d´endeutament i podrien agafar més préstecs, però que aquesta no és la intenció que
tenen des de l´equip de govern.
També pensen que aquest any és el moment ideal perquè els objectius econòmics
financers marcats pel Ministeri estan suspesos i, per tant, és l´any que com a
ajuntament ens podem endeutar. Que això no vol dir que s´estigui hipotecant el futur
del poble, perquè ja es va començar aquest mandat amb un 68´19% i acabaran el
mandat amb un 53´49%. S´ha baixat l´endeutament uns 15 punts, 14´70% per ser
exactes. Per tant remarca que no s´està hipotecant el futur del poble i que a més a
més s´aconsegueix tenir tot el finançament possible per tirar a endavant la segona
pista del pavelló. Amb aquest Pla farà que ja puguin treballar amb el queda de mandat
a dos anys vista i també fa que podran seguir fent les actuacions de millora que els
demana la ciutadania. Que aquest any tot i demanar aquests 916.000 euros, ja en un
inici del pressupost ja es van demanar 250.000 euros i ara hi sumen 72.000 euros
més.
Vol acabar dient que es veuen obligats a fer aquest Pla de Sanejament assenyalant
que ja venien de quatre anys d´estar en Plans Econòmico Financers. Que no suposarà
un problema molt gran per l´administració pública d´aquest poble, l´únic que a partir
d´ara estaran controlats per la tutela financera de la Generalitat i que per cada préstec
que es vulgui demanar hauran de demanar permís comportant tot això a més
burocràcia i un termini més llarg per portar-ho a terme, però diu que era la obligació
que tenien i han cregut que ara era el moment per poder tirar a endavant un dels
projectes grans que tenen en aquest mandat.
El Sr. Estragués demana aclarir d´aquest any 2021 quan es parla d´inversions reals
de 2.616.000 euros, tenint al cas de que ja s´ha parlat del 1.200.000 que és la gran
part corresponent al pavelló, saber si el 1.400.000 euros es tracta de petites inversions
o si és que hi ha alguna altra cosa pensada dintre d´aquest any.
La Sra. Arau li contesta que a nivell d´inversions estan parlant només del 1.200.000
euros.
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El Sr. Estragués li qüestiona si fins els 2.600.000 són inversions petites que estan
contemplades per fer dins aquest any. La Sra. Arau diu que estan parlant de que sí
que hi ha hagut modificacions de crèdit, però no en aquest cas. Que estan parlant a
nivell de préstec amb banc tant sigui via Diputació de Barcelona, amb Caixa de Crèdit
com en banca privada, s´està parlant d´aquest 1.220.000 euros que per ser més
exacte és 1.220.475´48 euros.
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El Sr. Estragués diu que dit això està clar que ni per una banda ni per l´altra no és de
bon gust haver de fer aquest Pla de Sanejament i més, quan en principi semblava que
tancar amb un resultat negatiu no havia d´afectar en cap decisió i que al final doncs
acabi sent això el que s´hagi de portar a terme degut al tancament negatiu.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb NOU vots a favor dels membres
de ERC-AM i QUATRE abstencions dels membres de JuntsxTaradell.
10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2021 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT I
HABILITACIÓ DE CRÈDITS PER OPAS. EXP. 506/21.
Atesos els crèdits pendents d’aplicar de l’any 2020, d’import 100.039,53€ i
compromisos de despesa per import de 12.243,49, procedeix l’aprovació de la
modificació de crèdit 5/2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits
finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2020 i a amb un
préstec de 53.831,91€.
Atès que en data 14 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 14 de maig la Intervenció 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 5/2021, en la
modalitat de suplement i habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid
de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i amb un préstec de
53.831,91€, d’acord amb el detall per aplicació pressupostaria següent:
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MODIFICACIÓ 5/2021

DESPESES
SUMPLENTS DE CREDIT
APLICACIÓ

00002 13500 22641

CONSIGNACIÓ
INICIAL

SUPLEMENT
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

00003 16500 22100

AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO
CIVIL
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
VEHICLES AGENTS
SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA
PUBLICA
REP.MANT.CONSERV. VIES
PÚBLIQUES
REP.MANT.CONSERV. VEHICLES
BRIGADA
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
VEHICLES BRIGADA
REP.MANT.CONSERV. ENLLUMENAT
VIES PUBLIQUES
ELECTRICITAT VIES PÚBLIQUES

00004 16210 22700

RECOLLIDA DE DEIXALLES

00004 16220 22700

SERVEI DEIXALLERIA

00004 16230 22700

TRACTAMENT DE RESIDUS

00004 16240 22700

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

00004 16300 22700

SERVEI NETEJA VIARIA

00005 23100 22200

TELEFONIA FIXA ESPAI SOLIDARI

00005 23100 46300
00005 23100 46302

QUOTES DE SERVEIS SOCIALS A LA
MANCOMUNITAT LA PLANA
APORTACIO SERVEI
DESENVOLUPAMENT LOCAL
MANCOMUNITAT LA PLANA

00005 23101 22200

TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT

1.000,00

63,76

1.063,76

00005 23105 22200

125,00

63,75

188,75

00006 16400 21001

TELEFONICA FIXA CASAL DE
JUBILATS
REP.MANT.CONSERV. CEMENTIRI

3.000,00

44,88

3.044,88

00006 31100 20800

RENTING DESFIBRILADOR

2.357,16

201,33

2.558,49

00006 31100 22113

MANUTENCIÓ D'ANIMALS.

5.000,00

727,70

5.727,70

00007 32000 22650

AREA ENSENYAMENT

6.500,00

103,94

6.603,94

00007 32300 21207

REP.MANT.CONSERV. ESCOLES
PRIMARIES
ELECTRICITAT ESCOLES PRIMARIA

20.000,00

484,00

20.484,00

16.000,00

1.349,98

17.349,98

1.000,00

63,75

1.063,75

00002 13000 22103
00002 13000 22719
00003 15300 21001
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DESCRIPCIÓ

00003 15300 21400
00003 15300 22103
00003 16500 21000

00007 32300 22100
00007 32300 22200

TELEFONICA FIXA ESCOLES
PÚBLIQUES

1.000,00

66,56

1.066,56

4.500,00

385,51

4.885,51

5.300,00

96,80

5.396,80

76.000,00

778,86

76.778,86

3.000,00

711,31

3.711,31

3.500,00

289,95

3.789,95

20.000,00

704,17

20.704,17

95.000,00

2.642,20

97.642,20

309.159,12

28.252,15

337.411,27

58.889,39

3.591,04

62.480,43

172.737,46

13.167,90

185.905,36

9.028,77

683,20

9.711,97

70.297,64

5.018,40

75.316,04

100,00

63,75

163,75

77.753,21

15.772,02

93.525,23

21.738,15

4.408,25

26.146,40
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00008 33300 21207
00008 33300 22110
00008 33300 22200
00008 33300 22714
00008 33302 22100
00008 33400 22648
00009 33400 46300
00010 43000 22663
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00011 33800 22621
00012 34200 21207
00012 34200 22103
00012 34200 22200
00012 34201 22100
00012 34202 21207
00012 34202 22000
00012 34202 22100
00012 34202 22103
00014 92000 22001
00014 92400 22662
00015 91200 22601
00015 92000 22201
00015 92000 22613
00017 92000 21600
00017 92400 22005

REP.MANT.CONSERV. EDIFICIS
CENTRE CULTURAL COSTA I FONT
PRODUCTES DE NETEJA CENTRE
CULTURAL COSTA I FONT
TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL
COSTA I FONT
CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT
CENTRE CULTURAL COSTA I FONT
ELECTRICITAT SALA CULTURAL LA
CAIXA
AREA DE CULTURA
QUOTES DE JOVENTUT A LA
MANCOMUNITAT LA PLANA
PROJECTE AROMES DE TARADELL
AREA DE FESTES FESTA MAJOR
ESTIU
REP.MANT.CONSERV. PAVELLÓ
MUNICIPAL
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
PAVELLÓ
TELEFONIA FIXA PAVELLO
ELECTRICITAT ZONA ESPORTIVA LA
ROUREDA
REP.MANT.CONSERV. ESPAI AIGUA I
SALUT
MATERIAL OFICINA NO
INVENTARIABLE ESPAI AIGUA I SALUT
ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
ESPAI AIGUA I SALUT
MATERIAL D' OFICINA
SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS
AREA DE COMUNICACIÓ EMISORA
MUNICIPAL
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I
REPRESENTATIVES.
COMUNICACIONS POSTALS
AJUNTAMENT
DESPESES DIVERSES: SERVEIS
GENERALS
REP.MANT.CONSERV. EQUIPS
PROCESOS INFORMACIO
LLICENCIES SOFWARE I
MANTENIMENT DOMINIS

TOTALS

28.000,00

47,19

28.047,19

1.600,00

154,32

1.754,32

1.400,00

63,76

1.463,76

38.000,00

2.570,77

40.570,77

900,00

66,27

966,27

9.000,00

18,37

9.018,37

1.083,87

270,97

1.354,84

28.000,00

38,35

28.038,35

56.290,00

975,00

57.265,00

9.000,00

343,14

9.343,14

4.500,00

421,66

4.921,66

1,00

63,75

64,75

6.000,00

742,90

6.742,90

50.000,00

581,22

50.581,22

2.500,00

16,75

2.516,75

80.000,00

5.405,94

85.405,94

30.000,00

3.564,46

33.564,46

6.000,00

740,40

6.740,40

3.500,00

360,01

3.860,01

3.500,00

199,00

3.699,00

4.000,00

462,24

4.462,24

6.000,00

1.580,86

7.580,86

20.000,00

1.553,64

21.553,64

13.000,00

63,40

13.063,40

1.385.260,77

100.039,53

1.485.300,30

CONSIGNACIÓ
INICIAL
50.581,22

SUPLEMENT
CRÈDIT
677,60

CONSIGNACIÓ
FINAL
51.258,82

42.788,70

2.528,90

45.317,60

69.000,00

3.385,35

72.385,35

SUPLEMENT DE CRÈDIT RC I AD
APLICACIÓ
00012 34202 21207
00015 92000 22721
00015 92001 22706

DESCRIPCIÓ
REP.MANT.CONSERV. ESPAI AIGUA I
SALUT
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
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00003 15300 22109
00017 92000 21600
00006 31100 22723

SUBMINISTRAMENT MATERIAL
D'OBRES
REP.MANT.CONSERV. EQUIPS
PROCESOS INFORMACIO
CONVENIS VETERINARIS

TOTALS

20.000,00

3.379,93

23.379,93

21.553,64

1.553,64

23.107,28

6.000,00

192,63

6.192,63

209.923,56

11.718,05

221.641,61

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00

GENERACIÓ
CRÈDIT
525,44

CONSIGNACIÓ
FINAL
525,44

0,00

525,44

525,44

1.595.184,33

112.283,02

1.707.467,35

CONSIGNACIÓ
INICIAL
58.451,11

ROMANENT
GENERAL
58.451,11

CONSIGNACIÓ
FINAL
0,00

58.451,11

58.451,11

0,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00

NOUS
INGRESSOS
53.831,91

CONSIGNACIÓ
FINAL
53.831,91

0,00

53.831,91

53.831,91

58.451,11

112.283,02

53.831,91

HABILITACIÓ DE CRÈDIT RC I AD
APLICACIÓ
00008 33400 22669

DESCRIPCIÓ
JOC DE TARADELL
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TOTALS

TOTALS DESPESES

FINANCIACIÓ
ROMANENT GENERAL
APLICACIÓ
00001 87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENT PER A DESPESES
GENERALS

TOTALS

NOUS O MAJORS INGRESSOS
APLICACIÓ
00001 91300
TOTALS

TOTALS
FINANÇAMENT

DESCRIPCIÓ
PRESTEC A LLARG TERMINI SECTOR
PRIVAT

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.
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Intervencions:
L´Alcaldessa diu que en aquest cas és el finançament d´aquests 53.831,91 euros que
són el romanent negatiu de l´any passat.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
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11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST
MUNICIPIAL DE L’EXERCICI 2021 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT I
HABILITACIÓ DE CRÈDITS. EXP. 655/21.
Ateses les propostes de despeses, 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 6/2021 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 14 de maig del 2021 es va emetre informe de secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 14 de maig del 2021
favorablement la proposta d’Alcaldia.

la Intervenció de Fons va informar

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 6/2021, en la
modalitat de suplement i habilitació de crèdits, finançat amb càrrec nous o majors
ingressos i/o baixes de crèdits reduïbles.
MODIFICACIÓ 6/2021

DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
00005 23100
46301
00012 34202
62321
00016 15300
60904
00012 34201
63219
00012 34200
62225
00005 23100
22644
00003 15300
60906
00003 15310
21001
00003 15311
21001
TOTALS

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ SERVEIS MANC. LA PLANA
(DIPUTACIÓ)
INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
EAS
URBANITZACIÓ PM 1-3 CR. FONT D'EN DEU

CONSIGNACIÓ SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
INICIAL
CRÈDIT
FINAL
22.646,61
526,99
23.173,60
15.000,00

13.400,37

28.400,37

24.849,83

15.144,62

39.994,45

32.863,46

17.996,06

50.859,52

139.921,04

1.278.058,00

1.417.979,04

30.000,00

5.050,39

35.050,39

5.953,20

1.124,00

7.077,20

REP.MANT.CONSERV. CAMINS RURALS

10.000,00

8.038,89

18.038,89

REP.MANT.CONSERV. FRANJA DE PROTECCIÓ

20.000,00

16.404,00

36.404,00

301.234,14

1.355.743,32

1.656.977,46

INVERSIONS MILLORA EDIFICIS ESPORTIUS
OBRA CONSTRUCCIÓ SEGON PAVELLÓ
ESPORTIU
AREA DE SERVEIS SOCIALS
PLA ACTUACIÓ URBANISTIC 4 PAU 4
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HABILITACIÓ DE CRÈDIT
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APLICACIÓ
00005 24100
46306
00007 32300
63223
00007 32300
62324
00003 15300
61948
00004 17210
62325
00014 92400
63312
00005 23100
46304
TOTALS

DESCRIPCIÓ
APORT. MANCOMUNITAT LA PLANA
PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA
MILLORES ESCOLA EL GURRI

CONSIGNACIÓ GENERACIÓ CONSIGNACIÓ
INICIAL
CRÈDIT
FINAL
0,00
10.511,98
10.511,98
0,00

15.000,00

15.000,00

INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA ESCOLA
PINEDIQUES
MILLORES VORERES I CRUILLES NUCLI URBÀ

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

INSTAL.LACIÓ PUNT DE CÀRREGA

0,00

54.145,90

54.145,90

LEGALITZACIÓ I RENOVACIÓ RADIO ENLLAÇ
EMISORA MUNICIPAL
APORT. MANCOMUNITAR LA PLANA SUB.
PACTE VIOLENCIA DE GENERA

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

2.168,02

2.168,02

0,00

114.325,90

114.325,90

301.234,14

1.470.069,22

1.771.303,36

TOTALS DESPESES

INGRESSOS
NOUS O MAJORS INGRESSOS
APLICACIÓ
00016 35004
00005 46110
00005 46136
00005 42091
00012 76114
00001 91300
00004 75086
00003 45099
00003 46120

DESCRIPCIÓ
CONTRIBUCIONS ESPECIALS URB. FONT D'EN
DEU
SUB. DIPUTACIÓ FINANÇAMENT AMBIT
BENESTAR SOCIAL MLP
SUB. DIPUTACIÓ MILLORA I DIGITALITZACIÓ
SERVEIS SOCIALS
FONS PACTE DE VIOLENCIA DE GENERE

22.267,44

906,16

23.173,60

0,00

17.014,12

17.014,12

1.830,92

337,10

2.168,02

SUB. DIPUTACIÓ LINIA DE SUPORT 1
PROJECTES SOSTENIBLES
PRESTEC A LLARG TERMINI SECTOR PRIVAT

0,00

433.901,97

433.901,97

0,00

916.643,57

916.643,57

SUB. GENERALITAT INCENTIUS MOBILITAT
EFICIENT I SOSTENIBLE
SUB. GENERALITAT TRACTAMENT DE LA
VEGETACIÓ
SUB. DIPUTACIÓ ESTRAT. CONS. INFRA.
PREV. INCENCIS PPI 2021

0,00

21.658,36

21.658,36

0,00

16.404,00

16.404,00

0,00

8.038,89

8.038,89

24.595,05

1.426.763,64

1.451.358,69

TOTALS

BAIXA DE PARTIDES
APLICACIÓ
00012 34202
62702
00012 34201
63901
00014 92400
22662
00015 92000
62605
00015 92001
22706
TOTALS

CONSIGNACIÓ
NOUS
CONSIGNACIÓ
INICIAL
INGRESSOS
FINAL
496,69
11.859,47
12.356,16

DESCRIPCIÓ

INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
EDIFICI ESPORTIU EAS
SKATE PARK
AREA DE COMUNICACIÓ EMISORA MUNICIPAL
INSTAL.LACIÓ FIBRA FOSCA EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

TOTALS INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
INICIAL
13.400,37

BAIXA DE
CONSIGNACIÓ
PARTIDES
FINAL
13.400,37
0,00

17.996,06

17.996,06

0,00

3.500,00

1.000,00

2.500,00

25.000,00

6.500,00

18.500,00

69.000,00

4.409,15

64.590,85

128.896,43

43.305,58

85.590,85

153.491,48

1.470.069,22

1.536.949,54
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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:

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

L´Alcaldessa demana a la Sra. Arau regidora d´hisenda, que ens aclareixi en síntesi
en què consisteixen aquestes modificacions i perquè cal fer tantes modificacions de
crèdit.
La Sra. Arau diu que un dels motius del retràs d´una setmana del Ple ha estat per
acabar de preparar i quadrar aquests números. La part important és el préstec de
916.000 euros dels quals 844.000 euros és la part que s´amplia per l´obra de la
construcció del segon pavelló, juntament amb els 433.000 euros de la subvenció de
la Diputació de Barcelona. Diu que això amb els diners que ja hi havien d´uns 139.000
euros fa que tinguin aquest 1.417.000 euros i que a partir d´aquí és quan es pot
començar a engegar el procés de poder fer el projecte, de que els tècnics de la casa
puguin començar a treballar i que ja hi hagin els diners perquè quan hi hagi el projecte
fet, tirar a endavant la licitació i poder començar la construcció. Diu que per tant es
necessitava tenir els diners ara primer perquè les normatives estan suspeses a nivell
econòmic i que és el moment d´endeutar-se sobretot perquè com a ajuntament no
estan disposats a perdre una subvenció de 433.000 euros.
Diu que per altra banda també hi ha l´acceptació d´unes quantes subvencions de la
Diputació de Barcelona i això fa que es pugui començar a engegar alguns projectes
com pot ser la instal·lació d´un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, dels quals dels
54.000 euros que es disposen de partida, 21.000 venen d´una subvenció, i altres
subvencions més petites i que s’han ajuntat, destinades a arreglar petites cosetes i
ampliacions d´algunes que s´havien de fer. Després a nivell d’inversions es preveu
uns 15.000 euros del préstec de 916.000 que corresponen a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques a les Pinediques, 10.000 euros més a millores de voreres i cruïlles en
el nucli urbà, o també amb valor de 15.000 euros per millorar la biblioteca de l´escola
El Gurri. Tot això ve a ser aquest 1.400.000 que s´està parlant, la gran part del
qual,1.200.000 €, corresponen a l´obra de la construcció de la segona pista.
El Sr. Estragués manifesta que volen explicar el sentit del seu vot en aquest punt. És
una modificació de crèdit important quant a xifres, la més important del que portem de
legislatura. En aquesta modificació hi ha els projectes i actuacions que l’equip de
govern vol desenvolupar aquest any o el següent. Hi ha temes que valoren
positivament com apostes per energies renovables en edificis municipals, millores en
camins rurals, punt de recàrrega de vehicles elèctrics, escoles públiques. Malgrat això
la partida més important correspon a l’obra de construcció del segon pavelló que
s’augmenta fins a 1.278.000 €, del qual 2/3 parts provenen d’un crèdit a llarg termini.
Nosaltres avui se’ns proposa que validem aquest crèdit i aquest projecte si més no

CVE: 20210-06285-23692-22495

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

moralment. Hem de manifestar la nostra indignació quan a les formes i termini, avui
som dijous i va ser dilluns d’aquesta setmana que vàrem entendre entre línies aquesta
xifra, i dimarts al matí, 48 h. abans del ple rebem els documents on s’explica tot això.
JuntsxTaradell no pot validar en 48 hores el projecte més important d’aquesta
legislatura. Vaig sol·licitar que aquesta modificació fos retirada de l’ordre del dia d’avui
per poder estudiar-la. Que són conscients que a dia d’avui només hi ha un estudi previ
de la Diputació, que no veuen clar aquest endeutament sense tenir un projecte
d’aquesta magnitud al detall. Ens direu que és un pur tràmit i que més endavant ja
participarem del disseny i del projecte, però la realitat és que avui n’aprovem el
finançament. Creiem que aquesta no és la manera, que si els volen al costat no era
demanar tant aplaçar aquest punt uns dies. Que quan facin les previsions i sumin 15
dies per a JuntsxTaradell. Que comparteixen la necessitat del pavelló i les altres
petites inversions, però que un projecte de poble es fa amb el poble i que ells
representen més de 1200 vots i que, les autèntiques majories, es fan amb tots els
taradellencs i taradellenques que, entre tots i amb els seus impostos pagaran aquest
pavelló. Avui aquest punt s’aprovarà i desitgem el millor per a aquesta obra però que
no poden permetre que la majoria que regenta aquesta ajuntament sigui tan mal
emprada i es transformi en falta de comunicació i menys quan es tracta d’un projecte
tan important.
L´Alcaldessa respon que ells s’ajusten a un programa de govern. El segon pavelló és
un projecte de poble, estem d’acord però, aquesta modificació, és una qüestió
procedimental que se’ns ha demanat des d’intervenció i que es fes de manera
immediata. Que des de fa mesos s’està treballant en aquest tema, com l’expropiació
de la finca veïna que ja coneixeu. Ara l’únic que fem és preparar les partides
pressupostàries per tirar el projecte endavant, però no s’està validant el projecte.
Esteu dient les coses a mitges i em sorprèn perquè és una qüestió purament
pressupostària per poder començar a treballar, que els tècnics puguin començar a
preparar el projecte que seguirà l’estudi de la Diputació, tot i que aquest és de màxims
i ells volen un pavelló que respongui a les necessitats del poble. Avui no tenim el
projecte al mil·límetre, només es tracta de preparar el pressupost per engegar el
procediment tal i com recomana intervenció tenint en compte que la burocràcia
augmentarà a l’hora de demanar préstecs en motiu del pla de sanejament. Que si
volen participar la porta de l’ajuntament i de l’alcaldessa està sempre oberta. No
digueu que no us informem sinó que no heu volgut informar-vos, en tot cas. Sempre
que vulgueu parlar del que s’està fent doncs parlem-ne, no hi ha problema. Em sorprèn
que en aquest moment digueu no a aquest crèdit doncs els números que fan des
d’intervenció permeten portar-ho a terme. Si ara amb el nou govern hi ha subvencions
doncs millor, ens estalviarem crèdit però ho hem de tenir pressupostàriament preparat.
El Sr. Estragués diu que voldria matisar que el problema no és el préstec, estem
d’acord amb la finalitat del mateix, sinó que no hagin tingut temps per poder-ho
estudiar. Que segurament endarrerint una setmana el ple, tal i com varen demanar,
hagués estat suficient. Que els hi hagués agradat més comunicació tenint en compte
que és un projecte molt important.
La Sra. Arau diu que és important fer constar que no s’aprova fer un préstec sinó
preparar el pressupost per al moment que sigui necessari demanar-lo, ara només
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permetrà iniciar els tràmits que són llargs i complicats, sobretot davant de tutela
financera. Des d’intervenció ens ho han recomanat.
El Sr. Estragués diu que no discuteix que es negociarà el millor préstec, està discutint
només les formes, que si ara s’aprova la sol·licitud del préstec vindrà per decret de
l’alcaldessa i, per tant, ja no el podran votar. L’eina amb la qual JuntsxTaradell es pot
expressar votant és avui. Posteriorment es podrà votar l’aprovació del projecte i la
licitació però, de tots els passos previs, aquest és l’únic moment en el qual es poden
expressar. Que només demanaven tenir una mica més de temps per estudiar un
projecte tan important.
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L´Alcaldessa diu que el projecte no hi és i que en tot cas haurien d’analitzar el crèdit.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb NOU vots a favor dels membres
de ERC-AM i QUATRE en contra dels membres del grup de JuntsxTaradell.
12. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR PER A
L’ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT I LA CESSIÓ DE DOS TERMINALS A
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL. EXP. 618/2021.
Vist que aquest ajuntament té signat un conveni de data 12 de desembre de 2008 amb
el Departament d’Interior, d’adhesió a la Xarxa Rescat i de cessió d’equips de
comunicació i per a l’ús de l’associació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell i
assistència als mateixos, el qual ha quedat sense efecte per disposició normativa.
Que el Departament d’Interior està promovent convenis amb ajuntaments que tenen
Associacions de Voluntaris de Protecció Civil, per a la cessió gratuïta de 2 terminals
de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències Rescat per a l’ús dels membres
d’aquestes per a les seves comunicacions internes i amb el CECAT, per emergències
i per tal d’informar en temps real de les dades dels sinistres greus o riscos significatius
en curs que puguin conèixer i millorar així la protecció de la població en aquests
supòsits.
Que l’Ajuntament de Taradell presta el servei de protecció a través de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Taradell.
Que la disponibilitat dels equips de comunicació que es cedirien permetria millorar els
servei de protecció civil.
Que és necessari adherir-se expressament a la Xarxa Rescat del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’esborrany de conveni remès pel Departament d’Interior.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
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Primer.-Aprovar l’adhesió del servei de protecció civil de l’Ajuntament de TaradellAssociació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell (AVPC) a la Xarxa Rescat i
aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, de cessió gratuïta de dos terminals de la xarxa de radiocomunicacions
d’emergències RESCAT per a l’ús dels membres de l’AVPC de Taradell.
Segon.-Facultar expressament l’alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà per signar el
referit conveni i els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
13. APROVACIÓ DE LES QUOTES D’URBANITZACIÓ PROVISIONALS
CORRESPONENTS A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
PAU-10. EXP. 449/21.
Vist que per acord del Ple de l’ajuntament de data 10 de maig de 2007, es va aprovar
el text refós PMU de desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 4 Carretera de
Balenyà de les NNSS de Planejament de Taradell, actualment PAU-10 del POUM de
Taradell.
Per acord del Ple de l’ajuntament de data 15 de maig de 2008, es va aprovar el projecte
reparcel·lació de les finques incloses en el text refós PMU de desenvolupament de la
Unitat d’Actuació núm. 4 Carretera de Balenyà de les NNSS de Planejament de
Taradell, actualment PAU-10 del POUM de Taradell, el qual va ser inscrit en el
Registre de la Propietat 3 de Vic, amb una liquidació provisional de 295.297,11 €.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2020 es va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització “Urbanització de l’àmbit del PAU-10-Carretera
de Balenyà”, amb un pressupost d’execució per contracte de 366.133,41 € més
76.888,02 € d’iva, redactat per l’arquitecte Josep Ma Claparols Pericas.
Vistos els articles 120 i 122 del Decret Legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de
la llei d’urbanisme de Catalunya TRLUC, així com els articles 42, 127 i 154 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya RLUC,
sobre el deure dels propietaris afectats per l’actuació urbanística d’assumir els costos
de la urbanització.
Vist el que disposa l’article 139 del TRLUC, sobre la legitimitat de l’establiment i
exigència de les quotes urbanístiques per a l’execució de les obres d’urbanització.
Que l’article 181 del RLU estableix que l’administració actuant pot exigir el pagament
avançat de les quotes d’urbanització per l’import corresponent a les despeses
previstes per als següents sis mesos.
Que els articles 44, 117, 120 i 122 del TRLUC en relació amb els articles 42 i 47 del
RLUC i concordants, estableixen les despeses d’urbanització de les persones
propietàries dels terrenys.
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Que degut al llarg període de temps transcorregut des de l’aprovació del projecte de
reparcel·lació, resulta que l’import de les despeses d’urbanització respecte de les
aprovades en aquell són superiors.
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Per altra part, l’execució de les obres del projecte d’urbanització del sector s’han
adjudicat, per acord de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament celebrada en
data 19 d’abril de 2021, a l’empresa Ingenieria Constructora Manresana SL per un
import de 312.400,00 € de principal més 65.604,00 € d’iva, amb un total de 378.004,00.
En compliment de les disposicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives
particulars del corresponent expedient de licitació de les mateixes (Exp. núm. 201/21),
està previst que les obres d’urbanització esmentades s’iniciïn per tot l’1 de juny de
2021, amb un període d’execució de sis mesos.
Que les despeses atribuïbles a aquesta actuació que consten a la comptabilitat
municipal, executades o pendents d’executar, són les següents:
QUADRE 1
Concepte
Honoraris redacció PMU
Honoraris redacció projecte
reparcel·lació
Honoraris redacció informe
ambiental PMU
Registre de la Propietat
Honoraris redacció projecte
urbanització
Obres d’urbanització
Valor
local
Estació
Transformadora
Taxa
accés
infraestructura
sanejament ACA
Honoraris
direcció
obres
arquitecte
Honoraris direcció execució
obres, seguretat i salut i control
de qualitat de l’arquitecte tècnic.
Total

Base
6.550,00 €
3.250,00 €

Iva
0,00 €
0,00 €

Import total
6.550,00 €
3.250,00 €

2.400,00 €

(16%)384,00 €

2.784,00 €

1.278,18 €
8.500,00 €

(16%)204,51 €
1.785,00 €

1.482,69 €
10.285,00 €

312.400,00 €
12.000,00 €

65.604,00 €
0,00 €

378.004,00 €
12.000,00 €

102.669,00 €

0,00 €

102.669,00 €

6.405,44 €

1.345,14 €

7.750,58 €

9.900,00 €

2.079,00

11.979,00 €

465.352,62 €

71.401,65 €

536.754,26 €

QUADRE 2
En aplicació dels percentatges de propietat que resulten del projecte de reparcel·lació
del polígon, en resulten les quotes següents:
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Propietari
Carme Pujol
Baucells
Josep Pujol Baucells
PROMOAVAC
SL
(abans BenalvicSL)
Total

Percentatge
Base
Iva
participació
30,207 %
140.559,07 € 21.568,30€

Import total
162.137,36 €

30,207 %
39,586 %

140.559,07 € 21.568,30€
184.214,49 € 28.265,06€

162.137,36 €
212.479,54 €

100%

465.352,62 € 71.401,65€

536.754,27 €
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar inicialment la imposició de quotes urbanístiques corresponents al
projecte de reparcel·lació de les finques incloses en el text refós PMU de
desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 4 Carretera de Balenyà de les NNSS
de Planejament de Taradell, actualment PAU-10 del POUM de Taradell, l’establiment
i exigència de les quals es legitima pel disposat a l’article 139 del Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010.
Segon.-Simultàniament aprovar inicialment l’ordenació i l’aplicació de les quotes
urbanístiques per cobrir els imports corresponents a les despeses urbanístiques
generades en el sector esmentat, de conformitat al Quadre 1 que consta a la part
expositiva d’aquest acord, per un import total de 536.754,27 €.
Tercer.-Aprovar inicialment la relació de subjectes passius, així com les quotes
singulars i individuals que resulten d’aplicar la quantitat a repartir entre els propietaris
de les finques compreses dintre l’àmbit de reparcel·lació, a raó dels percentatges
establerts en el Projecte de Reparcel·lació del sector en funció de les finques
adjudicades, de conformitat al Quadre 2 que consta a la part expositiva d’aquest acord.
Quart.-Determinar que les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a compte
de la liquidació definitiva dels costos d’urbanització que procedeixin una vegada
realitzada l’activitat urbanitzadora del sector, i prèvia presentació de la certificació
definitiva de l’execució de l’obra.
El 50% de la quota que correspon a cada propietari, es liquidarà i es farà efectiva una
vegada que l’Ajuntament de Taradell hagi notificat als interessats l’acord d’aprovació
definitiva de la imposició de la quota urbanística. El 50% restant es liquidarà
transcorreguts 90 dies naturals des de la data de notificació de la liquidació
corresponent al primer 50% abans esmentat.
Cinquè.- Notificar individualment aquests acords i les liquidacions resultants als
subjectes passius corresponents i als que resultin interessats, i publicar-ho en el
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’edictes i a la web municipal, durant 30 dies, a efectes de presentació d’al·legacions.
Si no se’n presenten s’entendran aprovats definitivament els anteriors acords sense
necessitat de prendre cap altre acord exprés.
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Intervencions:
L´Alcaldessa convida al Sr. Canó, regidor d´urbanisme, de que ens expliqui una mica
aquesta inversió perquè també diu, és una de les grans.
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El Sr. Canó abans de començar l´explicació, manifesta al Sr. Estragués que el milió
que abans es comentava que no quadrava, suposadament deu venir en part dels
500.000 euros aquests més els 400.000 euros aproximadament de la Font d´en Déu
que havien quedat per acabar de liquidar en aquest any i que segurament aquesta
desviació pot ser per aquest motiu.
Afegeix que bàsicament aquestes quotes d´urbanització corresponen al PAU-10 que
ens recorda és la urbanització que hi ha al davant de Can Costa i que connecta amb
el carrer del darrere Miquel Martí i Pol. Diu que les quotes d´urbanització ja són les
que més o menys es preveien. Que s´ha aconseguit una baixa en la part de la licitació
de l´empresa que té de fer la urbanització, però que per contra, s´ha incrementat el
cost en la taxa que l´ACA (Agència Catalana de l´Aigua) actualment cobra pel tema
de la depuradora. En definitiva diu que s´ha quedat més o menys un balanç similar al
que ja es va preveure en els primers números i que per tant són les quotes que hauran
de liquidar els propietaris per poder fer aquesta urbanització.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
14. SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS URBANÍSTICS I
D’ATORGAMENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’INSTAL·LACIONS DE
PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA SOLAR I EÒLICA EN SÒL NO
URBANITZABLE. EXP. 687/21.
La modificació del Decret Legislatiu 1/2010 TRLUC, efectuada pel Decret Llei 16/2019,
de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables,
ha possibilitat la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia
elèctrica fotovoltaica solar i eòlica, en sòl no urbanitzable a través d’un projecte
d’actuació específica, mitjançant els procediments establerts a l’art. 48.bis del TRLUC
incorporat a aquesta per l’art. 5.5 de l’esmentat Decret Llei 16/2019.
Sense perjudici de la importància d’atendre la denominada emergència climàtica,
aquesta s’ha de conjugar i coordinar amb altres valors ambientals igualment rellevants
que poden resultar malmesos per no disposar d’una regulació urbanística del sòl no
urbanitzable que ofereixi els nivells adequats de protecció. Tingui’s en compte que, en
contra del que estableix el POUM de Taradell, el Decret Llei 16/2019 preveu en l’article
7.2 que el caràcter agrícola del terreny no constitueix un obstacle per a la seva
implantació.
El planejament urbanístic és l’eina més eficaç per garantir l’adequada elecció dels sòls
on implantar instal·lacions de producció elèctrica en sòl no urbanitzable, de forma que
es possibiliti també la protecció ambiental.
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell -POUM- no preveu la possibilitat
de la implantació d’aquestes instal·lacions en sòl no urbanitzable i, per tant, és
necessari estudiar-ne la modificació per regular i ordenar aquest nou ús.
Amb finalitat d’estudiar la procedència i conveniència d’una modificació del POUM de
Taradell destinada a ordenar i regular la de determinades instal·lacions de producció
d’energia elèctrica fotovoltaica solar i eòlica en sòl no urbanitzable, i de conformitat al
que s’estableix a l’article 73.1 del TRLUC, procedeix acordar suspendre la tramitació
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del sòl no urbanitzable del POUM de
Taradell.
Aquesta suspensió, de conformitat a l’establert a l’article 74.1 del TRLUC no pot durar
més d’un any, excepte que dintre d’aquest termini s’aprovi inicialment la pretesa
modificació del POUM.
Que per part dels serveis tècnics municipals s’ha redactat, de conformitat a l’establert
a l’article 102 del Decret 305/06 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
una memòria explicativa de l’estudi a realitzar, de l’abast de les llicències i
tramitacions que es suspenen i un plànol de delimitació de l’àmbit afectat per la
suspensió de llicències i de tramitació de procediments.
Vist l’informe del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Iniciar el procediment per a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Taradell per a la regulació de les instal·lacions de producció d’energia
elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable, regulades en els articles 34.5bis, apartats
a) i b) i 48 bis del Decret Legislatiu 1/2010 TRLUC.
Segon.-Aprovar la suspensió potestativa, en l’àmbit del sòl no urbanitzable del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell (que s’assenyala en el plànol que
consta diligenciat a l’expedient), i tan sols per a les instal·lacions referides a l’apartat
primer d’aquest acord, de la tramitació de tots els plans i llicències compreses a l’article
73.1 del TRLUC, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable,
durant el termini màxim d’un any, tot establint que aquesta suspensió restarà
substituïda per la preceptiva derivada de l’aprovació inicial de la modificació del POUM
que en resulti, una vegada sigui efectiva aquesta posterior suspensió.
S’exceptuen d’aquesta suspensió aquelles instal·lacions de producció d’energia
elèctrica en règim d’autoconsum i aquelles que s’instal·lin en cobertes d’edificacions,
ubicades en sòl no urbanitzable.
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Tercer.-Comunicar aquesta suspensió a la Direcció General d’Urbanisme i als seus
serveis territorials, i a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya
referida a l’article 14 del Decret Llei 16/2019, als efectes d’una coordinació
interadministrativa adequada i eficaç.
Quart.-Publicar aquest acord en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
tauler d’edictes, a la web municipal i en el diari El Punt Avui, que incorporarà la
ubicació i/o enllaç del plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de
llicències i de tramitació de procediment i els motius, un resum de l’abast de la
modificació.
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Intervencions:
El Sr. Canó regidor de sostenibilitat explica que han rebut diferents consultes a
l´ajuntament per diferents empreses, propietaris, etc., mostrant el seu interès per
instal·lar parcs solars en sòl no urbanitzable.
Que per altra banda veient en la situació que es troben municipis veïns com Malla,
Santa Eugènia, Gurb, etc., l´ajuntament ha decidit suspendre momentàniament les
llicències per aquest tipus d’instal·lacions de parcs fotovoltaics en sòl no urbanitzable.
Que serà durant com a màxim d´un any a l´espera de poder preparar una regulació,
uns criteris, uns paràmetres tècnics, per tal de saber quins llocs són els més adequats
i viables per realitzar aquest tipus d’instal·lació per intentar que convisquin els parcs
solars amb els valors agrícoles , ambientals i rurals que tenim a Taradell i a Osona.
Diu que amb aquest temps intentaran contactar amb l´empresa que els pugui
assessorar, com també amb el Consell Comarcal, amb la Generalitat i amb diferents
organismes que estan intentant regular aquest sector per establir aquests criteris.
Diu que pensen que no és només una feina de Taradell sinó que és una feina més
aviat comarcal. Que per això suspenen llicències per aquest sentit i en l´espera de
poder tenir una regulació que actualment el POUM no té, ja que és del 2010 i
segurament en aquell moment no existia aquesta problemàtica sobre la taula.
Aclareix que políticament segueixen compromesos en la lluita contra el canvi climàtic,
contra l´emergència climàtica i a favor dels ODS. Que suspendre llicències per aquest
tipus d’instal·lacions no va en contra dels seus principis ni de les seves idees,
senzillament diu, es tracta de poder conviure amb aquest tipus d´energies renovables
amb els seus valors, amb el seu patrimoni i així sigui viable.
El Sr. Estragués diu que ha quedat molt ben explicat. Que al final de tot és compartir
totalment aquest compromís amb l´energia renovable però, fent-ho d´una manera
compatible i adequada en el nostre municipi.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s´aprova per unanimitat.
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15. PRECS I PREGUNTES
No se’n formula cap.
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.
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Ma. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
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