
NOM DEL CONVENI PARTS SIGNANTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

(si és el cas)

DATA 

SIGNATURA
PERÍODE DE VIGÈNCIA

PROVÉ D'UN 

CONVENI SIGNAT 

ANTERIORMENT?

CONVENI CONSELL COMARCAL 

- AJUNTAMENT PER 

HABITATGES DE PROTECCIÓ 

OFICIAL 

(exp. 5/2013-S)

Miquel Arisa, 

President Consell Comarcal d’Osona

Jaume Portús, 

Secretari del Consell Comarcal d’Osona

Lluís Verdaguer,

Alcalde de Taradell 

Lleonard Ferrer, 

Secretari de l’Ajuntament de Taradell 

Establir un règim de col•laboració que permeti 

engegar amb la màxima celeritat la construcció 

d’habitatges de protecció oficial  al municipi de 

Taradell

Ajuntament de Taradell: 

- Redactarà el projecte constructiu i la licitació de les obres. 

- Haurà d’estar informat puntualment de totes les actuacions que es portin a terme. 

- Constituirà un dret de superfície respecte la finca descrita. 

- Nomenarà Arquitecte i vocal per la mesa de contractació. 

- Atorgarà les llicències i permisos que calguin.

El solar haurà d’estar a disposició de l’adjudicatari i lliure de càrregues i gravàmens.  Recuperació del ple domini del 

terreny i la propietat un cop finalitzada la vigència del dret de superfície.

Assumir les despeses d'enderroc i construccions dins la parcel.la 15/06/2010

Des de la signatura a la 

data de reversió a favor 

de  l'Ajuntament del 

terreny afectat pel dret 

de superfície.

NO

CONVENI SUBMINISTRAMENT 

AIGUA ENTRE SANTA EUGÈNIA 

- SOREA –TARADELL 

(exp. 1/2013-S)

Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa 

Eugenia de Berga 

Sr. Lluís Verdaguer, 

Alcalde de Taradell

Representant de Sorea

Regulació del servei de subministrament 

domiciliari d'aigua potable a prestar per 

l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, 

mitjançant Sorea com a entitat subministradora, a 

la finca del terme municipal de Taradell: Can 

Vilardell

L'usuari de la finca, que es troba en terme municipal de Taradell, passa a ser abonat el municipi de Santa Eugenia i 

haurà de sol·licitar els drets d'embrancament i alta del comptador corresponent a Santa Eugenia.

L'Ajuntament de Taradell, com a titular del servei municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable en el seu 

terme municipal, es reserva totes les potestats legalment atribuïdes excepte les regulades en aquest conveni.

Les tarifes seran les mateixes que els usuaris de Santa Eugenia, més els costos 

derivats de les aportacions que hagi de fer Sorea en les zones compreses en 

els dos termes municipals.

La revisió de tarifes es farà d'acord amb l'establert als Plecs aprovats per 

l'Ajuntament de Santa Eugènia.

28/06/2013

Fins que l'Ajuntament de 

Taradell assumeixi la 

gestió del 

subministrament de 

l'aigua potable en el 

sector on s'ubica la finca 

Can Vilardell.

NO

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

TARADELL I EL CONSORCI 

LOCALRET 

(exp. 7/2013-S i 8/2013-S)

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Pere Navarro i 

Morera, en representació del Consorci 

Localret, en la seva condició de 

president, assistit pel secretari del 

Consorci.

Sr. Jordi Cases i Pallarès que en dona fe.

D’una altra, Lluís Verdaguer Vivet, en 

representació de l’Ajuntament de 

Taradell, en la seva condició d'Alcalde. 

Conveni de col·laboració l’objecte del qual  és 

l’establiment de les bases i condicions mitjançant 

les quals portaran a terme la compra agregada 

dels serveis de telecomunicació  (veu, mòbil i 

dades), a través la contractació centralitzada, 

conforme a l’acord marc d’homologació realitzat 

pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens 

locals, i ens dependents d'aquests, de la 

demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi 

d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de 

procediments, com econòmic. 

Localret realitzarà les accions de recaptació de la informació necessàries, per analitzar la despesa en serveis de 

comunicacions telefòniques, de les infraestructures i de l’ús d’Internet; Elaborarà l’expedient de contractació 

centralitzada, per tots aquells municipis que s’hi adhereixin a la mateixa, del territori de Taradell, des de l’elaboració i 

aprovació del plec fins a la signatura del contracte, amb l’excepció de l’aprovació i disposició de la despesa i la seva 

ordenació i pagament, que correspondrà a cada ajuntament. Localret no iniciarà el expedient de contractació ni 

l’aprovació de l’adjudicació, sense que disposi de la documentació comptable per part dels ajuntaments; Un cop 

adjudicat el contracte, donarà suport tècnic necessari a l’Ajuntament per a la implantació dels serveis; Vetllarà per la 

correcte execució del contracte, coordinant les incidències entre les operadores i l’Ajuntament; Mantindrà l’inventari 

de serveis actualitzat; Negociarà i aprovarà, si s’escau, la pròrroga del contracte amb les operadores.

L'Ajuntament de Taradell Designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques 

d’interlocutor tecnològic i administratiu amb el Consorci Localret; Un cop valorades les ofertes dels licitadors 

corresponents per part del Consorci Localret i, abans que aquest dugui a terme l’adjudicació del contracte, aprovarà 

el compromís de despesa i remetrà el document comptable D corresponent a l’exercici en curs, assumint pels 

exercicis futurs el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada.

L'Ajuntament aprovarà la despesa anual de 16,856,58 € IVA inclòs, pel lot de 

veu, de 9,287,68 € IVA inclòs pel lot de mòbil, de 6,449,64 € IVA inclòs, pel lot 

de dades, prevista per l’execució del contracte de serveis de 

telecomunicacions (veu, mòbil i dades ) durant el període de 2010 i 2011 i 

remetrà el document comptable A al Consorci Localret; Un cop valorades les 

ofertes dels licitadors corresponents per part del Consorci Localret i, abans 

que aquest dugui a terme l’adjudicació del contracte, aprovarà el compromís 

de despesa i remetrà el document comptable D corresponent a l’exercici en 

curs, assumint pels exercicis futurs el compromís de consignació 

pressupostària suficient i adequada. El cost total del projecte resulta d’aplicar 

un percentatge del 4% sobre el preu de sortida del contracte, que es 

determina en funció del numero d’Ajuntaments participants i la seva previsió 

de despesa en serveis de telecomunicacions, segons els barems indicats en el 

conveni. El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, anirà a 

càrrec del operador o operadores adjudicatàries del contracte de serveis de 

telecomunicacions (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en els 

plecs de clàusules econòmic administratives de la contractació centralitzada.

13/01/2009

La durada del Conveni és 

des de la data de la seva 

signatura fins a la 

finalització del 

corresponent contracte 

de serveis de 

telecomunicacions (veu, 

mòbil i dades) al territori, 

incloses les seves 

pròrrogues. En el cas que 

qualsevol de les parts no 

donés compliment a les 

obligacions que li 

corresponen, l’altra part 

podrà denunciar aquest 

Conveni.

NO

ADHESIÓ AL CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSORCI LOCALRET I LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

PER LA CONTRACTACIÓ 

CENTRALITZADA DE SERVEIS 

DE TELECOMUNICACIONS

(exp. 1199/2017)

Sr. Carles Garcia Cañizares, 

President Àrea Hisenda de la Diputació 

de Barcelona, 

assistit pel Secretari Sr.  Albert Ortiz

Sr. Xavier Fonollosa Comas, 

President Consorci Localret

Bases per la contractació centralitzada de serveis 

de  telecomunicacions. 

Diputació i Localret: 

Recaptació necessària d'informació per analitzar la despesa; adotpar acords necessaris; designar interlocutors; 

designar membres comissió seguiment; elaborar plecs conjuntament; elaborar informes tècnics; vettllar per la corrcta 

execució del contracte; coordinar implantació d'operadors contractistes; suport tècnic necessari als ens adherits; 

facilitar relacions entre ens adherits i contractistes; subscriure els convenis de col.laboració amb els Consells 

Comarcals interessats en participar.

Localret: 

Calcular import licitació; elaborar taules annexes amb el detall dels diferents lots; actuar com a organ de contractació; 

proposar i aprovar prorrogues.

Diputació Barcelona: 

Impulsar l'adhesió i coordinar relacions amb els ens locals; publicar i difondre el conveni; recollir les peticions 

d'adhesió; traslladar a Localret la documentació administrativa necessària per iniciar contractacions; aprovar despesa 

propia per executar contractes; designar dos vocals per la mesa de contractació.

Ajuntament de Taradell: 

Cada ens local adherit abonarà l'import de la facturació que li correspongui 

per la prestació del servei de telecomunicació obtingut.
28/06/2017

Fins 28/06/2021, després 

es pot prorrogar per 4 

anys més.

SI

CONVENI AMB EL CONSELL 

COL·LEGIS VETERINARIS 

CATALUNYA PER ACCÉS 

DIRECTA A L'AIAC 

(exp. 34/2013-S)

Sra. Carmen Lopez, 

Presidenta del Consell de Col·legi de 

Veterinaris de Catalunya

Sra. Lluïsa Sañé, 

Regidora de Sanitat Ajuntament 

Taradell

Tenir accés de forma telemàtica i “on-line” a la 

base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals 

de Companyia a Catalunya (AIAC).

Ajuntament de Taradell: 

Custodiar les claus d'accés a base de dades; accedir a la base de dades únicament per animal extraviat; informar de 

les localitzacions; abonar la quantitat establerta.

Consell col·legi Veterinaris Catalunya: 

Facilitar claus d'accés, tenir base de dades actualitzada; accés tots els dies de l'any llevat força major.

Un cost de 321,45 € + IVA. 05/06/2013

Fins 31/12/2013, després 

prorrogable 

automàticament any a 

any.

NO

Convenis de col·laboració gener 2019
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DATA 

SIGNATURA
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PROVÉ D'UN 

CONVENI SIGNAT 
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CONVENI DE COOPERACIÓ I 

COL.LABORACIÓ ENTRA LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL, 

L'ADF PORTAL GUILLERIES I LA 

FEDERACIÓ D'ADFS D'OSONA, 

I EXECUCIÓ DELS PLANS EN 

MATÈRIA DE PROTECCIÓ 

D'INCENDIS (Exp. 614/2018)

Sr. Joan Puigdollers Fargas, Diputat 

delegat d'Espais Naturals i Medi 

Ambient de l'Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona

Sr. Lluís Verdaguer, Alcalde de 

l'Ajuntament de Taradell

Sr. Ramon Vallmitjana Casademunt, 

President ADF Portal Guilleries i 

Federació ADFs Osona

Establir el marc de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Taradell, l'ADF Portal de les 

Guilleries, la Federació d'ADF d'Osona i LA 

Diputació de Barcelona, durant els anys 

2014,2015,2016 i 2017, per l'execució dels 

següents Plans pel programa de suport als 

municipis en matèria de prevenció d'incendis:

-PPI (Pla Prevenció Incendis Forestals).

-PAM (Pla d'Actuació Municipal en emergències 

per incendis forestals).

-PVI (Pla Informació i vigilància contra incendis 

forestals).

-PPU (Ple Prevenció incendis forestals en 

Urbanitzacions).

Ajuntament de Taradell: PPI (participar en la revisió, elaboració annex, aprovació, gestió direcció, sol·licitar revisió, 

participar en la comissió de seguiment, facilitar obtenció permisos), PAM (facilitar dades per revisió i redacció, 

participació de responsable, realització de simulacre anual), PVI (col·laborar en el procés de selecció del personal, 

aprovar programa tècnic anual), PPU (sol·licitar ajut tècnic per la redacció, facilitar plànol delimitació urbanitzacions).

ADF i Federació: PPI (participar en la revisió quadriennal, participar en la redacció annex anual, col·laborar en 

l'obtenció de permisos, contractar anualment les obres destinades a l'execució del Pla, participar en la gestió i 

direcció i en la comissió de seguiment), PAM (facilitar a l'Ajuntament dades per revisió i redacció, participar en el 

simulacre anual), PVI (col·laborar al compliment del conveni, disseny de campanya, contribuir al seguiment i control 

de les activitats), PPU (adaptar el programa de vigilància i prevenció vigent a les necessitats de les urbanitzacions, 

col·laborar en el desenvolupament del Decret 123/2005).

Diputació de Barcelona: PPI (recollir la sol·licitud quadriennal de revisió plantejada per l'Ajuntament, preparar la 

documentació tècnica i econòmica necessària per la revisió, assumir la direcció tècnica, dirigir i certificar les obres a 

executar, participar i vetllar per la bona marxa, preparar proposta anual de les obres a executar al pròxim exercici, 

contractar assegurança), PAM (revisar cada 4 anys el contingut, preparar la documentació necessària per revisar o 

redactar el Pla, elaborar documents, simulacre d'activació del Pla, recollir la sol·licitud anual de simulacre de 

l'Ajuntament), PPU (posar a disposició de l'Ajuntament el banc de dades i procediments informàtics per la redacció 

dels Plans, fomentar la redacció i execució).

Ajuntament de Taradell: PPI (aportació econòmica anual transferida al 

numero de compte de l'ADF), PVI (finançar les despeses generades pel 

consum de combustible).

ADF i Federació: PPI (destinar anualment l'aportació de l'Ajuntament i la 

Diputació a l'execució de les obres, realitzar el pagament de les factures a 

l'empresa adjudicatària).

Diputació de Barcelona: PPI ((aportació econòmica anual transferida al 

numero de compte de l'ADF).

14/09/2018 31/12/2018, Prorrogable SI

CONVENI INTEROPERABILITAT 

DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 

ENTRE ADMINISTRACIONS 

(exp. 63/2014-S)

Sr. Jordi Hereu, 

Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Xavier Sabaté, 

Conseller de Governació i 

Administracions públiques i President 

del Consorci AOC

Sr. Pere Navarro, 

President de Localret

Establir el marc de col·laboració entre les parts 

per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica 

entre els sistemes d'informació de l'Administració 

de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb 

l'Ajuntament de Barcelona i els ens locals de 

Catalunya que s'adhereixen a aquest Conveni.

Localret: difusió del conveni entre ens locals; definirà les dades i coordinarà la integració de les mateixes al sistema.

Ajuntament de Barcelona: disposar dels certificats electrònics previstos.

Consorci AOC: crear instrument de gestió per intercanvi de dades SIRI, desenvolupar plataforma PCI, suport a les 

entitats emissores i receptores de dades, gestionar peticions d'ús, facilitar i proporcionar instruments per obtenir 

estadístiques i garantir mesures de seguretat; donar suport als signants, signar convenis necessaris.

NO 22/10/2006

Fins 22/10/2007, 

prorrogable  

automàticament si cap 

part denuncia.

NO

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ 

VILADEMANY CESSIÓ GESTIÓ  

PISOS PASSEIG PUJOLÓ 

(exp. 128/2014-S)

Sra. Lluïsa Sañé Solagran,  

Regidora de l’Ajuntament de Taradell

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

en representació de la Fundació  

Vilademany

Per mitjà d’aquest conveni ambdues  parts 

estableixen i regulen la cessió de la gestió de l’ús 

de 10 habitatges de l’edifici del Pg. del Pujoló 1-3 

de Taradell.

L’Ajuntament de Taradell mediarà entre  el gestor dels pisos i l’Agència de l’Habitatge  en totes aquelles qüestions 

que siguin competència del propietari.

Aniran a càrrec de la Fundació Vilademany, els canvis de nom inicials dels comptadors de llum i aigua; la Fundació 

Vilademany podrà donar els serveis complementaris que estimi oportú en funció de les necessitats de cada usuari, 

com ara servei de menjador,  servei de neteja dels pisos, servei de bugaderia i atenció a les persones, entre d’altres; 

La Fundació Vilademany presentarà anualment a l’Ajuntament de Taradell la memòria de gestió i els comptes anuals 

un cop aprovats pel Patronat de la Fundació. 

L’Ajuntament de Taradell, es compromet a aportar a la Fundació anualment i 

per cadascun dels 10 pisos objecte de la cessió, la quantitat de .-1.030 €.-, que 

s’adaptarà cada any a les variacions produïdes a l’IPC durant els 12 mesos 

anterior. La primera revisió s’efectuarà amb efectes l’1 de gener de 2015.

Aniran a càrrec de la Fundació Vilademany, el pagament de la cessió d’us i del 

pàrquing dels 10 pisos cedits, que abonarà mensualment al compte indicat 

per l’Agència de l’Habitatge.

 

S’estableix expressament que aniran a càrrec de la Fundació Vilademany, els 

serveis corresponents a les despeses comunitàries i tributs municipals (Impost 

sobre Bens Immobles i escombraries), que podrà repercutir en els usuaris dels 

pisos.

14/07/2014

Fins 13/05/2015,  

prorrogable  

automàticament si cap 

part denuncia.

SI

CONVENI TRASPÀS 

TITULARITAT TRAMS 

CARRETERES BV-5306 I BV-

5305 

(exp. 168/2014-S)

Sr. Salvador Esteve,

President de la Diputació de Barcelona

Sr. Lluis Verdaguer, 

Alcalde de Taradell

Regular la col·laboració de les parts signatàries en 

el traspàs de titularitat i Projecte constructiu de 

reurbanització de l'Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre 

la  Ctra. Mont-rodon i Ctra. Balenyà, al TM de 

Taradell.

Diputació de Barcelona: prestar suport, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut; donar permís d'obra.

Ajuntament de Taradell: aprovació, licitació i execució de les obres; acord del Ple d'inici del procediment de traspàs.

La Diputació finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec al 

superàvit 2013.

L'Ajuntament aportarà 190.599,24 € a l'execució de les obres; la baixa en 

l'adjudicació del contracte d'obres recaurà sobre l'aportació municipal; el cost 

de l'increment del pressupost d'execució per contracta anirà també a càrrec 

de l'Ajuntament.

09/10/2014 Indefinit NO

CONVENI FISCAL GAS 

NATURAL 2015 

(exp. 13/2015-S)

Sr. Josep Munmany, 

Alcalde  de Taradell

Sr. Jaume Menéndez Fernández, 

en representació de Gas Natural SDG 

S.A.

Establir una forma de pagament dels preus públics 

per la utilització privativa o per l'aprofitament 

especial del domini públic local que tinguin relació 

directe amb l'activitat de Gas Natural SDG SA i 

constituïts en el vol, sòl i subsòl de les vies 

públiques municipals en la forma de participació 

en els ingressos bruts procedents de la facturació 

en el terme municipal de Taradell.

Gas Natural SDG SA: comunicar a l'Ajuntament cada any pel març l'import dels ingressos bruts obtinguts l'any 

anterior, abonar la liquidació corresponent, de l'1 de gener al 28 de febrer de cada any presentar a l'Ajuntament la 

previsió d'obres a realitzar en l'exercici. Autorització per fer reparacions urgents informant a l'Ajuntament en 48 h i 

sol·licitant la corresponent llicència urbanística en 10 dies.

Ajuntament de Taradell: practicar les liquidacions corresponents dins els plaços legals establerts, practicar la 

liquidació inicial (revisable si difereix +/- 10% de la previsió, liquidant la diferència), compensar els imports de les 

liquidacions esmentades.

Gas Natural SDG SA dipositarà un aval bancari de 6.000€ com a garantia 

durant la vigència del conveni. No cal dipòsits en metàl·lic per obres 

individualitzades.

Desembre

 1997

Prorrogat anualment, si 

les parts no expressen el 

contrari. 

NO

CONVENI TELEFONICA 

MOVILES ESPAÑA PER 

ANTENES CAN COSTA  I FONT 

(exp. 73/2015-S)

Sra. Maria Rocío Hermida  Gutiérrez,

en representació de Telefònica  Móbiles 

SA.

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Pròrroga del conveni pel qual la propietat 

autoritzava la cessionària  per instal•lar i explotar 

una estació  base del servei de telefonia mòbil,  a 

canvi d’un pagament d’un cànon.

La PROPIETAT cedeix en ús a EL CESSIONARI, que accepta, L’ESPAI quedant EL CESSIONARI facultat per instal·lar, 

muntar, explotar, mantenir, conservar i reparar en la FINCA descrita en l’expositiu II d’aquest conveni una estació 

base de SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL.

EL CESSIONARI es compromet a pagar, com a cànon, a la PROPIETAT la 

quantitat de SIS MIL DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS D’EURO anuals.
14/10/2004 28/07/2020 SI
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CONVENI AJUNTAMENT 

TARADELL -DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA SOBRE EL MAPA 

DEL PATRIMONI CULTURAL DE 

TARADELL 

(exp. 84/2015-S i 341/2016 )

Sr. Juanjo Puigcorbé, 

en representació Diputació de 

Barcelona 

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

en representació Ajuntament de 

Taradell

Realització i manteniment del  mapa de patrimoni 

cultural de terme municipal de Taradell.

Diputació de Barcelona: suport tècnic,  acordar amb l'Ajuntament l'empresa  adient per realitzar el projecte, 

col·laborar en l'actualització, allotjar el Mapa al servidor de la Diba, facilitar passwords i complir la LOPD.

Ajuntament de Taradell: donar suport als encarregats de fer el mapa, difondre, col·laborar en el manteniment i 

complir la LOPD.

Cost del Projecte: 12.705,00€

Diputació Barcelona: 70%

Ajuntament: 30%

04/11/2015

Firmat durant el Protocol 

XGL 2012-2015. 

Prorrogat pel Protocol 

2016-2019.

NO

CONVENI SANT TOMÀS

 PARMO 2016 (exp. 183/2015-

S i 835/2017)

Sra. Araceli Garcia Español,  Regidora de 

Benestar Social

Sr. Antoni Ramírez Jubany, President de 

l'Assoc. Sant  Tomàs-PARMO

Establir els termes de col·laboració  entre 

l'Ajuntament de Taradell i 

l'Associació Sant Tomàs-PARMO per contribuir al 

finançament  dels 

centres especialitzats d'aquesta institució.

Obligacions de l'Associació Sant Tomàs-PARMO com a beneficiari de la subvenció:

1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a executar les activitats 

subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a 

la seva justificació.

2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 

financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 

l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 

període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col•laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de 

l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

5.-Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general de l’entitat, sigui quin sigui el percentatge de la 

subvenció en relació al Pressupost general de l’entitat, aquesta haurà de presentar els estats comptables 

corresponents a l’exercici a què es refereixi la subvenció, quan disposi dels mateixos.

6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 

suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 

no s’hagi declarat a la sol•licitud.

- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o 

privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 

projecte/activitat a desenvolupar. 

L’Ajuntament subvencionarà a  l’Associació Sant Tomàs – PARMO amb un 

import de 3.110 €.
12/11/2015

Aquest conveni serà 

vigent  fins el 31 de 

desembre de 2015. Així 

mateix, serà prorrogable 

tàcitament d’any en any 

fins un màxim de 4 anys 

(31/12/2019), a partir 

dels quals caldrà 

pròrroga expressa.

NO

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

AMB EL SERVEI CATALÀ DE 

TRÀNSIT EN MATERIA DE 

SEGURETAT VIÀRIA 

(exp. 195/2015-S)

Sra. Eugenia Domènech Moral, 

Directora del Servei Català de Trànsit

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Establir el marc de col·laboració entre el Servei 

Català de Trànsit i l'Ajuntament de Taradell en el 

desenvolupament de determinades accions en 

matèria de trànsit i seguretat  viària i d'altres 

relacionades que es puguin anar definint o que 

siguin d'interès per a les parts.

Servei Català de Trànsit: oferir assistència tècnica en matèria de seguretat viària amb les accions que figuren en 

l'annex del conveni, planificar directrius de la policia local en matèria de seguretat viària, cedir materials i facilitar 

informació.

Ajuntament de Taradell: comunicar les dades d'accidentalitat de trànsit amb víctimes, introduir dades al SIPCAT, 

conservar el material cedit.

Les despeses de connexió i d'adquisició del maquinari i del sistema operatiu 

mínim de l'equipament informàtic son a càrrec de l'Ajuntament. No hi ha cap 

altre  despesa econòmica entre les parts generada per aquest conveni.

04/12/2015

Prorrogat anualment, si 

les parts no expressen el 

contrari.

NO

CONVENI PROJECTE DRECERA  

(exp. 826/2018)

Sr. Blai Gasol Roda, 

Director general d'Ordenació i Innovació 

Educativa del Departament 

d'Ensenyament

Sr. Josep Munmany i Vila,  

Alcalde de Taradell

Establir els termes de la col·laboració entre el 

Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de 

Taradell en matèria  d'atenció educativa a la 

diversitat de l'alumnat d'ensenyament secundari 

obligatori.

L'Ajuntament de Taradell es compromet a facilitar  l'accés dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a 

terme activitats d'aplicació pràctica, col·laborarà amb el centre docent. 

L'Institut farà una memòria avaluativa al final del curs.

El Departament d'Ensenyament farà supervisió i seguiment.

L'Ajuntament de Taradell es farà càrrec de la totalitat de les despeses que 

comporta la realització de les activitats.
31/07/2016

Prorrogat pels cursos 

acadèmics 2018-2019 i 

2019-2020

SI

CONVENI REGULADOR DE LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR 

I ANNEXES DEL LOCAL DE LA 

ZONA ESPORTIVA LA 

ROUREDA 

(exp.276 i 277/2016)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Sr. Albert Pujol Perich, 

President  de la UDT

Sr. Joan Currius Farrés, 

President del Club Parc d'Esports

Establir i regular el funcionament  i la gestió del 

local Bar i annexes del local social i accés a zona  

esportiva La roureda, amb la conformitat de la 

UDT i del CPE Taradell.

El servei de bar s'haurà de prestar quan les entitats signants realitzin activitats.

No es podran modificar els locals o instal·lacions existents sense el permís previ de l'Ajuntament. Les obres o 

instal·lacions autoritzades seran a compte i càrrec d'aquella, quedant en benefici del local a la finalització de termini 

contractual o havent de deixar-ho en el mateix estat, a elecció de l'Ajuntament.

Aportació anual de l'Ajuntament de 2.000€ a cada una de les dues entitats: 

UDT, CPE.
18/04/2016

fins 18/04/2017,  després 

prorrogant-se anualment, 

si les parts no expressen 

el contrari.

NO

CONVENI AJUNTAMENT - 

SOREA (SUBMINISTRAMENT 

PRODUCTES PISCINA PARC 

ESPORTS) 

(exp. 389/2016)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Sr. Josep M. Montserrat, 

en representació de  Sorea

Regular la donació que realitza l'empresa Sorea a 

favor de  l'Ajuntament de Taradell, dels productes 

de tractament d'aigua necessaris per garantir la 

qualitat sanitària de l'aigua de la piscina del Club 

Parc d'Esports de Taradell, valorats en un import 

màxim de  1.500 € anuals.

Sorea dóna a l'Ajuntament de Taradell els productes de tractament d'aigua  per garantir la qualitat sanitària de l'aigua 

de la piscina municipal del Parc d'Esports, amb caràcter irrevocable.

Sorea farà entrega dels productes de tractament d'aigua objectes de la donació a mesura que se li requereixi per part 

del Club Parc d'Esports.

La present donació estarà subjecte a les deduccions fiscals previstes per la 

Llei.
04/05/2016

fins 04/05/2017, després 

pròrrogues anuals de 

forma expressa durant 

màxim 4 anys 

(04/05/2021).

NO

ACORD ENTRE L'AGÈNCIA DE 

L'HABITATGE DE CATALUNYA I 

LES ENTITATS INTEGRANTS 

DEL PROGRAMA 

D'HABITATGES D'INSERCIÓ 

SOCIAL 

(exp. 416/2018)

Ajuntament de Taradell i altres

Sr. Carles Sala, 

President de l'Agència de l'Habitatge

Establir les entitats i Ajuntaments  que formen 

part de la Xarxa d'habitatge d'Inserció per 

gestionar habitatges del Programa d'habitatges 

d'Inserció.

Les entitats i Ajuntaments han de complimentar el document d'adhesió.

Les aportacions es faran un cop justificades les despeses. No obstant, es pot fer aportació parcial a petició raonada i 

prèvia justificació parcial.

Aportació anual de 1.200€  per habitatge gestionat. 27/03/2018 Anual NO

3/7



NOM DEL CONVENI PARTS SIGNANTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

(si és el cas)

DATA 

SIGNATURA
PERÍODE DE VIGÈNCIA

PROVÉ D'UN 

CONVENI SIGNAT 
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Convenis de col·laboració gener 2019

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

AJUNTAMENT DE TARADELL 

AMB CÀRITAS PARROQUIAL 

(exp.604/16)

Sra. Araceli Garcia Español,  

Regidora de Benestar Social

Sr. Carles Daniel Sánchez, 

Director de Càritas Parroquial Taradell

Establir col·laboració entre les dues parts per 

l'atenció i ajuda a les persones i famílies en 

especials dificultats:

-Rebost municipal

-Projecte Aprèn i Juga

-Rober

Rebost municipal: es cedeix un magatzem  a la Creu Roja  per aliments. Els voluntaris de Càritas són els encarregats de 

fer les entregues dels aliments segons el criteri de l'Ajuntament.

Projecte Aprèn i Juga: l'Ajuntament col·labora les inscripcions i determinant el barem de la beca.

Rober: l'Ajuntament cedeix locals municipals a Càritas per fer recollida de roba pel rober. Càritas organitzarà en 

aquest sentit una campanya anual.

27/07/2016
Indefinida, revisable 

anualment
NO

CONVENI ADHESIÓ AL  

PROGRAMA "ANEM AL 

TEATRE" 2016-2020, AMB LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 (exp. 448/2016)

Sra. Dolors Martí, 

Regidora d'Ensenyament

Sr. Juanjo Puigcorbé,

Diputat Delegat de Cultura 

Creació de nou públic de les arts escèniques i 

musicals,  garantir la igualtat d'oportunitats 

d'accés dels alumnes a l'oferta artística, 

programació artística de qualitat adequada a cada 

nivell educatiu i dins el currículum escolar.

Ajuntament: corresponsable de la organització, contribuir a la promoció del programa i participació econòmica.

Diputació de Barcelona: organització del programa "Anem al teatre" garantint qualitat i professionalitat, fer 

seguiment del desenvolupament, participació econòmica, convocar procediment obert de contractació, informar als 

ajuntaments del desenvolupament, elaborar publicitat, guies didàctiques de l'espectacle, informació a la web, 

dossiers de les propostes pel juny a les escoles,  informe anual als ajuntaments.

Despeses de la Diputació de Barcelona: drets d'autor, elaboració materials i 

guies, dret a contractació directe i possibilitat de sufragar cost dels alumnes 

amb pocs recursos.

Despeses Diputació i Ajuntament a parts iguals: caixets de companyies, 

lloguer material, descomptes i lloguer espais.

El programa es finança amb les aportacions de les entrades dels alumnes. La 

part de les despeses que no queda coberta amb les aportacions de les 

entrades dels alumnes és assumit a parts iguals entre la Diputació i 

l'Ajuntament. L'Ajuntament pot pagar en dos cops.

01/08/2016
Del 01/09/2016

 al 31/07/2020.
SI

CONVENI  ENTRE EL 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 

DE LA GENERALITAT I 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL 

PER LA CREACIÓ D'UNA 

ESCOLA DE MUSICA 

MUNICIPAL (exp.403/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, Alcalde

Sr. Francesc Vidal Pla, Director General 

Recursos educatius Dept. Educació 

Generalitat Catalunya

Es crea l'Escola de Música municipal de Taradell, 

de la qual n'és titular l'Ajuntament.

El personal docent ha de reunir els requisits mínims i les titulacions acadèmiques adequades segons la normativa 

vigent.

El nomenament i cessament de l'equip directiu és competència de l'Ajuntament, d'acord amb la normativa vigent.

L'Ajuntament facilitarà al Departament d'Educació les dades de matriculació de cada curs acadèmic amb el model i 

amb les dates que determini el departament.

02/07/2007

Indefinida, mentre estigui 

en funcionament l'Escola 

de Música.

NO

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL I 

LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL 

VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 

DEIXALLERIA MUNICIPAL 

(exp.406/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Sr. Jordi Vilamala Romeu, 

Vicepresident de la Mancomunitat 

Intermunicipal voluntària La Plana

Realització per part de la Mancomunitat 

Intermunicipal voluntària La Plana, de les funcions 

de gestió i explotació del servei de la Deixalleria 

Municipal de Taradell.

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana ha de complir la legislació, ha de seleccionar la persona idònia 

pel lloc de treball en el termini de 6 mesos, mitjançant el corresponent procediment de selecció de personal, ha de 

custodiar la documentació i exercir les funcions de gestió i explotació de la deixalleria d'acord amb les funcions 

delegades pel Ple.

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als costos 

que origina el procediment de constrenyiment, al nomenament del personal gestor del servei i a l'auxili de l'autoritat 

en els casos previstos per llei.

L'Ajuntament de Taradell podrà dictar instruccions generals i requerir informació en qualsevol moment per tenir 

coneixement de l'estat de la gestió i explotació.

L'Ajuntament de Taradell té dret a percebre els costos originats pel procediment de constrenyiment. 

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana liquidarà i recaptarà per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora, es farà càrrec de totes les 

despeses generades per la gestió i explotació incloses manteniment i 

subministrament, i percebrà compensació econòmica €/tona.

02/12/2011
15 anys de vigència, fins 

el 03/12/2026
NO

CONVENI DE L'ARXIU 

FOTOGRÀFIC DE TARADELL 

(exp.404/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Sra. Carme Delgado, 

Presidenta del CET

Srs. Genís Pladevall i Miquel Vilardell, 

responsables de l'Arxiu

Establir la col·laboració entre l'Ajuntament de 

Taradell, el Centre Excursionista Taradell i els Srs. 

Miquel Vilardell i Genís Pladevall per la gestió de 

l'arxiu fotogràfic de Taradell.

L'Ajuntament posa a disposició de l'arxiu l'espai ubicat al Centre Cultural Costa i Font i annex a la Biblioteca, reformat 

i equipat per aquesta finalitat. L'Ajuntament cobrirà les necessitats materials d'equipaments i materials fungibles, 

serà propietari dels documents i en farà l'ús que estimi oportú. Cal autorització de l'Ajuntament per copiar o difondre.

Es crearà una comissió de seguiment entre les 3 parts que es reunirà com a mínim un cop l'any.

Les imatges podran ser consultades per les 3 parts.

En cas que terceres persones vulguin obtenir còpies de documents continguts 

a l'arxiu cal que paguin les taxes establertes en la ordenança creada a tal fi.
22/04/2010 Indefinit NO

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT I LA 

FUNDACIÓ L'ARPA PER LA 

GESTIÓ DE L'ESCOLA 

MUNICIPAL L'ARPA 

(exp. 408/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

President de la Fundació l'Arpa

Sra. Rosa Papell,

Regidora l'ensenyament de 

l'Ajuntament de Taradell

Cessió de la gestió dels cursos que imparteix 

l'Escola municipal l'Arpa, a la Fundació l'Arpa de 

Taradell i l'ús dels espais municipals següents: 

edifici de l'Escola municipal l'Arpa del c/Església, 

38 i de l'espai del Psg. Domènec Sert, 16 entl.

Obligacions de la Fundació Arpa: assumir les despeses de professorat, neteja, manteniment i reparacions i ingressar 

les quotes i matrícules dels usuaris segons tarifa aprovada per JGL.

Obligacions de l'Ajuntament: Fer dotació de 24.000€ anuals a partir del 2013 i 

8.000€ l'any 2012.
06/09/2012

Fins 07/09/2015, després 

prorrogable any a any per 

un màxim de 10 anys 

(07/09/2025)

NO

CONVENI ENTRE LA 

MANCOMUNITAT LA PLANA I 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL 

REGULADOR DE LA CESSIÓ DE 

DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL

(exp. 776/2017)

Sra. Anna Magem Marsó, 

President de la Mancomunitat La Plana

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament 

de Taradell

Col·laboració interadministrativa per la cessió de 

dades de caràcter personal per part de 

l'Ajuntament a la Mancomunitat per tal que 

aquesta pugui: gestionar servei de recollida i 

transformació de residus, prestar el servei 

d'assistència social domiciliària i atenció a 

persones en risc d'exclusió social, funerària,  i 

prestar serveis de neteja viària i manteniment de 

parcs i jardins.

Ajuntament de Taradell: lliurar a la Mancomunitat les dades relatives de les persones que integrin el fitxer 

corresponent el dia de la signatura dels "Documents de desplegament".

Mancomunitat La Plana: tractar les dades cedides segons les instruccions que es detallen en el conveni i quedant sota 

la seva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat, finalitzat el conveni caldrà retornar les dades a l'Ajuntament. Cal 

prendre les mesures previstes per la llei i tenir actualitzat el document de privacitat.

31/10/2018
Durada de 4 anys (fins 

31/10/2022) 
SI
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NOM DEL CONVENI PARTS SIGNANTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
OBLIGACIONS ECONÒMIQUES
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CONVENI SIGNAT 
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Convenis de col·laboració gener 2019

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT, EL CONSELL 

COMARCAL D'OSONA I L'ADAO 

PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA 

D'ANIMALS DE COMPANYIA 

(Exp. 775/2018).

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Sr. Joan Roca Tió, 

President del Consell Comarcal d'Osona

Sra. Beatriu Cayuela Hernández, 

en representació ADAO

Establir el marc de col·laboració per la recollida i 

acollida d'animals de companyia abandonats o 

perduts, que inclou la recollida, l'acollida, la 

identificació, recuperació, atenció al ciutadà i 

campanyes de tinença responsable i adopció.

Ajuntament de Taradell: designar interlocutor polític i logístic, instal·lacions adequades, seguir protocols i sufragar 

cost econòmic derivat del conveni.

Consell Comarcal d'Osona: facilitar base de dades a l'ADAO, organitzar i coordinar recollides incloses en els protocols 

del conveni, informe anual d'entrades, recuperacions i adopcions d'animals, càlcul de la part variable de la quota 

aplicable l'any següent i notificació del mateix pel novembre a l'Ajuntament, i recepcionar quotes mensuals i pagar a 

l'ADAO.

ADAO: les instal·lacions han de complir la normativa i seran responsables del seu incompliment, compliment de la llei 

de protecció de dades personals, disposar de fulls de reclamació per clients, personal amb formació mínima, passar 

relació de treballadors al Consell Comarcal, comunicar-se en català, complir horari establert, disposar d'un taulell 

amb les tarifes visibles, desenvolupar els protocols establerts per recuperacions i adopcions, assumir les despeses del 

manteniment  de les instal·lacions, obres i despeses de vehicles cedits, fer cens d'animals que romanen al centre en 

data 15 de setembre, anotar moviments a la base de dades, disposar de web amb logo del Consell Comarcal i relació 

d'Ajuntaments adherits, edició de material supervisada pel Consell Comarcal i amb el seu logo.

Ajuntament de Taradell: sufragar cost econòmic derivat del conveni. L'import 

a pagar pel conveni constarà de dues parts, una part fixa de 5.468,38€ que es 

mantindrà cada any durant la vigència del conveni, i una part variable en 

funció de la revisió anual. L'import de la part fixa es revisarà anualment 

segons IPC. El pagament es farà al Consell comarcal per mitjà de 12 quotes 

fraccionades d'igual import.

Consell Comarcal d'Osona: recepcionar quotes mensuals i pagar a l'ADAO. 

Demanar les possibles subvencions o informar-ne a l'Ajuntament en cas que 

sigui aquest qui l'ha de demanar. La subvenció obtinguda revertirà en 

descompte de la quota a pagar per l'Ajuntament.

ADAO: assumir les despeses del manteniment  de les instal·lacions, obres i 

despeses de vehicles cedits.

08/10/2012 31/12/2019 NO

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL I 

EL CONSELL COMARCAL 

D'OSONA EN MATÈRIA 

D'INSTAL.LACIÓ DE 

MARQUESINES 

(exp.409/2017)

Josep Munmany Vila, 

Alcalde de Taradell

Ramon Vall Ciuró, 

President del Consell Comarcal d'Osona

Cooperació entre el consell comarcal d'osona i 

l'Ajuntament de Taradell en matèria d'instal·lació 

de marquesines d'ús públic per als serveis de 

transport escolar i de viatgers per carretera.

L'Ajuntament ha de sol·licitar els permisos corresponents, i fer el manteniment ordinari.

El consell comarcal designarà industrial per instal·lar la marquesina.

La modificació de la ubicació es farà de mutu acord.

El consell comarcal sufragarà el cost de la marquesina.

L'Ajuntament assumirà el cost econòmic dels permisos i obres per la 

instal·lació.

05/02/2001 Indefinit No

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL I 

EL COL.LEGI OFICIAL DE 

BIBLIOTECARIS-

DOCUMENTALISTES DE 

CATALUNYA PEL PROJECTE 

"NASCUTS PER LLEGIR" 

(exp. 407/2017)

Maria Mercè Muntada Balust,

 Presidenta del Col·legi de bibliotecaris 

de Catalunya, en representació del 

mateix i del CCLIJ, de la SCP de l'ACIP i 

l'ACL.

Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

El projecte "Nascuts per llegir" pretén involucrar 

la comunitat educativa en promoure el gust per la 

lectura des del primer any de vida, establint un 

vincle afectiu entre adults i petits al voltant d'un 

llibre.

Ajuntament : adaptació del projecte a nivell local i de manera transversal entre pediatria i biblioteca, seguir el 

calendari d'implementació, portar a terme el projecte per un període mínim de 3 anys, usar el material proposat, 

participar en reunions de seguiment, i informar de les activitats dutes a terme.

Comissió Executiva del projecte: lliurament de manuals, cd, presentació del projecte al municipi, seguiment, suport i 

difusió.

L'Ajuntament ha d'assumir els costos econòmics que se'n derivin del 

desenvolupament local i destinar 700€ mes IVA  i mes IPC Català en concepte 

d'honoraris per les persones de seguiment del projecte.

07/02/2011
Fins el compliment de 

l'objectiu.
No

CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL I 

LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA D'ADHESIÓ A LA 

XARXA RESCAT 

(exp. 402/2017, 752/2017 i 

84/2019)

Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Miquel Buch Moya, 

Secretari Departament Interior de la 

Generalitat de Catalunya

Regular les condicions d'adhesió de l'Ajuntament 

a la xarxa Rescat (xarxa de radiocomunicacions 

mòbils que permet la comunicacio entre usuaris i 

que facilita tant la tasca de cada cos o col.lectiu 

per separat com l'actuació conjunta i la 

coordinació entre els col.lectius en actuacions 

d'emergència i seguretat), creada pel 

Departament, en l'àmbit dels 7 vigilants 

municipals que presenten el servei operatiu al 

municipi en torns de 24 hores al dia els 365 dies 

l'any.

Obligacions del Departament: garantir-ne la continuïtat,  assegurar el cost del manteniment del terminal, cedir un 

terminals portàtil amb accessoris necessaris a l'Ajuntament durant 24 mesos, oferir un Servei integral d'Explotació de 

la xarxa Rescat mitjançant el Centre d'Opercions Rescat per atenció a l'usuari, proporcionar manuals d'ús.

Obligacions de l'Ajuntament: confidencialitat, realitzar les modificacions necessaries per tal que els membres del cos 

de vigilants siguin funcionaris, vigilants municipals, utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, observar 

les instruccions, assegurar que els terminals siguin utilitzats per la coordinació de Protecció civil, formació del 

personal, actualitzar les dades del cos de vigilants, trametre memòria anual, només comunicar les dades adequades, 

compromís de confidencialitat firmat per cadascun les usuaris, comunicar de manera inmediata els canvis d'usuaris.

26/10/2018

26/10/2019 ,es pot 

entendre prorrogat si 

l'Ajuntament, 

transcorregut aquest 

periode,  adquireix 

terminals que siguin 

homologats en els termes 

establerts en l'acord 8è.

SI

CONVENI DE COOPERACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL I 

LA MANCOMUNITAT LA 

PLANA PER LA GESTIÓ DEL 

TANATORI MUNICIPAL

(exp. 401/2017)

Josep Munmany Vila, 

Alcalde de Taradell

Josep Baucells Ribas, 

President de la Mancomunitat La Plana

Gestió i explotació del servei funerari de Tanatori 

municipal de Taradell.

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana ha de complir la legislació i percebrà les quantitats establertes 

pel conveni, recaptarà interessos de demora si és el cas, custodiarà la documentació i exercirà les funcions de gestió i 

explotació del Tanatori i les que li siguin delegades per Ple de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Taradell podrà dictar instruccions i requerir informació en qualsevol moment a la Mancomunitat.

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana percebrà l'import de les 

tarifes de la taxa per la prestació del servei aprovada per la Ordenança 

municipal, i es farà càrrec de les despeses generades per la gestió i 

l'explotació inclòs el manteniment de l'edifici.

L'Ajuntament de Taradell percebrà de la Mancomunitat 1.450€ mensuals, 

import que serà revisat d'acord amb IPC. Cada 5 anys es farà un recàlcul de 

l'import. L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de construcció. 

20/04/2007 15 anys, fins 30/04/2022 No

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

AMB EL CONSELL COMARCAL 

D'OSONA PROGRAMA 

TREBALL I FORMACIÓ 2016 

(exp. 312/2017)

Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Joan Roca Tió,  

President del Consell Comarcal Osona

Establir les condicions de la col·laboració entre 

ambdues parts per a la implementació del 

Programa Treball i Formació.

Ajuntament: Incorporar el personal tècnic propi de suport, sotmetre's a les actuacions de control, garantir que els 

treballadors contractats desenvoluparan únicament les tasques determinades pel contracte i la memòria, informar al 

consell comarcal de les incidències, fer front a les despeses establertes a l'annex,  fer-se càrrec de l'adquisició 

d'equips de protecció individual, avançarà l'import de les nòmines i la quota de la Seguretat social amb antelació 

suficient  perquè el consell comarcal pugui abonar la seva retribució.

Consell comarcal d'Osona: Contractar 27 treballadors amb una durada de 6 mesos i 4 treballadors amb una durada de 

12 mesos, amb una jornada del 100%, vigilància dels riscos laborals, revisió mèdica,  accions formatives, assegurança 

d'accidents i responsabilitat civil, execució del projecte i justificació de la subvenció davant el SOC.

Ajuntament: fer front a les despeses establertes a l'annex,  fer-se càrrec de 

l'adquisició d'equips de protecció individual, avançarà l'import de les nòmines 

i la quota de la Seguretat social amb antelació suficient  perquè el consell 

comarcal pugui abonar la seva retribució.  

Consell comarcal d'Osona: Contractar 27 treballadors amb una durada de 6 

mesos i 4 treballadors amb una durada de 12 mesos, amb una jornada del 

100%, vigilància dels riscos laborals, revisió mèdica,  accions formatives, 

assegurança d'accidents i responsabilitat civil, execució del projecte i 

justificació de la subvenció davant el SOC.

09/01/2017

Fins a la justificació final 

de les despeses relatives 

a la realització de l'acció 

del conveni.

NO
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NOM DEL CONVENI PARTS SIGNANTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

(si és el cas)

DATA 

SIGNATURA
PERÍODE DE VIGÈNCIA

PROVÉ D'UN 

CONVENI SIGNAT 

ANTERIORMENT?

Convenis de col·laboració gener 2019

CONVENI AMB EL CONSELL 

COMARCAL D'OSONA PER 

L'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, 

COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I 

DESENVOLUPAMENT DE 

DIFERENTS PROGRAMES DE 

L'ÀREA D'ATENCIÓ A LES 

PERSONES (DESENDOLLA'T) 

(exp. 617/2016)

Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Joan Roca Tió, 

president del Consell comarcal d'Osona

Establir la col·laboració entre l'Ajuntament de 

Taradell i el Consell Comarcal d'Osona pel 

programa DESENDOLLA'T, AMB ENERGIA APREN I 

ESTALVIA, que s'adjunta a l'annex del conveni i 

que  consisteix en aconseguir l'estalvi energètic 

als centres d'ensenyament d'infantil i primària i 

llars d'infants a través d'un gestor energètic 

especialitzat per tal de gestionar el consum 

energètic de manera eficaç i que generi un estalvi 

econòmic pel municipi. Concretament per l'Escola 

Les Pinediques i la Xarranca.

Consell Comarcal: assumeix la direcció i execució del programa; gestionant organització, recursos humans, materials i 

financers,; atorgar contractes si es necessari amb societats i convenis amb altres administracions per fer efectius els 

pactes.

Ajuntament de Taradell: adscriure personal a l'execució de les actuacions; posar a disposició del consell comarcal 

qualsevol títol o bé; suport documental i informatiu als tècnics del Consell comarcal d'Osona; designació membre per 

comissió de seguiment.

Consell Comarcal: demanar subvencions possibles en nom propi i en cas 

d'obtenció la part proporcional revertirà a l'Ajuntament i al mateix consell en 

forma de descompte sobre l'import a abonar.

Ajuntament de Taradell: obligacions econòmiques fixades i pagament de les 

mateixes dins el primer trimestre de cada any. El cobrament es farà pel 

Consell comarcal al mes de març en el compte corrent indicat per 

l'Ajuntament.

20/12/2016

31/12/2016, amb 

prorroga tàcita fins a 4 

anys, es a dir, el 

31/12/2020.

SI. Es tracta d'una 

continuïtat de les 

mateixes escoles 

que continuen el 

seguiment i 

supervisió un cop 

implementat el 

protocol.

CONVENI AMB LA XARXA 

AUDIOVISUAL LOCAL 

(exp. 349/2017)

Lluis Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Francesc Pena Carbó, 

Conseller delegat de la Xarxa 

Audiovisual Local SL

Adhesió de l'Ajuntament als annexos 3 i 5 del 

protocol general i fixar les condicions particulars 

aplicables a la prestació de serveis per part de la 

XAL a l'Ajuntament. 

Annex 3: servei de continguts sindicats 

Annex 5: Sistemes tècnics ( sistema d'intercanvi 

de continguts i xarxes IP)

Complir les condicions establertes en el Protocol general. 20/05/2015

Condicionat  a la vigència 

del protocol general i 

annexos.

No

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR 

DEL PAVELLÓ 

(Exp. 936/2016)

Lluís Verdaguer Vivet, 

Alcalde de Taradell

Antonia Domínguez Villanueva, 

Club Patí Taradell

Cessió gratuïta de la zona de bar del Pavelló "El 

Pujoló" al Club Patí Taradell, com a llicència d'ús 

de domini públic.

Club Patí Taradell:  farà seus els ingressos i assumirà les despeses de l'exercici. Cal prestar el servei de bar els dies dels 

partits com a mínim. No pot modificar el local sense permís de l'Ajuntament i les obres seran a càrrec del CPT, 

quedant en benefici del local en la finalització contractual.

Ajuntament de Taradell: aportació anual de 2.000€ al CPT.  Primer pagament 

(1.000€) el 31/12/2016 corresponent a la temporada 2016-2017. Segon 

pagament (1.000€) a l'any 2017.

30/12/2016

30/12/2017, després 

prorrogant-se anualment, 

si les parts no expressen 

el contrari.

SI

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE LA MANCOMUNITAT LA 

PLANA I L'AJUNTAMENT DE 

TARADELL EN MATÈRIA DE 

SERVEIS SOCIALS I ALTRES 

PROGRAMES RELATIUS AL 

BENESTAR SOCIAL, 

POLÍTIQUES D'IGUALTAT, 

IMMIGRACIÓ I JOVENTUT 

(Exp. 1046/2017)

Lluís Verdaguer Vivet, president de la 

Mancomunitat La Plana

Araceli Garcia Español, regidora de 

l'Ajuntament de Taradell

Definir la cooperació interadministrativa per a la 

gestió i prestació dels serveis i programes que 

consten a l'annex del conveni segons els criteris i 

condicions que s'estableixen en el contracte 

programa que aquesta mancomunitat va signar 

amb el Departament de Benestar Social i Família 

amb data 03/08/2016.

Mancomunitat La Plana: Prestar serveis i programes amb personal propi o empreses externes, segons normativa i 

fitxes adjuntes. Informar a l'Ajuntament dels criteris utilitzats per l'aportació econòmica als municipis. Informar a 

l'ens localde la programació de cada un dels serveis i dels seus resultats. Compromis de facilitar una memòria a l'ens 

local de manera anual.

Ajuntament de Taradell: Col.laborar en l'elaboració i avaluació del Pla d'actruació local de serveis socials. Facilitar la 

informació requerida i cooperació en les tasques necessàries. Compromís per habilitar espais necessaris per prestació 

de serveis o programes inclosos fent-se càrrec de les despeses de manteniment d'aquests.

Mancomunitat La Plana: Destinar les prestacions econòmiques integrament a 

la prestació de serveis i programes assignats.

Ajuntament de Taradell: Aportació econòmica necessaria fixada anualment 

per l'Assamblea General de la Mancomunitat La Plana. 

26/06/2017
31/12/2019, pròrroga 

expressa de les parts
NO

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

TARADELL I LA COMISSIÓ 

CENTRAL DE 

SUBMINISTRAMENTS, PER 

PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA 

CENTRAL D'ADQUISICIONS DE 

BÉNS I SERVEIS DE LA 

GENERALITAT (Exp. 

1126/2017)

Lluís Verdaguer, Alcalde de Taradell

Xavier Padrós Castillón, president de la 

Comissió Central de Subministraments

Establir les bases i condicions mitjançant les quals 

l'entitat local Ajuntament de Taradell s'incorpora 

al sistema central d'adquisicions de béns i serveis 

de la Comissió Central de Subministraments de la 

Generalitat de Catalunya en totes les seves 

categories

Ajuntament de Taradell: realitzar porcediments d'invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central de 

Subministraments d'acord amb la normativa de la contractació i facilitar el primer trimestre de cada any a la Comissió 

Central de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins l'any anterior, 

per poder fer previsions futures, comunicar a la comissió en cas que l'Ajuntament exigeixi responsabilitats per fer 

efectives les garanties definitives constituïdes, comunicar les incidències sorgides en la tramitació de contractacions a 

la Comissió

Comissió Central de Subministraments: facilitar a l'Ajuntament de Taradell l'accés als aplicatius informàtics de gestió 

de l'aprovisionament per garantir el compliment del conveni així com tota aquella documentació que el proveidor 

hagi facilitat a la Comissió sobre els seus béns, productes i serveis.

03/11/2009

1 any, prorrogable 

automàticament per 

periodes anuals. 

Desistiment ha de ser 

exprés, 3 mesos abans

NO

CONVENI DE COPERACIÓ PER 

LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ 

DEL PLA D'ASSISTÈNCIA I 

SUPORT EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ CIVIL DE LA 

COMARCA D'OSONA (Exp. 

1129/2017)

Lluís Verdaguer Vivet, Alcalde de 

Taradell

Joan Roca Tió, President del Consell 

Comarcal d'Osona

Cooperació en la implantació i execució del Pla 

d'Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 

de la comarca d'Osona (PAS-PC). Aquesta 

implantació es concreta en l'establiment d'una 

organització logísitica de suport, assistència i 

cooperació comarcal a les funcions municipals de 

protecció civil.

Consell Comarcal d'Osona: Vetllar per la implantació i execució del PAS-PC, assignar el personal necessari, i dotar-lo 

de la infrastructura necessaria, posar a disposició els recursos humans i materials disponibles en cas d'emergència, 

crear, mantenir i gestionar el Centre de Coordinació d'emergències Comarcal d'Osona que prestarà assistència i 

suport en cas d'emergència, actualitzar i revisar el PAS-PC d'acord amb el calendari previst en el propi Pla, designar un 

referent del Consell comarcal i el seu suplent i cercar ajudes per millorar l'assistència.

Ajuntament de Taradell: posar  a disposició del PAS els recursos humans i materials disponibles en cas d'emergència, 

aportar la informació disponible necessària per la revisió i actualització del PAS, autoritzar al Consell comarcal perquè 

obtingui la informació i cooperació d'altres administracions públiques, incloses dades personals i especificament 

dades dels Plans elaborats per la Diba i designar un referent municipal i suplent.

Ajuntament de Taradell: participar en el finançament de les despeses d'un 

tècnic/a de protecció civil comarcal semestralment, segons Plans del municipi 

i nombre d'habitants.

31/05/2012

4 anys (31/05/2016). Es 

prorrogarà d'any a any si 

cap de les parts expressa 

el contrari.

NO
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NOM DEL CONVENI PARTS SIGNANTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

(si és el cas)

DATA 

SIGNATURA
PERÍODE DE VIGÈNCIA

PROVÉ D'UN 

CONVENI SIGNAT 

ANTERIORMENT?

Convenis de col·laboració gener 2019

CONVENI 

INTERADMINISTRATIU DE 

COL.LABORACIÓ AMB 

L'AJUNTAMENT DE TARADELL 

PER L'ASSESSORAMENT, 

COL.LABORACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DE 

PROGRAMES EN MATÈRIA 

D'ENERGIA I COMPTABILITAT 

ENERGÈTICA, DE L'AGÈNCIA 

LOCAL DE L'ENERGIA DEL 

CONSELL COMARCAL 

D'OSONA (Exp.993/2017)

Lluís Verdaguer Vivet, Alcalde de 

Taradell

Joan Roca Tió, President del Consell 

Comarcal d'Osona

Establir la col·laboració entre l'Ajuntament de 

Taradell i el Consell Comarcal d'Osona  per a la 

programació, coordinació, prestació i finançament 

total o parcial de programes i accions que es 

presten de de l'Agència Local de l'Energia 

d'Osona, d'acord amb les clàusules i annexos del 

present conveni.

Consell Comarcal d'Osona: Diposar de personal tècnic necessari per implementació i funcionament del servei, i dotar-

lo d'insfraestructura, disposar de l'aplicació d'informació de comptabilitat i gestió energètica i cercar ajudes i 

cooperació d'altres organismes.

Ajuntament de Taradell: Finançar les despeses bàsiques del servei segons clausula 5a, nomenar un responsable de la 

gestió energètica, aportar la informació necessària al Consell Comarcal, i autoritzar-lo a obtenir la informació 

necessària de tercers, tenir cura dels aparels subministrats per l'Agència i facilitar l'accés als equipaments, sistemes i 

equips.

Ajuntament de Taradell: finançar les despeses bàsiques que pertoquin segons 

el nombre d'habitants (calcul segons clausula 5a del conveni) dins el segon 

trimestre de cada any natural. El cobrament s'efectuarà pel Consell Comarcal 

d'Osona al mes de juny de cada any al compte corrent que a tal efecte designi 

l'Ajuntament de Taradell.

22/05/2017
31/12/2017, pròrrogues 

tàcites cada any natural.
NO

data actualització 08/02/2019
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