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Editorial

Coincidint amb les dates en que ens trobem i com que recentment hem elaborat i aprovat el pres-
supost municipal per aquest any 2009, creiem oportú parlar de la part econòmica que afecta a les 
finances locals.
Malauradament en aquests moments el tema comú que hi ha sobre la taula en diferents àmbits de 
la nostra societat és l’economia, i no pas per trobar-nos en un gran moment econòmic si no més 
aviat a la inversa. La paraula crisi se sent a tort i a dret: una realitat, una fòbia, una tendència, “un 
ja es veia a venir”… 
A l’igual que en tots els àmbits, l’economia dels ajuntaments, també es veu afectada per aquesta 
crisi. 

En quin sentit afecta la nova situació econòmica a les finances locals?

Tots els canvis de situacions tenen una causa, les que afecten a les finances locals  són degut a 
una sèrie de factors com: la caiguda dels ingressos associats a l’activitat urbanística, un menor 
creixement dels padrons fiscals estables, un major cost de l’endeutament, una major necessitat 
de despesa social... Alguns ja ha tingut efecte sobre el 2008 com són el cost de l’endeutament i 
els ingressos associats a l’activitat urbanística.
Tots aquests fets, traduïts en un pressupost municipal, són fets que augmenten les despeses i 
disminueixen els ingressos. Tot plegat sense una bona planificació, control i seguiment portaria 
directament a un estalvi negatiu.

Quina és una bona planificació econòmica ?

Estem davant una situació d’equilibri feble. La caiguda dels ingressos del 2008 segurament por-
taran a una liquidació tocada, per tant hem d’aplicar una sèrie de mesures a l’hora d’elaborar el 
pressupost per al 2009 que són:
Ser conscients de la necessitat de conèixer la situació real, a nivell municipal.
Fer un major esforç de control del pressupost.
Disposar de marges de decisió.
Centralització de decisions.
Ser realistes amb les despeses i prudents amb el ingressos, i sobre tot amb els ingressos volàtils 
(són els que han tingut la caiguda  més important, les llicències d’obres i les plusvàlues). 
El més important és que tot i aquestes mesures,  hem de poder fer un pressupost per aquest any 
2009 que inclogui tots els serveis que el municipi té. Ens haurem d’estrènyer el cinturó
més d’una vegada, però entre tots hem de ser conscients de la situació global en que ens trobem, 
tocar de peus a terra i no fer volar coloms.
Hi ha una dita  que diu que recolliràs el que sembres. En aquest sentit, s’ha de poder dir que es-
tem recollint i recollirem una situació econòmica favorable gràcies a ser molt prudents i conscients 
del que sembràvem. 

Imma Codony Soler
Regidora d’Hisenda
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Hisenda

Realment estem en uns temps en que elabo-
rar un pressupost no és una feina massa fàcil. 
Aquest 2009 hem fet una anàlisi molt intensa i 
acurada tant en els  ingressos com en les despe-
ses per poder tenir un control  rigorós de les par-
tides , no només en el moment de l’elaboració, 
sinó durant tot l’any. Estem en una època de 
crisi i això també afecta a l’Ajuntament. 
La caiguda dels ingressos volàtils (obres i plus-
vàlues) ha estat la més significativa: han caigut 
un 62,74% del pressupostat en el 2008. Tenint 
en compte a més que ja en el pressupost del 
2008 en comparació amb el real del 2007 vam 
tenir una baixa del 68%. 
El gran problema d’aquesta davallada es dona-
ria sí s’haguessin finançat i consolidat serveis 
amb aquests ingressos volàtils.
És a dir, un ajuntament es nodreix: d’impostos 
locals, taxes, transferències corrents, i in-
gressos patrimonials. No té més mitjans que 
aquests. Sí ha de dependre d’aquests impostos 
volàtils per poder fer front a les despeses, té un 
greu problema, ja que en anys com aquest, en 
el qual la dotació inicial ha de ser molt baixa, 
no quadrarà el pressupost. En canvi l’òptim és 
ser “autosuficients” sense haver de dependre 
d’una manera considerable d’aquests impostos 
variables.

Hem analitzat fins a quin punt afecten aquests 
impostos volàtils a l’Ajuntament.

      

IMPOST          2009 % VARIACIO

IBI                 882.600,00 11,37

VEHICLES     429.216,69 6,51

IAE                 161.060,00 3,91

OBRES       74.520,00 -62,74

PLUSVALUES      90.438,30 3,50

TOTAL              1.637.834,99 0,00

En aquesta taula, comparativa amb el pressu-
post del 2008, veiem clarament que el que més 
destaca és, tal i com hem dit abans, la gran 
davallada de l’impost sobre les obres que ha 
baixat un 62.74%. Aquesta és la dada negati-
va, però si seguim analitzant en trobem una de 
positiva, i és que si comparem el total dels dos 
anys gairebé no hi ha diferència, la baixa és 0. 
I és perquè com es veu clarament, els altres 
impostos compensen la davallada d’aquest. 
Aquesta dada, important i positiva en aques-
ta època de crisi, ens diu que no depenem 
d’aquests impostos que no són fiables, per po-
der fer front a les despeses corrents que con-
templa el pressupost. Això ens dóna una línea 
d’autofinançament i ens permet ser així, auto-
suficients.
Cal destacar també que tot i compensar aques-
ta davallada amb els altres impostos els seguim 
tenint per sota de la mitjana d’Osona. 
Hem anat valorant, analitzant i dotant d’imports, 
les partides. Sent estrictes amb algunes  i amb 
objectius ferms d’anàlisi i millora en d’altres.

PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT 
DE TARADELL 2009. 
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Hisenda

PRESSUPOST
ORDINARI ANY 2009.
PRESSUPOST DE DESPESES (sense inversions)

CAPITOL 1

- RECURSOS HUMANS…………………………………....................1.162.597,16 €

CAPITOLS 3 I 9

- DEUTE PÚBLIC…………………………………………...................... 303.689,36 €

CAPITOLS 2 I 4

- DESPESES D’ESTRUCTURA…………………………..................… 416.989,46 €
- SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL……………………........................ 17.188,00 €
- SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN……………………..................... 146.745.65 €
- SERVEIS A LA COMUNITAT……………………......................…... 1.407.746.09 €
- DESPESES D’INFRAESTRUCTURA…………….........................… 381.832,87 €
- APORTACIONS A ACTIVITATS ECONÒMIQUES..........................… 34.960,00 €
- APORTACIONS A ALTRES ADMINISTRACIONS...........................… 12.080.28 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ……………….................... 3.883.828,87 €

PRESSUPOST CORRENT D’INGRESSOS (sense ingressos de capital)
      
CAPÍTOL: 1 I 2

- IMPOSTOS DIRECTES…………………………........................…. 1.563.314,99 €
- IMPOSTOS INDIRECTES………………………………..................... 129.000,00 €

CAPÍTOLS: 3, 4 I 5

- TAXES I ALTRES INGRESSOS…………………..…….................. 1.853.689,38 €
- TRANSFERÈNCIES CORRENTS………………..……..................… 318.841.28 €
-  INGRESSOS PATRIMONIALS……………………...….....................… 54.325,00 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ………………...................…. 3.919.170,65 €

ESTALVI NET GENERAT……………….…………….…….................… 35.341,78 €

Que destinem a les Inversions següents:

INVERSIONS PRESSUPOST 2009
 
Construcció bucs d’assaig al Puntal...................................................... 23.000,00 €
Instal·lació Gas Natural a l’Escola l’Arpa................................................. 5.791,11 €
Equips per processos d’informació......................................................... 9.000,00 €
Adquisició o reposició de Mobiliari Urbà................................................. 3.500,00 €
Adquisició de sonòmetre per la policia local........................................... 2.040,67 €
Adquisició desfibril·lador pel Centre Cultural........................................... 2.000,00 €
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Veiem que ingressem en tributs 23,51€ habi-
tant i mes. Entenem com a Tributs, els impos-
tos directes i indirectes del pressupost, es a dir 
IBI, IAE, OBRES, PLUSVÀLUES, CÀNON, i 
VEHICLES.

A què van destinats 
aquests 23,51€ que 
ingressem? 
Per saber si tenim equilibri econòmic amb 
aquests impostos hem de:

· Poder cobrir els dèficits dels serveis (tota la 
despesa destinada als serveis que es presten 
des de l’ajuntament i des de cadascuna de les 
regidories i que no reben finançament aliè). Es 
cobreix amb 18,79 € per habitant i mes.

· També hem de poder cobrir la càrrega finan-
cera (és a dir hem de retornar els crèdits amb 
els seus  interessos) que pugen 4,22€ per ha-
bitant i mes.

· I per poder dir que tenim un bon equilibri econò-
mic, a més, hauríem de ser capaços de generar 
un rèdit que seria l’estalvi net. Que són aquests 
0.50 € per habitant i mes i que anualment són 
els 35.341,78€ que es destinen a inversions.

Si comparem aquest pressupost amb el del 
2008, sense tenir en compte les inversions, 
hem de dir que el 2009 ha augmentat un 7.5%. 

I part d’aquest augment és degut a haver apos-
tat per donar sortida a la necessitat de la des-
pesa social destinada a les persones. S’han 
creat nous serveis i ampliat d’altres.

- Creació d’un Centre Obert, per atenció a la 
infància

- Ampliació de les politiques de joventut      
(transversalment amb altres àrees)

- Aposta pel sector turístic i comercial

- Promoció econòmica                                             
(ofertes i demandes de Treball)

- Ampliació de  les hores de Treballadors 
Socials i Educadors Socials

En conclusió, gràcies a una bona gestió portada 
a terme des de ja fa temps, en què a l’hora de 
fer i controlar el pressupost es segueix la políti-
ca de ser realistes amb les despeses i prudents 
amb els ingressos, tenim una economia equili-
brada. Però som molt conscients que estem en 
una època de crisi i no ens podem permetre no 
controlar molt acuradament tot el pressupost, 
sabem que ens podem autofinançar però segur 
que haurem de deixar de fer coses que en al-
tres èpoques no caldria ni estudiar-les, ara sí. 
D’aquí ve que les inversions previstes siguin 
mínimes i que les anirem incorporant a mesura 
que es tingui clar el cost i el finançament. En la 
majoria de casos aquest finançament serà aliè, 
com per exemple les obres que s’executaran 
amb el Fons Estatal d’Inversió Local.

Reduint el pressupost a la mínima expressió podem fer una anàlisi particular mitjana per cada 
habitant de Taradell.
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FONS ESTATAL 
D’INVERSIÓ 
LOCAL
Al passat ple del 29 de gener es van presen-
tar i aprovar les actuacions previstes a Ta-
radell amb el finançament del Fons Estatal 
d’Inversió Local 

El govern estatal ha dotat un fons de 8.000 
milions d’euros per promoure la realització 
d’obra pública i d’inversions que creïn ocupa-
ció des dels ajuntaments per l’any 2009.
La convocatòria d’aquest ajut es va publicar el 
2 de desembre i destina un màxim de 177,8 € 
per habitant a cada ajuntament de l’estat. Les 
condicions en què es convoca i les premisses 
en què s’han de complir fan que les accions 
a prendre siguin urgents per poder accedir a 
aquests ajuts.

És evident que en el moment actual una in-
versió d’aquesta quantia destinada als ajun-
taments és beneficiosa i pot ser d’ajut per al 
propi municipi i pels seus empresaris i treba-
lladors.

Les condicions bàsiques que han de tenir tots 
els projectes finançats són les següents:

· Els projectes no han d’estar previstos en el 
pressupost del 2009. 

· Han de ser actuacions en espais municipals 
i no es poden cofinançar amb altres aporta-
cions de l’administració o per contribucions 
especials. 

· Han de finalitzar abans del 31 de desembre 
d’enguany. 

· Es rep el 70% del finançament als 10 dies 
d’ésser aprovats pel ministeri corresponent i 
cal pagar les certificacions d’obres a 30 dies. 

· En el procediment d’adjudicació que s’utilitzi 
en cada projecte s’ha de valorar el fet de pro-
moure ocupació entre les persones en situa-
ció d’atur. 

· A Taradell, segons el cens oficial emprat 
per calcular la inversió, ens corresponen un 
màxim de 1.037.859 € . 

Des de l’equip de govern, amb estreta 
col·laboració amb els tècnics municipals, es 
van triar un seguit d’actuacions molt neces-
sàries pel manteniment de la via pública o 
d’instal·lacions municipals. S’han prioritzat 
actuacions que suposaran estalvi en submi-
nistraments energètics i reducció de despe-
ses de manteniment. Al no existir subvencions 
específiques per fer front aquestes, estaven 
endarrerides i ara tenim l’oportunitat de po-
sar-les al dia.

Projectes 
1) Renovació de l’enllumenat públic de diver-
sos sectors del nucli urbà

Té un pressupost de 32.739,07 €. Un durada 
de tres mesos i afectarà als carrers de la Vila, 
Barceloneta, de França i de Sant Sebastià. 
Pretén millorar l’enllumenat substituint qua-
dres elèctrics, punts de llum i les línies aèries, 
resolent els problemes de seguretat i adoptant 
criteris d’eficiència energètica i de disminució 
de la contaminació lumínica.
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2) Urbanització de la zona verda del carrer de 
Vic, cantonada amb el carrer de la Vilanova.

Té un pressupost de 87.662.45 € i una du-
rada de 5 mesos per la seva execució. Pre-
tén urbanitzar la zona amb la creació d’una 
línia d’aparcaments en bateria, la creació 
d’un camí peatonal, la integració de l’estació 
transformadora dins del parc amb unes gra-
des de fusta, la plantació d’herba resistent i 
de baix manteniment, la plantació d’arbres, 
la supressió de barreres arquitectòniques i la 
col·locació de jocs infantils.

3) Millora d’una part dels jardins de “Can Cos-
ta”.

Té un pressupost de 56.452.84 € i una du-
rada de 4 mesos per la seva execució. Vol 
adequar un espai dins dels jardins de “Can 
Costa”, amb la creació d’una zona destinada 
a les persones de la tercera edat. Tindrà dos 
nivells, adaptant-se al desnivell existent en el 
terreny. En un d’ells s’hi situa una pista de pe-
tanca amb un gran banc per presenciar el joc. 
En l’altre nivell es situa una zona de descans 

amb bancs situats en forma circular.

4) Pista poliesportiva a la urbanització de “La 
Roca”.

Té previst un pressupost de 96.111.66 € i una 
durada de les obres de 4 mesos. Té com ob-
jectiu crear una pista poliesportiva descober-
ta, formada per un paviment de formigó, el 
marcatge de les línies de joc, el tancat de la 
pista, l’acondicionament de l’entorn, la plan-
tació d’arbres i col·locació de mobiliari urbà. 
Esta previst fer-la en la zona d’equipaments 
municipals que hi ha sota del restaurant de 
la Roca.

5) Renovació de la plaça del Sol.

Té un pressupost de 135.515.77 € i dóna res-
posta a una demanda dels veïns de la zona 
als quals es volia donar resposta aquest any 
amb la brigada municipal i que ara es podrà 
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fer amb aquest ajut de forma més complerta. 
Es previst que les obres durin 4 mesos. Vol 
millorar les deficiències d’aquest espai subs-
tituint el paviment de llambordes, del sistema 
de desguassos d’aigües fecals, una nova ca-
nalització per aigües netes, la canalització per 
el subsòl de la línia telefònica, la substitució 
dels jocs infantils, la col·locació d’una balla 
per protecció de caigudes, el drenatge del pe-
rímetre de la pista i la plantació d’arbres.

6) Renovació i millora de diversos jardins del 
poble. 

Té un pressupost previst de 65.957,03 € i una 
durada estimada de 5 mesos. Pretén millorar 
la jardineria de tres rotondes ( carretera de 
Santa Eugènia entrant al poble, carretera de 
Viladrau o de la T i la de l’Atlantida) i de la 
jardineria del sector de Ca l’Iglesias. Es vol 
suprimir el sistema de reg per aspersió per 
un de goteig i la substitució de la vegetació 
existent per un tipus de plantes de baix man-
teniment i reg.

7) Renovar l’asfalt dels carrers a la zona del 
camp de futbol. 

Té un pressupost previst de 117.655,50 € 
i una durada de 4 mesos. Pretén renovar 
l’asfalt dels carrers Centenari Orquestra Lluï-
sos, Joan XXIII, Guifré el Pilós, Puigmal, de 

les Abelles i de Sant Jordi. Es sanegen les zo-
nes amb base irregular, es formen rases per al 
pas de serveis a les cantonades (per facilitar 
en el futur el soterrament de les línies aèries) 
i es substitueixen les reixes d’evacuació en 
mal estat. 
 

8) Millora del paviment a diferents carrers de 
la població. 

Té un pressupost previst de 199.304,01 € i 
una durada de 4 mesos. L’objectiu és renovar 
el paviment dels carres de Guillem de Mont-
rodon, del Treball, del Vivet, dels Avets, del 
President Macià, del 31 de Juliol, del Camí de 
la Codina, de Salvador Espriu i el passeig de 
Sant Genís. Preveu les mateixes actuacions 
que el projecte anterior. 

9) Instal·lació de bombes de calor, aïllament 
de conductes exteriors, xarxa elèctrica de les 
bombes, nou software i anul·lar la lluerna de 
la coberta de la sala d’actes de “Can Costa”. 

Té un pressupost de 246.446,54, una durada 
prevista de 5 mesos i vol millorar el rendiment 
i la seguretat del sistema de condicionament 
d’aire de “Can Costa”.
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SUBSTITUCIÓ 
DELS ARBRES 
DE LA CRTA. 
DE BALENYÀ
El passat dimecres 21 de gener es va realitzar 
una reunió informativa amb els veïns de la ca-
rretera de Balenyà per tal d’explicar els motius 
de la substitució dels arbres del tram del carrer 
més proper a la plaça de les Eres.
Aquest tram de carrer disposa en l’actualitat de 
13 arbres d’espècies diferents, entre els que 
trobem el castanyer d’Índies i l’om de Sibèria. 
Aquests són arbres que en condicions normals 
es fan molt grans i per tant necessiten molt es-
pai per créixer. L’espai actual és el d’uns es-
cocells mitjans, unes voreres d’uns 3 metres i 
en les quals els edificis  majoritàriament tenen 
un voladís. És un espai del tot insuficient per 
desenvolupar-se correctament i acaben portant 
problemes.
És per aquest motiu que des de ja fa molts 
anys, aquests arbres es venen esporgant de 
manera forta, eliminant pràcticament tota la  
capçada, per evitar que es facin grans. Malgrat 
això, quan arriba la primavera broten amb mol-
ta força i creen branques descontrolades que 
es fiquen als balcons i finestres de les cases. 
A més, les esporgues realitzades han generat 
un altre problema ocult a ulls inexperts que és 
el debilitament progressiu de l’estructura de 
l’arbre, l’envelliment prematur i l’aparició de 
malalties. 
En conclusió, tenim uns arbres envellits, debi-
litats, que no deixem créixer i que ens generen 
molèsties.
És per tot això, que dins el canvi en la gestió de 
l’arbrat del municipi, impulsat per l’Ajuntament, 
que ha suposat canviar els criteris d’esporga de 
manera gradual i introduir arbres més adequats 
en les noves plantacions, es proposa substituir 
els arbres existents per uns altres.
L’objectiu és dotar-se d’arbres bonics, que ens 
millorin el paisatge urbà del carrer, i que els seu 
creixement futur no generi problemes als veïns 
ni de manteniment.
L’arbre escollit és un tipus de perera ornamen-
tal (Pyrus calleriana chanticleer), que té un port 

estret i vertical, de manera que no farà nosa 
a finestres i balcons, que no necessita uns 
treballs d’esporga gaire elevats (cada 3 anys 
s’hauran d’eliminar algunes branquetes), i que 
és molt bonic. Fa una flor blanca a la primavera 
molt  espectacular, després hi apareix la fulla, 
d’un verd fosc brillant i a la tardor es torna d’uns 
colors torrats preciosos. Ah! i no ens pensem 
en anar a buscar peres, perquè no en fa de sig-
nificatives.

Medi Ambient

Floració de l’arbre a la primavera.
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Coloració de les fulles a la tardor.Floració de l’arbre a la primavera.
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Medi Ambient

DISMINUEIX UN 20% EL 
CONSUM D’AIGUA A TARADELL 
DURANT EL 2008

Cal continuar apostant per 
l’estalvi d’aigua
L’any 2008 serà recordat, entre d’altres, per la sequera de la primavera que va portar a parlar de 
decrets de sequera, nivells d’excepcionalitat varis, restriccions, transvasaments, etc. i que segu-
rament esdevindrà un punt de partida per establir una nova cultura de l’aigua.

Taradell utilitza l’aigua provinent del  pantà de Sau, inclòs en el sistema d’embassaments Ter-Llo-
bregat (sistema que abasta l’àrea metropolitana de Barcelona). A la següent gràfica es pot veure 
l’evolució de les reserves hídriques de Sau: durant el febrer del 2008 aquestes havien disminuït 
molt però amb les pluges del maig-juny, es van recuperar fins a assolir un 83% de la capacitat a 
finals de juny; i actualment estan a gairebé un 76% de la capacitat màxima.

Però, i el municipi de Taradell, quin 
consum d’aigua ha tingut durant el 2008?
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Observant la gràfica anterior, veiem que durant l’any 2008 es va subministrar menys aigua que 
durant l’any 2007. Concretament es van estalviar 80.000 m3 d’aigua, que signifiquen una reduc-
ció d’un 20% en relació al 2007.

Aquests litres d’aigua estalviats, equivalen a un consum en situació normal de 400.000 persones 
en un dia o, el que és el mateix, a un consum de tots els habitants de Taradell durant més de dos 
mesos.

Podem observar el consum de Taradell desglossat per mesos, a la gràfica següent:

Veiem que durant el gener i el febrer de 2008, el consum d’aigua és superior al del mateix període 
del 2007. Aleshores, va ser quan es va començar a parlar de les reserves de l’aigua i de la possi-
bilitat d’estalviar-la. És a partir d’aquest moment, que l’aigua subministrada a Taradell durant el 
2008 és menys en relació a l’any anterior.

Els consums del mes de juny són especialment extraordinaris: durant el juny del 2008 es va uti-
litzar un 60% menys d’aigua que durant el juny del 2007. Aquest fet s’explica per diverses raons: 
el mes de juny de 2008 va ser molt plujós, la campanya sobre l’estalvi d’aigua estava en plena 
efervescència, l’aigua era el tema estrella en els mitjans de comunicació...

Com s’observa en els darrers mesos de l’any, els consums del 2007 i del 2008 es van equilibrant. 
Si aquest fet és degut a que es consumeix l’aigua justa i necessària per viure, no hi ha cap proble-
ma. Ara bé, cal esperar que l’augment del consum no respongui a l’oblit per part dels taradellencs 
d’un ús racional de l’aigua.

“Tancar l’aixeta mentre ens rentem les dents, ens afaitem, o rentem els plats”, “utilitzar la dutxa 
en comptes de la banyera”, “utilitzar la rentadora o el rentavaixelles només quan estiguin plens” 
són uns exemples dels consells que segueixen essent vàlids (tot i disposar de prou reserves als 
pantans pel 2009). Cal apostar, sempre, per l’estalvi d’aigua.
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Cultura

Des del passat mes de gener el web munici-
pal compta amb un nou aplicatiu que ha de 
ser una eina d’informació per a totes les enti-
tats del poble.
Es tracta d’un calendari en línia, on es pot 
consultar l’ocupació prevista de les sales po-
livalents del Centre Cultural Costa i Font pels 
propers mesos.
Aquest nou calendari neix de la necessi-
tat que tenen les entitats, sovint obligades a 
programar els actes i/o activitats als vespres 
quan es reuneixen. Fins ara calia confirmar 
que la sala necessària per l’activitat estava 
disponible trucant a la persona responsable 
del centre en hores d’oficina. Amb aquest nou 
aplicatiu es pot saber en tot moment si la sala 
està disponible o si per altra banda, ja està 
reservada per alguna altra activitat el dia que 
ens interessa.
Esperem que aquesta nova eina serveixi per 
facilitar tasques a les entitats i al mateix temps 
evitar que es programin alhora diferents acti-
vitats.
Es podrà consultar aquest calendari perma-

NOU CALENDARI PER A LA RESERVA 
D’ESPAIS AL CENTRE CULTURAL             
I NOVES INSTÀNCIES

nentment al web municipal a ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ/TRÀMITS/ENTITATS/Calendari 
d’espais reservats al Centre Cultural Costa i 
Font.
El calendari s’actualitza en el moment que es 
fa efectiva la reserva i en cas que el dia que 
ens pot interessar estigui ocupat us podeu 
posar en contacte amb la persona responsa-
ble del Centre Cultural per trobar possibles 
sol·lucions.

Per altra banda també s’han creat unes no-
ves instàncies per sol·licitar la reserva de les 
sales o el vestíbul d’exposicions del centre. 
Aquestes es poden complimentar directament 
des del web i enviar per correu electrònic al 
responsable del Centre Cultural. Aquest trà-
mit apareix al web a ATENCIÓ AL CIUTADÀ/
TRÀMITS/ENTITATS/Reserva d’espai al Cen-
tre Cultural Costa i Font.
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Cultura

Es presenta el grup
de recerca local de 
Taradell
El Grup de Recerca Local de Taradell neix de 
l’iniciativa de tres entitats que col.laboren ha-
bitualment entre elles: Biblioteca, Arxiu foto-
gràfic i  Tonis de Taradell, i està format per un 
grup de persones vinculades a la vida cultural 
de la població: historiadors, arxivers, mestres, 
periodistes, membres d’entitats i persones in-
teressades en la història local. 

L’objectiu del Grup de Recerca Local serà 
recollir informació  sobre la vida quotidiana a 
Taradell en el darrer segle, preservar aquesta 
informació i  tractar-la documentalment  per  
fer-la accesible a tothom a través d’Internet.

Amb aquesta finalitat, s’està iniciant el pro-
jecte  Fent Memòria: records i vivències de 
la vida quotidiana   que es proposa donar a 
conèixer com era la vida quotidiana a Tara-
dell al darrer segle a partir dels testimoni dels 
seus protagonistes. 

El projecte té dues  fases:

1. Recollida de la informació.
Els records dels taradellencs que han estat 
testimoni d’un segle de canvis a tots nivells 

són un patrimoni únic i extraordinari que cal 
preservar. Si aquesta  memòria històrica no 
es recull d’alguna manera,  quedarà reduïda a 
l’àmbit  familiar i es perdrà definitivament . 
Es realitzaran entrevistes al col·lectiu de per-
sones més gran de la població, que són els 
veritables protagonistes d’aquest període his-
tòric, amb la finalitat de recollir el seu testi-
moni vivencial en diferents àmbits: el treball, 
l’escola, el lleure,la família…
Aquestes entrevistes, filmades i gravades, 
seran el punt de partida del projecte. 

2. Difusió de la informació.
El Grup de Recerca Local de Taradell, es pro-
posa recollir  tot aquest patrimoni i fer-lo ac-
cessible a tothom a través d’un espai web. El 
testimoni dels nostres avis i àvies es comple-
mentarà sempre que es pugui amb articles de 
premsa, fotografies i diferent documentació i 
bibliografia.
Aquest web s’haurà de convertir en:
El referent bàsic per a l’estudi de la història 
local del darrer segle i per tant en una eina 
de recerca indispensable per als  estudiants i 
investigadors.
Eina de participació ciutadana:  totes les per-
sones hi podran participar activament apor-
tant dades i nova informació que a la vegada 
haurà d’incentivar i promoure nous estudis i 
noves aportacions a la història local.
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Cultura

El passat cap de setmana vam celebrar les fes-
tes dels Tonis a Taradell. La veritat és que des 
de la comissió de Festes de Sant Antoni Abat 
estem molt satisfets de l’èxit de participació a 
totes les activitats programades, des la presen-
tació de la festa el dimecres dia 7 a les hava-
neres del dia 11 a la tarda, passant pel record 
emotiu d’en Joan Lleopart, l’hora del conte, el 
programa especial de Radio Taradell, la recu-
peració de jocs tradicionals, l’exposició temàti-
ca del museu del blat i tots els actes del dissab-
te al vespre (Tast del porc, petita obra de teatre, 
pregó a càrrec de la Pilarín Bayés, elecció de 
l’hereu i reconeixement a la Corona Mas).

Evidentment, l’acte central de les festes va ser 
el passant del tres tombs que es va portar a 
terme durant el diumenge al matí. Realment els 
carrers del poble feien goig de veure tan ata-
peïts de gent mirant el passant i l’èxit de partici-
pació va ser total: noranta-set carruatges i una 
cinquantena de cavalls de sella muntats. A més 
a més, vam comptar amb la presència institu-
cional del President del Parlament de Catalun-
ya, el Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament 
de Taradell i Caixa de Manlleu que ens ha donat 
un suport, a través del Departament de Cultura, 
totalment imprescindible per continuar amb el 
nostre projecte. 

Per tot això, els membres de la comissió de fes-
tes de Sant Antoni Abat de Taradell volem agrair 
molt sincerament el suport, la col·laboració i la 
participació a totes aquelles persones, empre-

ses i/o entitats que ens han acompanyat durant 
el cap de setmana i que d’alguna manera pos-
sibiliten que les festes dels Tonis de Taradell 
siguin reconegudes per tot el territori Català. 
És aquest suport que ens empeny a continuar 
treballant per recuperar les nostres tradicions i 
assolir els nostres objectius.

Així mateix volem aprofitar per agrair a tots els 
veïns de Taradell la seva paciència per supor-
tar  les molèsties i incomoditats  ocasionades 
durant el passant dels tres tombs (talls de ca-
rrers, sorolls, etc.) i fer un esment especial al 
membres de protecció civil i a la policia muni-
cipal.

Malauradament, però, hem de lamentar diver-
ses incidències produïdes al llarg del diumenge 
al matí que per sort no van tenir conseqüèn-
cies. Es tracta d’actituds d’incivisme personals 
totalment censurables, però difícilment con-
trolables per la comissió organitzadora. Tot i 
tractar-se de fets puntuals i aïllats, en prenem 
bona nota i de cara a futures edicions posarem, 
encara més, tots els nostres esforços per evitar 
situacions que puguin posar en perill la segu-
retat de totes aquelles persones que participin, 
col·laborin o simplement mirin el passant dels 
tres tombs.

Comissió de Festes
de Sant Antoni Abat de Taradell.

TONIS DE TARADELL 2009
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   Educació

El passat dia 20 de gener de 2009 a les 8 del 
vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament i co-
incidint amb la Festa Major d’Hivern del munici-
pi, es va donar a conèixer el nom de la guanya-
dora del Premi “ Ajuntament de Taradell al millor 
treball de recerca de Batxillerat”. Aquest premi 
té una dotació de 600 € i va recaure en Míriam 
Martínez.
Des del Consell Escolar Municipal i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, es convoca un 
premi al millor treball de recerca de Batxillerat.  
Aquest ha de ser en llengua catalana i amb 
una temàtica relacionada amb el municipi de 
Taradell. Amb això es pretén estimular als estu-
diants de la vila i de la comarca en la realització 
de treballs relacionats amb  Taradell, enriquint 

així els coneixements sobre el nostre poble.
El jurat ha estat format per: Eva Leucó (membre 
del Consell Escolar Municipal), Amàlia Parra 
(representant de l’IES “Taradell”), Antoni Reig 
(membre d’Òmnium Cultural), Albert Sangrà 
(professor dels Estudis de Psicologia i Ciències 
de l’Educació a la Universitat Oberta de Cata-
lunya) i Rosa Papell (regidora d’educació de 
l’Ajuntament ). A tots ells el nostre més sincer 
agraïment per la seva tasca i una merescuda 
felicitació a Míriam Martínez per haver obtingut 
el premi. 
Esperem que aquest premi esperoni i incentivi 
a l’alumnat de Batxillerat  i que en les properes 
edicions es pugui gaudir de nous i interessants 
treballs.

PREMI “AJUNTAMENT DE TARADELL”
AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE 
BATXILLERAT

Míriam Martínez recollint el diploma que l’acredita com a guanyadora.



18

Al CEIP El Gurri s’està d’enhorabona. El pas-
sat 3 de desembre de 2008 l’escola rural de 
Taradell va rebre el distintiu d’Escola Verda. 
L’educació ambiental és cada vegada més im-
portant. Per això, hi ha la possibilitat de crear 
les escoles verdes. Aquestes uneixen educa-
ció i desenvolupament sostenible, a través de 
plans de treball que integren el medi ambient 
als seus plans d’estudis. I l’escola del barri de 
Mont-rodon s’ha fet mereixedora del distintiu 
per la seva tasca en la sensibilització envers la 
temàtica ambiental. La finalitat d’aquest pro-
jecte és aconseguir que els centres educatius 
siguin més sensibles a la temàtica ambiental i 

es converteixin en espais ecològicament més 
socialitzadors.
L’acte va tenir lloc a la seu de Caixaforum a 
Barcelona on van ésser presents un total de 52 
centres que rebien el distintiu i 102 que el reno-
vaven. Tot plegat un repte que engresca a con-
tinuar endavant amb aquesta educadora tasca, 
la tasca de formar alumnes responsables  i res-
pectuosos amb el medi ambient.
En Xevi i la Clàudia rebien el distintiu de mans 
del Sr. Joan Badia, director general d’ Innovació 
Educativa del Departament d’Educació i del Sr. 
Frederic Ximeno, director general de polítiques 
ambientals i Sostenibilitat.

Educació

EL PAMASACTIU 
COMENÇA DE 
NOU!

El pamasactiu és una iniciativa de l’IES 
Taradell.
És un espai de trobada on els pares, mares i 
educadors poden fer una aproximació al món 
dels joves. És una iniciativa que pretén esti-
mular  la formació i reflexió sobre el món de 
l’adolescència.

L’adolescència és una edat de canvi i apre-
nentatge on sovint ens falten manuals per 
entendre-la i conviure-hi. Aquest espai ha de 
permetre intercanviar opinions, exposar dub-

tes, rebre noves idees i donar eines pel nostre 
dia a dia amb els joves en general.

I enguany el pamasactiu farà tres tallers sobre 
la responsabilitat en l’ús de pantalles:

1er Taller: “Tot el dia davant la pantalla” a cà-
rrec de Carles Sedó (pedagog, treballador so-
cial, professor d’Universitat i escriptor)

2on Taller: “ Internet segura per a joves: 
consells i legislació” a càrrec de Lluís Perona 
( Mosso d’esquadra)

3er Taller: “Mesenquè? Fotocom?” a càrrec 
d’Ivan Lázaro (tècnic de joventut).

Els tallers es realitzaran els dimarts 24 de fe-
brer, 31 de març i 28 d’abril a les 9 del vespre 
a la biblioteca de l’IES Taradell.

En Xevi i la Clàudia reben el distintiu Mestres i alumnes representants de la ZER Guilleries 
mostrant orgullosos el distintiu

EL CEIP EL GURRI JA ÉS ESCOLA VERDA
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Les Biblioteques Municipals reben  les seves 
adquisicions directament del Servei de Biblio-
teques de la Diputació de Barcelona. La tria 
d’aquest fons entre la nombrosa oferta editorial  
la fan diferents especialistes en cada matèria i 
els llibres i documents es distribueixen entre les 
biblioteques segons uns estàndards de pobla-
ció i tipologia de biblioteca.
Les biblioteques però, amb els anys van aga-
fant el seu propi tarannà, ja sigui amb les ac-
tivitats culturals que programen, ja sigui amb 
l’adquisició de fons dedicats a temes vinculats 
generalment a la població: són els fons que en 
el món bibliotecari anomenem  els “fons espe-
cials”.
El fet de treballar en xarxa permet fer visible 
aquests fons a la resta de biblioteques i als 
seus usuaris i per tant  permet que les perso-
nes d’altres poblacions interessades en un do-
cument determinat d’aquests temes el puguin 
sol·licitar en préstec a través del servei de Prés-
tec interbibliotecari. Cada biblioteca es conver-
teix en un refererent en aquest tema per  a la 
resta de biblioteques. 
En el nostre cas, disposem de dos fons espe-
cials que amb el temps han anat adquirint im-
portància : els fons dedicats al Món rural i al 
Bandolerisme.
Les raons d’aqueta tria temàtica són òbvies: 
el món rural per la vinculació de la biblioteca 
amb el Tonis de Taradell a partir de la creació 
de l’Espai Joan del Colomer i  Bandolerisme  
perquè un dels pilars de la Festa Major dels da-
rrers anys és la festa del Toca-sons, el bandoler 
de Taradell. 

Aquesta tria temàtica , ens ha permès al llarg 
dels anys anar recollint llibres i altres docu-
ments que parlen de bandolers i bandolerisme 
i pel  fa al  Toca-sons, la biblioteca guarda el 
cartells i els programes de la festa, material au-
diovisual i un arxiu de premsa.
Al llarg dels anys s’han  organitzat diferents ac-
tivitats relacionades amb el tema: exposicions, 
xerrades i presentacions de llibres.

Aquest mes de febrer  s’han programat dues 
activitats, una per a adults i una infantil.
Dissabte dia 7 de febrer a les 12 del migdia es 
va presentar un assaig escrit per un taradellenc, 

en Lluís Burillo,  i per Isabel Graupera. El llibre  
és Serrallonga: el bandoler, les seves dones i la 
justícia, editat per L’Esfera dels llibres i prologat 
per l’especialista Xavier Torres.

                      

Per als nens, l’Agrupació Toca-sons ha realitzat 
un Taller de caretes de bandolers: “Qui era en 
Toca-sons?” per donar a conèixer la figura del 
nostre bandoler a la quitxalla. 
El fons especial de bandolerisme el podeu con-
sultar a l’apartat de fons especials de la Biblio-
teca que trobareu al web municipal (www.tara-
dell.cat).
Podríem dir  que la nostra biblioteca s’ha con-
vertit en la biblioteca “bandolera” de la xarxa de 
biblioteques!

Biblioteca Antoni Pladevall i Font

EL BANDOLERISME. FONS 
ESPECIAL DE LA BIBLIOTECA
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Espai jove El Puntal

APROVAT EL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT 
2009 – 2011
Al ple de l’ajuntament del mes de gener es va aprovar 
el Pla Local de Joventut 2009 – 2011, que ha de marcar 
les línies de treball amb els joves de Taradell durant els 
propers 3 anys. De manera resumida el Pla conté les se-
güents propostes:

Durant el mes de gener s’ha realitzat el pro-
cés de sol·licitud per optar als pisos que res-
ten buits de la promoció de “La coma del Reig”, 
situat als C. del Pujaló. En l’actualitat hi ha 3 
pisos lliures, però aquest procés servirà també 
per elaborar la llista d’espera que servirà per 
atorgar els pisos que quedin lliures durant els 
propers 2 anys.
Durant el procés, més d’una quarantena de per-

sones van demanar informació sobre els pisos 
al Servei d’Informació Juvenil de Taradell. Tot 
i que finalment s’han presentat una quinzena 
sol·licituds a l’Ajuntament. Les sol·licituds s’han 
traslladat a ADIGSA, propietària dels pisos i 
responsable del procés, que realitzarà les ve-
rificacions corresponents sobre les sol·licituds i 
realitzarà el sorteig.

Nova adjudicació 
dels pisos de 
lloguer protegit.
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Fundació Vilademany

La Fundació Privada Vilademany és un centre de serveis per gent gran amb la finalitat d’atendre 
de manera integral totes les necessitats de cada persona.

L’any 1996 van començar a funcionar els Habitatges Tutelats; un conjunt d’habitatges complets, 
equipats amb cuina pròpia, bany adaptat, sala dormitori i estances d’ús comú. Aquests habitatges 
constitueixen el domicili habitual de la persona afavorint la màxima independència, així com la 
vida comunitària i la integració social.

L’any 2000, es va posar en funcionament el Centre de Dia per gent gran per tal d’ampliar els ser-
veis d’atenció a la vellesa. Aquest servei permet atendre els usuaris durant unes hores del dia i 
continuar vivint en el seu entorn familiar.

Finalment l’any 2006 es va inaugurar l’ampliació d´aquests serveis, la Residència Assistida, pen-
sada per aquelles persones que necessiten una atenció integral. Amb aquest nou servei es co-
breix aquella etapa de la vida de les persones grans que necessiten una atenció més especialit-
zada i constant, sempre segons les necessitats personals de cada usuari.
Es compta amb espais de perruqueria, podologia i transport adaptat a tota la comarca pels usua-
ris del Centre de Dia. Darrerament s’han incorporat diferents voluntaris que dirigeixen tallers de 
ioga i labors setmanalment i fan acompanyaments puntualment.

Donada l’amplitud del nou centre i del modern equipament de cuina amb que comptem, també 
oferim la possibilitat de menjador col·lectiu per aquelles persones que en volen fer ús, amb la 
finalitat de garantir una alimentació equilibrada i adeqüada per l’edad, segons les indicacions de 
la dietista i la infermera del centre.

Entrada principal de la Fundació Vilademany
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L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Privada Vilademany és el seu Pa-
tronat. Llurs patrons estan determinats per les persones que ostenten els càrrecs de les Entitats 
de la següent manera:

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, com a Alcalde de Taradell té les funcions de President del Patronat
Sra. Carme Amblàs Solà, com a Delegada de l’Alcaldia en temes de Benestar Social, actua de 
Secretària
Sr. Lluís Serra Roma, com a President de l’Associació de Jubilats de Taradell
Sr. Josep Cassany Vilà, com a Jutge de Pau de Taradell
Sr. Vicenç Tió Brugalla, com a President del Patronat dels Homenatges a la Vellesa de Taradell
Sr. Albert Ledesma Castelltort, com a Regidor de Benestar de l’Ajuntament de Taradell
Mn. Manel Torrents Fiter, com a Rector de la Parròquia de Taradell
Sra. Hermínia Alguilaga Peña, com a Infermera Titular de l’Àrea Bàsica de Salut
Sra. Anna Puente Sanagustín, com a Metgessa Titular de l’Àrea Bàsica de Salut
Sr. Lluís Rodríguez Rufart, com a representant del segon grup majoritari a l’Ajuntament de Tara-
dell 

Cal destacar que des de la inaugiració dels primers serveis i al llarg d’aquests anys hem atès un 
total de 386 persones amb necessitats molt diverses.

Destaquem també que el 70% dels usuaris atesos són de Taradell i en el moment actual no tenim 
ningú del municipi en llista d’espera.

Volem destacar també que totes les persones empadronades a Taradell, a banda d’ocupar un lloc 
prioritari en l’ocupació de places, compten també amb un descompte especial superior a l’11% en 
el servei de residència, pagant una quota inferior en un 2% al preu estipulat per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, en resum un abonament de 170 € mensuals de mitjana, en funció 
de la dependència.

Fundació Vilademany

www.vilademany.org
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Grups municipals

El POUM és probablement una de les qüestions més impor-
tants que pot aprovar avui dia un Ajuntament. És la planificació 
de com ha de ser el poble els propers vint anys: com ha de 
créixer i com s’ha de conformar. La llei d’urbanisme és la que 
regula com s’ha de dur a terme l’aprovació d’un nou POUM: 
establint i garantint la participació de tots. Per això cal comptar 
amb les entitats, la ciutadania, els col·lectius... perquè també 
se’l considerin seu, i perquè plasmi un model de poble de tots, i 
no només d’una persona o d’un equip de govern.

A Taradell el procés de participació no ha existit: en lloc de-
manar la opinió als veïns i veïnes, s’ha limitat a explicar-los 
com era el POUM en una sessió mitjançant un powerpoint, a 
penjar uns plànols a Can Costa, i uns documents inexactes a 
internet. La comissió de seguiment amb ERC es va crear amb 
dos anys de retard i un cop ja aprovat inicialment el POUM. 
En cap moment hi ha hagut un autèntic procés participatiu que 
hagi demanat a la ciutadania com volia el Taradell del futur. 
Encara més, en aquesta darrera etapa s’han introduït canvis 
importants que només es van explicar públicament quan Es-
querra va forçar un ple extraordinari, en el qual es va prohibir 
expressament a la nombrosa gent que havia vingut, que fessin 
cap pregunta al final.

Aquest POUM no té un model comercial clar, ni un model in-
dustrial, ni resol algunes qüestions socials que probablement 
no s’han ni plantejat en la seva redacció. Preveu un creixement 
difícil de justificar al barri de Mont-Rodón, i consolida un ur-
banisme expansiu, poc concentrat, i molt menys ecològic. Tal 
i com vam dir el dia del ple, un urbanisme que vol convertir 
Taradell en el Sant Cugat d’Osona: així ho afirma l’alcalde quan 
diu que amb Vic al costat i els actuals serveis,   a Taradell ‘no 
aspirem a tenir-ho tot’. Aquest POUM no resol els problemes 
reals de la ciutadania, es va fer només perquè s’havia acabat 
el sol urbanitzable previst fa anys, i no per millorar la qualitat de 
vida de la gent.

També ens sap greu que tant l’anterior equip de govern com 
el d’ara hagi dimitit de buscar el consens amb el nostre grup, 
Esquerra, que amb cinc regidors i una bona part de la legitimitat 
democràtica de Taradell, no se’ns ha convidat a participar en 
l’elaboració d’un document que hauria de plasmar el futur urba-
nístic de Taradell per als propers vint-i-cinc anys.

És per totes aquestes raons que vam oposar-nos a l’aprovació 
d’aquest POUM. Us emplacem a conèixer més sobre aquest 
important assumpte, que ens afecta a tots, a la nostra pàgina 
web: www.esquerra.cat/taradell.

Salut i fins a la propera,

Grup Municipal d’Esquerra 
a l’Ajuntament de Taradell

A aquestes alçades ja és de domini públic que el govern estatal 
ha dotat d’un fons de 8.000 milions d’euros per promoure la 
realització d’obra pública i d’inversions que creïn ocupació per 
l’any 2009.
Des del grup municipal de Convergència i Unió ens alegrem 
que l’Estat hagi pensat en els Ajuntaments com a instrument 
per fer arribar aquesta inversió al mercat. És evident que en 
el moment actual una inversió d’aquesta quantia destinada als 
Ajuntaments és beneficiosa i pot ser d’ajut per el propi municipi 
i per empresaris i treballadors del mateix. Com us podeu ima-
ginar aquest pla ha aixecat moltes expectatives en els sectors 
més afeblits per la crisi econòmica actual.
Com a aspecte negatiu d’aquesta mesura en volem destacar 
la precipitació i la urgència del pla, que si bé cap Ajuntament  
deixarà escapar, si que ens ha obligat a prendre decisions i a 
elaborar projectes amb molt poc marge de temps.
És per aquest motiu que us volem explicar els principals mo-
tius que ens han mogut a elaborar i presentar els projectes se-
leccionats, tenint en compte les limitacions següents que té el 
propi pla:
· Els projectes no poden estar previstos en el pressupost del 
2009.
· Han de ser actuacions en espais municipals i que no es 
poden finançar amb d’altres aportacions de l’administració o 
per contribucions especials, ni tan sols amb fons propis de 
l’Ajuntament.
·  Han de finalitzar abans del 31 de desembre d’enguany.
·  En el procediment d’adjudicació que s’utilitzi en cada projecte 
s’ha de valorar el fet de promoure ocupació entre les persones 
en situació d’atur.
Donades aquestes limitacions em optat per diversificar les ac-
tuacions en un total de 9 projectes de manera que es puguin 
realitzar fàcilment dins l’any 2009 i en els que:
· Hem procurat que fossin actuacions de reparació i millora 
d’espais deteriorats.
· Hem procurat que les millores ho siguin tant a nivell estètic 
com, sobretot, a disminuir-ne els costos de manteniment i con-
sum.
· Hem procurat que fossin millores en espais on no es complien 
normatives vigents en l’actualitat.
· Hem procurat no crear greuges comparatius amb d’altres ac-
tuacions que en el seu moment van anar parcialment a càrrec 
dels veïns.
· Hem procurat fer actuacions que no sobrepassessin determi-
nats imports de contractació, per així poder oferir-los a indus-
trials de Taradell.
Esperem haver tingut l’encert de complir al màxim aquestes 
intencions i tan de bo aquesta mesura extraordinària del govern 
es convertís en una mesura habitual, ja que hi ha qui diu que 
si als Ajuntaments se’ns permetés desgravar l’IVA com a les 
empreses, aquesta injecció la tindríem en cada exercici. 

Grup Municipal de CiU
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Plens municipals

PLE DEL 6 DE NOVEMBRE DE 2008

Aprovar l’acceptació de la presa de possessió del regidor Salvador Clot i Tor

Aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2008

Aprovar l’adjudicació definitiva del contracte de crèdit de 317.583,09 euros per finançar part del cost de 
diverses obres d’inversió municipals

PLE EXTRAORDINARI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2008

Moció d’ERC per tal que l’equip de govern doni compte dels canvis soferts entre el POUM aprovat inicial-
ment i el que es pretén portar a aprovació provisional

PLE DEL 18 DE DESEMBRE DE 2008 

Aprovar definitivament la modificació d’ordenances fiscals municipals per a l’any 2009

Ratificar la resolució de la Junta de Govern Local del dia 1 de desembre en la qual es va aprovar la certifi-
cació final d’obres, núm. 12 de l’obra local ordinària «Construcció d’una piscina coberta a la zona esportiva 
de Taradell»

Aprovar la resolució de mutu acord del contracte d’obres per la «Construcció d’una piscina coberta a la 
zona esportiva de Taradell»

Aprovar l’esborrany de conveni de cooperació administrativa entre la Mancomunitat Intermunicipal Volun-
tària La Plana i l’Ajuntament de Taradell regulador de la cessió de dades de caràcter personal

Donar suport a la proposta de moció per a declarar la sardana com a dansa nacional de Catalunya      

Donar suport a la proposta de moció per la futura Vegueria

Aprovar donar de baixa crèdits deutors i obligacions reconegudes del pressupost 2008

Aprovar la modificació de la ordenança fiscal municipal núm. 24 pel subministrament d’aigua per l’any 
2009

PLE DEL 29 DE GENER DEL 2009

Aprovació inicial del Pressupost General per l’any 2009

Aprovació provisional del POUM

Aprovar atorgar bonificació en la quota de l’ICIO de les sol·licituds de llicència urbanística exp. núm. 
187/08 i 205/08

Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2011



25

Consells i recomanacions

CONSELLS PER A UN BON 
FUNCIONAMENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA A 
TARADELL
A Taradell separem les deixalles en 5 grups diferents. Quins grups són, quins materials formen 
part de cada grup, com cal separar-los (cubell amb bossa compostable, bossa, etc), cap on va i 
què se n’obté és tot el que ens expliquen les imatges següents.
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Consells i recomanacions

 Els bolquers, que són un material de rebuig, també es poden treure els dies de la   
 matèria orgànica amb una bossa qualsevol a part.

Quan es recull cada tipus de material?
El sistema de recollida és porta a porta, el que significa que cal treure els residus el dia correspo-
nent davant la porta de casa.

RECOLLIDA DE NIT: Nucli urbà i la Roca  

Cal treure la bossa o cubell al portal de casa, entre les 20:00 i les 22:00h. La recollida comença 
a partir de les 22h.

Fraccions Diumenge        Dilluns    Dimarts         Dimecres    Dijous       Divendres
Orgànica                       X                                 X                             X
Reciclables            X                                              X 
Rebuig                                              X   
Bolquers                        X         X                     X                             X

RECOLLIDA DE DIA: Barri de la Madriguera i Polígon Industrial del Vivet, Barri de Montro-
don i Urbanització de Goitallops 

Cal treure la bossa o cubell al portal de casa, abans de les 6:00 del matí. La recollida comença a 
partir de les 6h.

Fraccions Dilluns        Dimarts    Dimecres        Dijous        Divendres     Dissabte
Orgànica                        X                    X                          X
Reciclables            X                                            X 
Rebuig                                                X   
Bolquers                         X           X        X                                  X
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Calaix de sastre



28

Adreces i telèfons d’interès

Ajuntament de Taradell

Oficines municipals: C/ de la Vila, 45.
93 812 61 00
Agents locals de Taradell: C/ de la Vila, 45.
670 019 966
Deixalleria: Polígon Industrial Castellets.
93 812 76 16
Depuradora: 
93 812 62 10
Espai Jove El Puntal: C/ Ramon Pou, 101.
93 812 67 37
Pavelló Municipal d’esports: C/ Catalunya s/n.
93 880 12 61

Centre Cultural

Centre Cultural Costa i Font:
Crta. de Balenyà, 101.
93 812 67 01
Biblioteca Antoni Pladevall i Font:
Crta. de Balenyà, 101.
93 880 10 56
Emissora Municipal: Crta. de Balenyà, 101.
93 812 62 20

Educació

Escoles bressol

La Baldufa:  C/ Mossèn Cinto Verdaguer s/n.
93 812 68 18
La Xarranca:  C/ Catalunya, 77.
93 812 63 89

Escoles

Ceip Les Pinediques:
Passeig de Les Pinediques, s/n.
93 880 02 14 (edifici de Primària)
93 880 03 03 ( edifici d’E. Infantil)
Ceip El Gurri:
c/ Ramon Llull, 10 ( barri de Mont-rodon).
93 880 04 07
Col·legi Sant Genís i Santa Agnès: C/ de la Vila, 16.  
93 812 60 15 / 93 812 65 16
IES Taradell: C/ Pompeu Fabra, 12.
93 880 00 12

Altres ensenyaments

Escola Municipal l’ARPA: C/ de l’Església, 38
93 812 68 60
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Escola de Música: C/ de l’Església s/n.
93 880 01 57
Sanitat

Consultori de Taradell: C/ Ramon Pou, 82.
93 880 02 53
ABS Santa Eugènia: C/ Escoles, 1.
93 885 45 56

Emergències

Bombers:  93 885 10 80
Mossos d’Esquadra: 93 88157 00/ 088
Emergències: 112

Altres

Jutjat de Pau:  C/ de la Vila, 45.
93 812 63 08 / 690 367 866
Residència Vilademany:  C/ Jaume Balmes, 19.
93 880 03 75
Club Parc d’Esports:  C/ del Parc d’esports, 1.
93 880 12 01
ADF:
93 880 02 30
Correus:
93 812 70 65
Llar Municipal Pensionista: Crta. de Mont-rodon, 11.  
93 880 04 02
Autocars Prat i servei de taxi:
93 812 64 11
Servei funerari:
608 498 349
Gas Natural:
902 250 365
Fecsa/ endesa:
902 536 536
Estabanell i Pahisa:
93 887 04 23 
Enllumenat públic:
93 880 01 27
Sorea:
93 880 01 07
Àrea de Serveis Taradell: Carretera de Vic, Km 5’8.  
93 880 05 57
Mancomunitat La Plana:
93 812 41 67
Parròquia Sant Genís:
93 812 63 88


