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Editorial

Taradell,  viure o conviure?

Tothom reconeix a Taradell el seu caràcter obert i acollidor. No costa gaire venir-hi a viure i sentir-
se taradellenc com ningú. Explicar aquest fet amb raons objectives i entenedores per a tothom no 
és fàcil, però potser no cal: n’hi ha prou que sigui així i que entre tots ho mantinguem. 

Per aquest i altres fets, el nostre poble ha crescut molt i ara ja som més de 6000 persones que, a 
més de viure a Taradell, hem d’aconseguir conviure de forma pacífica i solidària. Des de l’equip de 
govern, assumim aquest repte i, per fer de la convivència una constant en les nostres actuacions, 
promovem un seguit de mesures basades en el respecte i l’educació com a base de la relació 
entre les persones.

En aquest butlletí, hi trobareu articles que tracten de diverses matèries que tenen en comú la 
promoció de la convivència entre els veïns de Taradell: la tinença responsable dels animals de 
companyia, el treball en xarxa, la recollida de les deixalles, el Centre Obert, etc. Altres aspectes 
relacionats amb la convivència no són presents en aquest butlletí, però sí que són a les nostres 
actuacions municipals. Entre d’altres, podem esmentar el respecte pels espais comuns, el pla 
d’acollida per a les persones que vénen a viure al poble, el programa “Drecera” per a joves es-
tudiants, el pla municipal en drogodependències, el control dels sorolls a la via pública, el Punt 
Jove, etc.

Totes aquestes accions conjuntes són dutes a terme amb la participació de diferents entitats i/o 
persones del municipi. Segurament, no serien possibles sense la participació de la comunitat o, 
en tot cas, el seu impacte seria molt limitat.

Ens queda molta feina per fer. Segur que tots tenim a la memòria fets del nostre poble que poc o 
res tenen a veure amb el respecte i la convivència que volem promoure i mantenir: la nit de Sant 
Joan i la destrucció de mobiliari públic o privat, les festes de joves i el consum abusiu d’alcohol o 
d’altres substàncies, els problemes causats als veïns i a la via pública en les festes de les carpes 
de la festa major, el soroll de les motos  a les nits d’estiu, els conflictes entre veïns, etc.

Les accions que anem fent no tenen cap sentit sense la vostra participació en un marc de diàleg 
basat en el respecte, l’educació i la responsabilitat individual i col·lectiva. Us volem animar a par-
ticipar en els actes i actuacions previstes. També us encoratgem que ens feu arribar iniciatives o 
inquietuds que tingueu en aquest àmbit per  poder-les fer així realitat entre tots.

Albert Ledesma
Tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea 

d’Urbanisme i Salut i Benestar
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Hisenda

LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE 2008
Al Ple del mes de març es va presentar la liquidació del pressupost del 2008.
Un pressupost no és res més que una previsió, tant d’ingressos, com de despeses, del que es 
preveu que passarà en l’exercici econòmic del municipi. 
El pressupost és una eina que ens guia durant tot un any. Però el més important és la liquidació, 
ja que ens demostra clarament si s’han complert o no les previsions inicials, i permet saber fins a 
quin punt en les variacions que han alterat segur el pressupost hi ha un equilibri entre els ingres-
sos i les despeses per no desequilibrar la situació econòmica de l’Ajuntament.
Analitzant les dades estrictament pressupostàries, veiem que el pressupost de despeses ordi-
nari ha pujat un 5,80% més del que s’havia previst. D’entrada aquesta variació podria ser  mo-
tiu d’alerta, ja que hem gastat més del que vàrem preveure, però, si analitzem el pressupost 
d’ingressos ordinaris, veiem que també hem cobrat un 9,91% més del que vàrem pressupostar i, 
per tant, el resultat és millor del que havíem previst. 

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST  2008 LIQUIDACIÓ 2008

1 Despeses de personal 1.188.937,00 1.177.813,97

2 Despeses corrents 1.927.545,00 2.063.010,83

3 Despeses financeres 95.000,00 108.705,74

4 Transferències corrents 279.331,00 311.567,17

9 Passius financers 116.000,00 154.803,38

Total ordinari + passius 3.606.813,00 3.815.901,09

6 Inversions 91.451,00 3.379.006,64

7 Transferències de capital 1.204.00 3.604,00

Total del capital 92.655,00 3.382.610,64

TOTAL DESPESES 3.699.468,00  7.198.511,73
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Hisenda

En una anàlisi general podem veure com l’efecte de la crisi també ha afectat a l’Ajuntament. Hi 
ha hagut un augment del les despeses financeres i sobretot  una gran davallada dels impostos 
indirectes a causa de la crisi de la construcció. També detectem un augment de  les despeses 
corrents; és a dir, totes les despeses que tenen a veure amb els serveis que es presten des de 
l’Ajuntament. Aquest augment no vol dir que hagi augmentat la despesa fixa, sinó que en aquest 
cas han arribat subvencions a través de les transferències corrents que han fet augmentar la 
partida d’ingressos.
Però per saber la salut financera de l’Ajuntament, necessitem una anàlisi més econòmica. El que 
compta en una liquidació són tres dades molt importants, que ens diuen clarament la situació 
econòmica que estem:
· L’estalvi net. És el que ens queda calculant la diferència d’ingressos i despeses ordinàries menys 
l’anualitat teòrica dels préstecs (és a dir, el que ens costa l’amortització més els interessos dels 
préstecs pendents). Aquest estalvi és d’un 3,73% dels ingressos ordinaris liquidats. Un resultat 
molt favorable ja que aquest és un dels ràtios que es preveien que moltes administracions públi-
ques tancarien amb negatiu. 
· El romanent de tresoreria. Ens diu els diners que tenim, és a dir,  l’import que obtenim si, al que 
disposem de líquid, hi sumem el que ens deuen i paguem el que devem. El 31 de desembre de 
2008 queda un saldo positiu de 365.902,09 €.
· L’endeutament. La llei diu que el ràtio màxim d’endeutament que pot tenir un Ajuntament és d’un 
110%, i l’Ajuntament de Taradell el 31 de desembre el té del 89,05%.

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST  2008 LIQUIDACIÓ 2008

1 Impostos directes 1.437.970,00 1.452.758,09

2 Impostos indirectes 254.480,00 137.029,19

3 Taxes i altres ingressos 823.647,00 1.096.126,75

4 Transferències corrents 1.131.050,00 1.329.706,92

5 Ingressos patrimonials 52.291,00 50.342,19

Total ordinari 3.699.438,00 4.065.963,14

3 Contr. especials o quotes urb. 0,00 243.949,86

6 Alineació d’inversions 0,00 0,00

7 Transferències de capital 30,00 0,00

9 Passius financers 0,00 910.583,09

Total del capital 30,00 1.154.532,95

TOTAL INGRESSOS 3.699.468,00 5.220.496,09
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Urbanisme

TERCERA FASE DE LA RONDA
DE PONENT
El mes de març es va iniciar la tercera fase de la ronda de circumval·lació nord-oest de Taradell, 
que tancarà definitivament la connexió entre la B-520 (la que uneix Taradell amb Santa Eugènia i 
Vic), i la BV-5306 (la que uneix Taradell amb la C-17) i que evitarà el pas pel centre urbà.
Després de diverses negociacions entre l’Ajuntament de Taradell, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Genera-
litat (DPTOP) és qui ha d’impulsar les obres que s’han adjudicat a ‘empresa Xavier Alsina, S.A., 
per un valor de 998.998,50 euros (IVA inclòs) i es preveu que s’executin en un termini de sis 
mesos.
Actualment, es construeix el primer tram de ronda pel nord-oest de Taradell. Les obres que es 
porten a terme consisteixen principalment en la connexió de la carretera BV-5306 al tram de 
circumval·lació ja en servei.
Els treballs que es duran a terme són:
· Construcció d’un tram d’uns 300 metres de ronda entre el final de la ja construïda i la carretera 
BV-5306. La via constarà d’una calçada de 7 metres, amb dos carrils de circulació, limitada per 
vorals de 0,50 metres, més un carril bici de 2 metres separat per una barrera de fusta de 0,5 me-
tres d’amplada. 
· Formació d’una rotonda, de 40 metres de diàmetre exterior, a l’encreuament final amb la carre-
tera BV-5306. Estarà formada per una calçada anular de 8 metres, per un voral exterior d’1 metre 
i per un voral interior de 0,50 metres. El projecte inclou l’enllumenat de la rotonda, el tractament 
i l’estesa de terra vegetal i la hidrosembra, així com la disposició d’un sistema de reg per dego-
teig. 
· Construcció de dos ramals des de la nova rotonda. Un dels ramals connectarà la nova rotonda 
amb la rotonda ja existent situada a l’altura d’una fàbrica, i tindrà uns 75 metres de longitud. L’altre 
ramal substituirà un tram de la carretera BV-5306, en una longitud d’uns 135 metres. 
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Aquesta primavera, l’Ajuntament de Taradell, a 
través de la Mancomunitat La Plana, duu a ter-
me dues accions per seguir millorant la recolli-
da selectiva dels residus municipals: l’imant de 
nevera i el servei de deixalleria mòbil.
 

Imant de nevera
Des de fa uns quants mesos s’ha anat modifi-
cant el material de comunicació de la recollida 
selectiva fent-lo més simple i visual. Es va co-
mençar amb els adhesius dels contenidors de 
l’àrea d’aportació i dels iglús de vidre repartits 
per tot el poble. 

L’antic cartell cuina s’ha canviat per un imant 
de nevera, en què segueix apareixent el calen-
dari de la recollida i un petit recordatori, en el 
quals’explica què és cada tipus de residu. A Ta-
radell hi ha dos models d’imant: “Taradell nit”, 
per al nucli i la Roca, i “Taradell dia”, per a Goi-
tallops, la Madriguera i Mont-rodon. 

Es pot recollir el nou imant, gratuïtament, du-
rant l’horari habitual, a l’Ajuntament, al Centre 
Cultural Costa i Font o a la deixalleria (fixa i 
mòbil). A partir del mes de juliol, els imants es 
podran recollir només a la deixalleria.

Deixalleria mòbil
Des del mes d’abril, s’ha posat en funciona-
ment el nou servei de deixalleria mòbil a tots 
els municipis de la Mancomunitat La Plana. 
Aquesta instal·lació és un petit centre de recu-
peració de residus municipals.
 
Taradell disposa de la deixalleria fixa oberta de 
dilluns a dissabte. La deixalleria mòbil pretén 
ser un complement per acostar aquest servei al 
ciutadà i a més un punt d’informació ambiental. 
Hi trobareu una persona que rebrà els residus 
que porteu i us donarà qualsevol informació 
sobre la recollida selectiva de residus de Ta-
radell.

S’hi poden portar residus, seleccionats des de 
casa, com: pintures, dissolvents, aerosols, pi-
les, bateries d’aparells elèctrics o electrònics, 
CD, tòners, fluorescents, medicaments, oli 
vegetal, vidre pla, petits objectes volumino-
sos com mobles, petits electrodomèstics, etc. 
D’aquesta manera es podran separar els resi-
dus perillosos de la resta de residus perquè tin-
guin la destinació i el tractament adequats. 
Aquest servei està adreçat només als ciuta-
dans particulars i és gratuït. Serà a Taradell del 
27 al 29 de maig, de 10.00 a 18.30 hores; del 
13 al 17 de juliol, de 10.00 a 18.30 hores; i del 
13 al 16 d’octubre, de 10.00 a 17.30 hores. La 
deixalleria mòbil se situarà a l’aparcament de la 
zona de la Coma del Reig.

Medi Ambient

MILLORES EN EL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA

Imatge del nou imant de nevera

Deixalleria mòbil intel·ligent
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Medi ambient

L’enllumenat públic del sector de l’entorn de 
l’església i de la sagrera s’ha substituït per 
tal d’adequar-lo a la normativa vigent, tant en 
matèria d’eficiència energètica com de conta-
minació lluminosa

Aquesta instal·lació era antiga, amb les llume-
neres obsoletes, amb una elevada despesa 
energètica i amb avaries constants (les llume-
neres no eren estanques i amb la pluja apa-
reixien problemes). A part, incomplia la nor-
mativa de contaminació lluminosa i el quadre 
de comandament presentava risc d’accident.

S’han realitzat bàsicament dues actuacions: el 
nou quadre de comandament i la substitució 
de seixanta punts de llum de vapor de mercuri 
de 250W per 32 nous punts amb bombetes de 
70, 100 o 150 w de vapor de sodi. La reducció 
de punts de llum s’explica pel fet que hi havia 
molts punts dobles i algun de triple.

Els nous punts de llum són bàsicament de 
dos tipus: vint-i-tres punts de llum amb colum-
na de 3,6m i dotze punts de llum amb braç a 
la façana (a part, n’hi ha un altre amb braç a 
façana però de l’estil del que hi ha a la plaça 
del Joc de la Pilota).

Amb aquest canvi, s’aconsegueixen millo-
res ambientals i econòmiques: millores am-
bientals, perquè es compleix la normativa 
d’eficiència energètica (consum d’energia) i 
de contaminació lluminosa (llum que es diri-
geix cap amunt, cap al cel), i millores econò-
miques ja que aquesta acció es tradueix en un 
menor consum d’energia (reducció de potèn-
cia elèctrica).

La nova lluminària, però, no fa menys llum, 
sinó que és més eficient.

SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT 
DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA

ALUMNES DE CINC 
ANYS DEMANEN 
EL BOSC DEL 
PUJOLÓ NET
El medi ambient també preocupa els nens

El dilluns 27 d’abril, la regidoria de medi am-
bient de l’Ajuntament de Taradell i els nens 
i nenes de la classe lila i la classe blava 
d’educació infantil del CEIP Les Pinediques 
han posat un cartell al bosc del Pujoló, amb la 
indicació “Mantenim el bosc net”.
Fa uns mesos els alumnes de cinc anys van 
fer una recollida de deixalles al bosc del Pujo-
ló, iniciativa que se’ls va acudir llegint el llibre 
El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas (la co-
lla d’en Pitus neteja el solar del seu barri). Se-
guidament van tirar una foto de les deixalles 
recollides i van escriure una carta a l’Alcalde 
mostrant la seva preocupació. L’Alcalde els va 
proposar de col·locar conjuntament un cartell 
amb la fotografia que ells mateixos havien fet i 
acompanyar l’acte amb un berenar.
I així va ser. Els nens i nenes, l’alcalde de Ta-
radell i la regidoria de medi ambient han po-
sat el cartell esmentat a l’entrada del bosc del 
Pujoló i, després, han fet una activitat amb els 
amics de les deixalles, que ens ensenyen com 
les hem de separar.
Ja ho sabeu, els nens i nens de la classe lila i 
la classe blava esperen que el seu cartell sigui 
tingut en compte per tothom.
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CENTRE 
OBERT
El Centre Obert és un servei municipal d’atenció 
a la infància, que neix de les necessitats de-
tectades conjuntament entre entitats de pares 
i mares, centres escolars i els Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Taradell. Amb el suport de 
la Mancomunitat la Plana aquest curs 2008-
2009 s’ha pogut consolidar aquest centre obert,  
adreçat a nens i nenes de sis a dotze anys, 
que té la finalitat d’estimular i de potenciar el 
desenvolupament personal i el procés de so-
cialització i integració dels infants i de donar-hi 
suport, un recurs del qual ja havíem gaudit el 
curs passat. 

El Centre Obert està ubicat a l’IES Taradell i és 
obert el dilluns i el dimecres de 17.00 a 20.00h. 
Durant aquest temps, s’hi porten a terme activi-
tats dins i fora del centre per facilitar el màxim 
desenvolupament de la infància del municipi. 

Però, per entendre qui som i què fem, us apun-
tem el que en pensen els infants que hi vénen:

 “Som el grup de nens i nenes que des de prin-
cipis de març anem al Centre Obert de Taradell. 
Al llarg de la tarda, abans de res berenem i ens 
expliquem com ha anat el dia, la setmana, i par-
lem de les nostres coses. Tot seguit ens posem 
a jugar a allò que més ens agrada, i tot sovint 
els partits de futbol acaben sent bastant emo-
cionants, així com quan saltem a corda, encara 
que la majoria n’estiguem aprenent... Després 
és quan, de manera una mica més organitzada, 
juguem a algun joc tots junts.  Els jocs que més 
ens agraden són el “mata-conills”, fet i amagar, 
etc. encara que sovint en provem de nous i així 
n’anem aprenent. Després de jugar al pati nor-
malment entrem i fem alguna activitat manual, 
que ens agrada molt acabar-la i endur-nos el 
que hem fet a casa. Alguns de nosaltres hem 
fet uns pòsters per a l’habitació, quadres amb 
plastilina, punts de llibre i roses, i més coses. 
El més interessant és que també fem activitats 
lliures, com dibuix, concursos entre nosaltres i 
d’altres que són les que més ens acaben agra-
dant, ja que hi passem una bona estona i són 

més improvisades. També treballem doncs al-
guns de nosaltres portem deures de l’escola 
i els monitors ens hi ajuden. Ara que el bon 
temps ha arribat, alguna vegada fem alguna 
sortida per Taradell mateix i anem a Can Costa 
i participem en alguna activitat que hi fan, anem 
a la muntanya a jugar, etc. En qualsevol cas, 
quan arriben les vuit del vespre hem treballat, 
jugat, compartit i marxem amb ganes de tornar-
hi el proper dia. De fet, ens sembla que podrien 
fer un altre dia de centre obert a la setmana... 
divendres, potser?” 

Serveis Socials

Un alumne del Centre Obert al taller de manualitats
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Serveis Socials

TREBALL EN 
XARXA 2009
Com ja és tradició en els últims anys el pro-
jecte de Treball en Xarxa a Taradell segueix 
fent camí. L’objectiu bàsic del treball en xarxa 
és aconseguir una coordinació socioeduca-
tiva. Però va més enllà d’una coordinació ja 
que és alhora una articulació comunitària, una 
col·laboració estable i sistemàtica amb una 
gran implicació personal i col·lectiva.

Aquest treball mostra una tipologia molt con-
creta ja que es basa en:
· l’ aprenentatge de com treballar plegats
· l’adaptació a les realitats locals
· el treball efectiu

El Treball en Xarxa està format per diferents 
entitats i serveis del municipi de Taradell.

Actualment, en forma part un representant de 
cadascuna de les diferents entitats o persones 
del municipi: CEIP Les Pinediques, Col·legi 
Sant Genís i Santa Agnès, CEIP el Gurri, l’IES 
Taradell, els tècnics de medi ambient, joventut 
i convivència, l’educadora social, la policia mu-
nicipal,  la Biblioteca Antoni Pladevall i Font i 
el CAP Taradell. En algun moment també s’ha 
demanat la col·laboració de les AMPA.

Enguany, el tema escollit per treballar ha estat 
la CONVIVÈNCIA, un aspecte en què  s’ha  
de millorar molt escoltant, dialogant i treba-
llant. La convivència ens afecta a tots; conviu-
re en pau i harmonia no és fàcil i per fer-ho cal 
aprendre a respectar les persones i allò que 
ens envolta. La societat actual ens demostra 
que hauríem de reflexionar sobre els valors 
que fonamenten la convivència. Estem en una 
època de canvis socials accelerats,  en què la 
interculturalitat és un fet present en el nostre 
entorn. Davant d’aquesta realitat, cal que les 
noves generacions treballin i aprofundeixin en 
els valors positius de les relacions personals i 
socials per promoure la convivència en pau i 
llibertat des del respecte a tothom.

Aquest mes de maig vam exposar al Centre 
Cultural Costa i Font un recull de treballs que 
tots els nens , nenes i joves han fet durant 
l’any per mostrar-los al poble. L’exposició por-
tava per títol “Fira de la Convivència” i es van 
tractar valors com el respecte, l’amistat, la 
solidaritat, les responsabilitat, la tolerància..., 
valors que hauríem de respectar i tenir més 
en compte per tal de viure millor.

Treballs realitzats per al Parvulari del Ceip les Pinediques 
sobre el tema del “diàleg” 

Mural de l’”Alegria” realitzat pels alumnes de l’Escola 
Sant Genís i Santa Agnès
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Els aspectes clau són:

· Recollir i eliminar els excrements de la via 
pública

· Conduir adequadament els animals per la                                                              
via pública

· Evitar l’abandonament 

· Promoure l’esterilització

· Identificar i censar els animals

Per aconseguir-ho es faran les actuacions se-
güents:

Una campanya per informar tots els vilatans 
i per sensibilitzar-los en l’ús respectuós de la 
via pública. En aquest sentit, tenim previst edi-
tar un tríptic informatiu dirigit a la població en 
general i també als propietaris dels animals de 
companyia, que contingui la informació bàsica 
(punts clau de l’ordenança reguladora de la ti-
nença d’animals de companyia, amb el règim 
sancionador corresponent, els espais on es 
permeti la presència dels animals...). També 
es preveu elaborar cartells informatius de la 
campanya, per situar-los en els punts clau de 
Taradell, perquè la població en general perce-
bi que s’actua. També difondrem missatges a 
través de la premsa i altres mitjans de comu-
nicació per tal de fer-los arribar a tothom.

El mes de juny és previst fer un seguit d’actes 
adreçats especialment als propietaris dels 
animals de companyia.

Del 12 al 29 de juny, s’organitzarà una ex-
posició al Centre Cultural Costa i Font  amb 
el nom “Gràcies. Fem un bon equip”, cedida 
per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputa-
ció de Barcelona, que tracta dels animals de 
companyia. 

El mateix dia 12 de juny, a les 20.30h, hi haurà 
una taula rodona al mateix Centre Cultural so-
bre aquest tema,  en el qual podrem posar en 
comú els aspectes que preocupen a tothom.

El dissabte dia 20 de juny farem la festa del 
civisme: “El carrer és de tots, si tu el respectes 
ell també”. Volem que sigui un acte popular en 
el qual participem tots i, especialment, els que 
tenen animals de companyia. El programa de-
tallat de tots aquests actes us arribarà a casa 
i a través dels mitjans de difusió habituals de 

Serveis Socials

CAMPANYA PER 
A UNA TINENÇA 
RESPONSABLE 
D’ANIMALS DE 
COMPANYIA
Des de fa cinc anys l’Ajuntament porta a ter-
me un programa per normalitzar la tinença 
dels animals de companyia al nostre municipi.  
La missió d’aquesta campanya és promoure 
que els propietaris d’animals siguin respon-
sables i respectuosos amb l’entorn i amb les 
persones.

Les accions consolidades i dutes a terme fins 
ara són:

· El cens municipal d’animals de companyia. 

· L’expedició de llicències per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillo-
sos 

· La creació d’una colònia controlada de gats 
abandonats

· La recollida de gossos abandonats

· Disposar d’una gossera municipal per al di-
pòsit d’animals abandonats o perduts. 

· L’elaboració d’unes ordenances municipals 
adaptades a les lleis vigents i a les necessi-
tats del municipi

La col·laboració de tots els vilatans ha estat 
el factor determinant dels resultats d’aquest 
programa. L’educació comunitària en aquesta 
matèria és la base per seguir millorant en la 
tinença responsable d’animals de companyia. 
Per seguir desenvolupant el programa i per 
promoure una relació respectuosa entre pro-
pietaris d’animals de companyia i la resta de vi-
latans es vol iniciar una nova etapa. L’objectiu 
principal d’aquesta nova etapa és promoure 
que els propietaris ensenyin als seus ani-
mals de companyia a ser respectuosos amb 
les persones i amb els espais públics. Es vol 
assolir aquest objectiu donant a conèixer els 
drets i deures de cadascú i promovent des de 
l’educació un comportament cívic i respectuós 
amb el medi i les persones.
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Serveis Socials

l’Ajuntament.

També és previst distribuir material per a la re-
collida d’excrements als propietaris d’animals 
de companyia: es repartiran necessers porta-
bosses entre tots els propietaris que han cen-
sat els seus animals, amb les bosses corres-
ponents de recollida.

El segon grup d’accions és responsabilitat 
de l’Ajuntament i és previst fer-les realitat els 
proper mesos. L’objectiu genèric és posar a 
l’abast de tothom els mitjans públics perquè, 
quan passegin els gossos per la via pública, 
puguin recollir i eliminar els excrements, tot 
respectant els drets de tothom.

Les principals mesures pretenen que Taradell 
disposi d’espais públics per passejar gossos 
sense cadena, on els gossos puguin fer les 
seves necessitats i els amos puguin  diposi-
tar els excrements en contenidors adequats. 
També hi haurà una senyalització adequada i 
material accessible per a la recollida i elimina-
ció d’excrements de la via pública.

Es crearan cinc zones a tot el municipi, on es 
podran passejar els gossos deslligats  i que es 
podran utilitzar com a vàter caní. Cadascuna 
estarà degudament senyalitzada i hi haurà un 
contenidor específic per a llençar-hi les defe-
cacions dels animals. També es senyalitzaran 
les zones públiques amb accés prohibit als 
animals de companyia, amb cartells prohibi-
tius. Hi ha diferents zones del municipi on, tot 
i que no és permesa la presència de gossos, 
actualment hi són d’una manera constant. 

És prevista l’adaptació de les ordenances mu-
nicipals a la nova realitat. Aquesta legislació 
pretén assegurar el compliment de les nor-
mes per facilitar una bona convivència entre 
tots. Per assolir l’èxit en tota la campanya cal 
garantir els aspectes següents: 

· Caldrà que els agents auxiliars de policia 
controlin els espais públics i facin aplicar les 
lleis i ordenances vigents.

· Implicar tots els veïns a promoure el respecte 
per l’entorn i les persones en la relació entre 
els animals de companyia i l’espai públic

· Sancionar els propietaris que incompleixin 
les normes en matèria de tinença responsable 
d’animals de companyia

· Promoure el voluntariat entre les persones 
de Taradell per col·laborar en la present cam-
panya.

Per acabar aquest escrit volem demanar la 
vostra col·laboració com a voluntaris de la Co-
lònia de Gats Abandonats, una iniciativa que 
funciona gràcies a l’ajut de molts. Fins ara hi 
ha un grup de persones voluntàries que ens 
ajuden a mantenir-la i cuidar els gats que hi 
viuen, però ens fan falta més persones. Per 
tant, si algú hi està interessat, pot demanar 
informació a les oficines de l’Ajuntament o a 
Inti Veterinaris.
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Comerç i turisme

TARADELL, TERRA DE BANDOLERS
L’any 2008 l’Ajuntament de Taradell amb el suport de l’Oficina de Comerç urbà de la Diputació 
de Barcelona, dins el Programa Petits Municipis – Desenvolupament i Comerç, va encarregar 
l’elaboració d’un estudi per tal de traçar la línia que s’havia de seguir per al desenvolupament ur-
banístic, turístic i comercial de Taradell per als propers anys. D’aquest estudi, en neix el projecte 
Taradell ,Terra de Bandolers, un projecte de desenvolupament local que engloba les actuacions 
de les propostes presentades. 

Com a propostes estratègiques en l’àmbit urbanístic destaquen la vinculació de la ordenació urba-
nística amb l’activitat i l’ordenació comercial, que actua com a factor determinant en la constitució 
i el creixement del municipi. Bàsicament, s’encaminaran a fer més agradable el centre urbà i a pa-
cificar-lo, potenciant circuits de passeig i de visita de caràcter cultural entre els diferents espais.
Taradell, turísticament, aposta pel desenvolupament d’un model turístic sostenible i per la creació 
d’un concepte de municipi i els seus productes turístics més rellevants. Sota el paraigües del ban-
dolerisme es fonamenten gran part de la resta de propostes que van des de rutes teatralitzades, 
menús, productes. Aposta fermament per la conservació del patrimoni cultural i festiu de la vila i 
per l’aprofitament de les infraestructures ja existents i de l’entorn natural del municipi. 
El projecte també pretén fomentar el dinamisme comercial, així com un seguit de millores per tal 
que el comerç, com a element fonamental en la cohesió social del municipi, ampliï la seva ofer-
ta  i es diferenciï per l’elaboració pròpia, la professionalitat, la proximitat, la qualitat i la diversitat 
comercial. Les mesures  de dinamització comercial que es desenvoluparan van estretament lliga-
des a l’aprofitament de les sinergies de les propostes en urbanisme i turisme, que es preveu que 
esdevindran el pol d’atracció de futurs visitant i clients potencials. 

El passat dijous 3 d’abril de 2009 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels Premis en Comerç Urbà 
i de Proximitat de la Diputació de Barcelona. 
L’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelo-
na, continuant amb la iniciativa endegada ara 
fa tres anys, va voler reconèixer la tasca des-
envolupada pels ens locals per tal de millorar 
i consolidar el comerç urbà i de proximitat del 
municipi, mitjançant el lliurament dels premis a 
les millors actuacions municipals realitzades en 
aquest sentit.
Es van premiar set categories diferents, i la 
Mancomunitat La Plana va ser guardonada 
amb el premi “Petits Municipis”, dotat amb 
8000€ , pel desenvolupament d’actuacions i ini-
ciatives innovadores en els municipis integrants 
d’aquesta i el seu treball conjunt amb les asso-
ciacions de comerciants en matèria de comerç 
que han contribuït a la millora del comerç de 
proximitat i, en conseqüència, del món local, i 
que estan constituint un model exemplar i refe-
rent per la resta de municipis.

L’actuació premiada va ser la guia “Apropa’t” 
que es va repartir a cada domicili de Taradell .
Des de la Mancomunitat la Plana i, especial-
ment, des de l’Àrea de Dinamització Comercial 
es vol agrair la implicació de tots els comerciants 
de Taradell, dels responsables municipals i dels 
conciutadans taradellencs en l’aposta conjun-
ta per un comerç viu i dinàmic, que esdevé un 
dels eixos vertebradors dels petits municipis; i 
els fa partícips d’aquest premi.

La Mancomunitat La Plana premiada als 
Premis en Comerç Urbà i de Proximitat de 
la Diputació de Barcelona
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Governació

ELS AGENTS LOCALS 
INFORMARAN 
TELEMÀTICAMENT
El mes de març el president de la Diputació de Barcelona va entregar set-cents equips amb els 
quals els agents de noranta-sis ajuntaments podran informar telemàticament sobre les incidències 
de la via pública dels seus municipis. 

Els agents locals de Taradell tindran tres equips, consistents en un telèfon Toshiba model G810 
i una impressora, que a banda d’enviar telemàticament les sancions, els permetran informar en 
directe l’Ajuntament del que passa a la via pública. 
Amb aquesta tecnologia, es pretén agilitzar els tràmits de les sancions que es gestionen a través 
de l’Organisme de Gestió Tributària i descarregar les oficines municipals dels tràmits administra-
tius que s’hi fan. A banda d’això permetrà també deixar constància de la infracció comesa ja que 
s’hi podran adjuntar fotografies fetes al moment. 
Amb totes aquestes accions es pretén millorar el civisme en els punts més crítics de trànsit a Ta-
radell i millorar també la comunicació del ciutadà amb l’Administració. 

L’ANUL·LACIÓ DE SANCIONS DE 
LA ZONA BLAVA ARA MÉS FÀCIL I 
ECONÒMICA
Des del mes de març ha entrat en funcionament un nou parquímetre exclusiu per a l’anul·lació 
de sancions de la zones blaves gratuïtes de Taradell.

Abans de la instal·lació d’aquest aparell, calia esperar que l’organisme de Gestió Tributària no-
tifiqués la sanció de 28 € i es disposava d’uns quants dies per fer efectiu  el pagament amb una 
bonificació, que es reduïa fins a 14 €. Ara, en cas de ser denunciats, es tindrà la possibilitat 
d’anul·lar la denúncia durant un temps d’una hora i mitja després de ser sancionats.
L’import de l’anul·lació és de 2 € en cas que s’hagi sobrepassat el temps permès, i de 4 €, en cas 
de no senyalitzar l’hora d’arribada.

Rètol informatiu de l’àrea d’estacionament limitatEl nou parquímetre, situat davant de l’Ajuntament
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Fundació Escola de Música de Taradell

L’escola de música de Taradell està situada 
aquests últims anys, al carrer de l’Església 
,26, a l’edifici que coneixem com Can Met. Ja 
fa més de vint-i-cinc anys que dóna servei a 
la nostra població en diferents ubicacions i hi 
han estudiat molts taradellencs.
Des del setembre del 2004, és gestionada per 
la Fundació i el seu òrgan de govern és un  
Patronat format per set membres:
El president: Lluís Verdaguer i Vivet, alcalde 
de Taradell
La vicepresidenta: Rosa Papell i Coma, regi-
dora del primer grup majoritari a l’Ajuntament
El secretari: Jordi Freixas i Codina, regidor del 
segon grup majoritari de l’Ajuntament
Els vocals: Sergi Gutierrez i Martinez (director 
de l’escola) , Xavier Sole i Pont (president de 
l’AMPA) , Jordi Espinàs i Boguet (representant 
de l’AMPA), Salvador Solagran i Presseguer 
(assessor en temes musicals)
L’escola va ser reconeguda per la Generalitat 
al juliol del 2007, cosa que ens va omplir de 
satisfacció, no només pel reconeixement, sinó 
també perquè a partir del curs 2007-2008 te-
nim una subvenció del Departament .
En el centre, hi treballen divuit persones, 
quinze de les quals són professors. En aquest 
curs, s’han inscrit 167 alumnes que es repar-
teixen en diferents nivells.
· Educació Inicial: (de tres a cinc anys) hi ha 
tres nivells de sensibilització, i, a través del joc 
i les cançons, l’alumnat comença a entrar en 
contacte amb el llenguatge musical
· Preliminar: (de sis a set anys) l’alumnat 
coneix els instruments a través dels tallers 
d’instruments i el llenguatge musical
· Educació elemental: (de vuit a onze anys) en 
aquests nivell, l’alumnat rep un ensenyament 
més especialitzat, amb classes de llenguat-
ge musical, instrument, cant coral, música 
de cambra..., per poder optar, quan acabi, a 
examinar-se de Pas de Grau i per continuar 
després els seu estudis musicals de grau pro-
fessional.
· A part dels estudis de grau elemental tam-
bé tenim l’aula de música moderna i l’escola 
d’adults, en què a part de fer llenguatge poden 
escollir estudis entre divuit instruments.
Com a escola organitzem moltes activitat      
mirant que hi participin tots els nivells: cicles 
de concerts, audicions, concerts per a pares i 
familiars, intercanvis amb altres escoles, 

cantates tant en l’àmbit comarcal, com a la 
Catalunya central.
També col·laborem amb diferents entitats i 
activitats del poble, els Tonis , les escoles, la 
Fundació Vilademany, la Biblioteca, la Fira de 
Santa Llúcia, la parròquia etc. 

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA DE 
MÚSICA L’ARPA

Façana de l’edifici de l’escola de música

Entrada de l’escola de música

Alumnes de l’escola de música realitzant una audició
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Arriba el mes d’abril i la biblioteca s’omple de 
poesia....
Cada mes d’abril, els poetes de Taradell tenen 
l’oportunitat de donar a conèixer un dels seus 
poemes a l’exposició “Abril poètic”. 
Cada “Abril poètic” és diferent: cada any va-
ria la presentació dels poemes. Enguany, hem 
pogut llegir vint poemes de temàtica lliure, ex-
posats sobre una superfície de fibra de vidre i 
acompanyats de pedres de riu  blanques, per 
buscar una sensació de calma  que convidi a 
llegir-los...

El poetes  són Àngels Barnadas, Roser Bi-
gas, Fina Casanovas, Rosa Codina,Maria 
Costa,Emili Gallbany, Lola Hosta, Frederic 
Jané, Lluís Mauri, Noèlia Pérez, Antoni Plade-
vall i Arumí, Glòria Pons, Prada, Jesús M. Ra-
mos, Mercè Romeu, Rita Sañé, Cristina Sche-
per, Maria Sellés, M. Rosa Serra, Karima Ziali.
De l’”Abril poètic”, no se’n fa una inauguració, 
però sí una cloenda/vetllada, en què els poetes 
intercanvien impressions i llegeixen alguns dels 
poemes.

El poeta Joan Vinyoli, en el 25è aniversari de la 
seva mort, també ha estat protagonista del mes 
d’abril a la biblioteca. Escoltar una tria dels seus 
millors poemes  amb la veu de Núria Candela 
i la música d’Eduard Iniesta i els seus instru-
ments -bozouki,  guitarra portuguesa, llaüt- ha 

estat tot un luxe i tot un plaer.
El Club de Lectura del mes d’abril, a càrrec 
d’Antoni Pladevall i Arumí, s’ha dedicat aI co-
mentari d’alguns poemes de Maria Àngels An-
glada. Al final de la tertúlia, Lola Hosta, acom-
panyada de la guitarra de Sergi Gutierrez, ens 
ha recitat alguns poemes de l’autora.

I abril és poesia també per als més petits.  Els 
nois i noies de 5è i 6è de les tres escoles de 
Taradell -CEIP El Gurri, CEIP Les Pinediques, 
Sant Genís i Santa Agnès- fan, durant el curs, 
un Taller de poesia a la biblioteca. 
Aquests tallers, organitzats des de la bibliote-
ca amb la col·laboració del Centre de Recursos 
Pedagògics, pretenen aproximar els alumnes 
al llenguatge poètic. A través d’exercicis de vo-
calització, dicció, expressió i interpretació, els 
alumnes descobreixen una altra manera de lle-
gir i interpretar la poesia.  Com a cloenda del 
Taller de poesia, els nois i noies han presen-
tat a l’escenari del Centre Cultural Costa i Font 
l’espectacle poètic La Nit de les joguines, dirigit 
per Montse Vilà i Xavier Font.
I per als més petits encara, l’Hora del conte 
del mes d’abril ha estat  també un muntatge 
poètic:
Com gotes d’aigua, basat en poemes de Joana 
Raspall.

Biblioteca Antoni Pladevall i Font

ABRIL A LA BIBLIOTECA ÉS....
POESIA

La nit de les joguines

L’Abril poètic
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Espai jove El Puntal

El passat 30 d’abril l’Espai Jove i Servei 
d’Informació Juvenil El Puntal de Taradell va 
inaugurar els bucs d’assaig per a grups de mú-
sica.
Aquest projecte neix fruit de la demanda i de la 
detecció de necessitats del municipi i en con-
cret del col·lectiu jove, recollides en el Pla Lo-
cal de Joventut 2005-2007 i en l’última versió 
d’aquest 2008-2011.

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Taradell el 
Sr. Lluís Verdaguer, la Regidora de Joventut la 
Sra. Imma Codony, el secretari de joventut de  
la Generalitat de Catalunya el Sr. Eugeni Villal-
bí i Godes, el coordinador territorial el Sr. David 
Ricard, el cap de projectes de la Secretaria de 
Joventut el Sr Jordi Casals i altres regidors tant 
del consistori com de municipis veïns.

El Secretari General de Joventut va destacar la 
importància de treballar unes bones polítiques 
de joventut per i amb els joves, a més d’oferir 
noves oportunitats i nous recursos, generant 
d’aquesta manera noves oportunitats als joves 
de Taradell.

Després dels diferents parlaments i descobrir la 
placa identificativa, es va fer la visita al nou es-
pai, es va servir un petit refrigeri i es va cloure la 
jornada amb l’actuació d’un grup local.

Per accedir a les instal·lacions dels bucs 
d’assaig i poder-ne fer ús, cal anar  a l’Espai 
Jove El Puntal.
Aquest espai vol donar resposta als i les joves 
que tinguin inquietuds musicals i busquin un lloc 
per desenvolupar-les. Per tant entenem que per 
poder accedir-hi, heu de ser un grup de música 
constituït o en procés en un termini breu.
Si aquest és el vostre cas a l’Espai Jove us do-
naran les normatives d’ús, les fulles de sol·licitud 
i  el document de declaració d’intencions. Un 
cop aquesta documentació lliurada, s’estudiarà 
de cada sol·licitud la viabilitat del projecte i 
s’acordaran els horaris, dies i temps del qual 

en podeu disposar.

Recordeu per altra banda que l’Espai Jove El 
Puntal ofereix al llarg de l’any informació juvenil 
en totes les temàtiques ( ensenyament, salut, 
cultura, oci, lleure, treball, habitatge...), fa la 
tramitació de carnets d’alberguista i joves es-
tudiants, assessories personalitzades, suport 
a entitats, promoció econòmica cada dimecres 
a la tarda i organitza activitats diverses. A part 
disposa de ciber espai amb connexió gratuïta a 
internet, espai jove i PICES.

Per més informació ens pots enviar un correu 
electrònic a: elpuntal@taradell.cat o tucar al 93 
812 17 47.

T’hi esperem!

INAUGURACIÓ DELS 
BUCS D’ASSAIG DE 
TARADELL 

Acte inaugural amb el Secretari General de Joventut

L’acte el va amenitzar un grup de rock
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Grups municipals

El pla Zapatero

El govern de l’Estat va aprovar un pla pel qual repartia entre els 
ajuntaments uns 8.000 milions d’euros, d’una manera propor-
cional al nombre d’habitants de cada municipi. El pla pretenia
crear ocupació, sobretot en un dels sectors més castigats per la 
crisi, el de la construcció.

Per a Taradell això suposa l’aportació d’un milió d’euros extra, 
que s’ha repartit entre diverses obres menors. No és atribuïble 
a l’equip de govern la improvisació ni la precipitació amb la qual 
s’han hagut de triar i redactar els diferents projectes. Les bases 
del mateix pla donaven ben poc temps per fer-ho i, a més, co-
incidia amb les diades de Nadal pel mig i altres convocatòries 
importants, com la del FEDER (fons estructurals europeus). Ta-
radell, com tots els pobles, s’ha hagut d’afanyar i no haurà tret 
el profit del milió d’euros per la desconfiança que suscita el pla, 
ja que són molts els dubtes que genera l’aprovació i execució, i 
molts el problemes que es poden derivar si l’estat fa una inter-
pretació estricta de les bases que el regeixen.

Però, més enllà d’això, el pla també ha suposat una oportuni-
tat novament perduda perquè els dos grups de l’Ajuntament 
col·laboréssim. El grup de CiU no va explicar al grup d’ERC cap 
dels projectes fins que ja els tenia tots redactats, ni li va dema-
nar l’opinió, ni quines prioritats tenia, ni quines aportacions po-
dia fer el nostre grup. Es fan moltes obres, però novament els
camins de Taradell i la pagesia continuen quedant en un segon 
terme. Amb una petita part d’aquest pla s’haguessin pogut arre-
glar i fins i tot asfaltar uns quants camins. 

Es fa una pista poliesportiva a La Roca, però en canvi no s’hi 
posa il·luminació, cosa que la farà poc útil una gran part de 
l’any. S’asfaltaran molts quilòmetres de carrers, però, precisa-
ment, aquest equip de govern que presumeix d’impulsar noves 
tecnologies, no aprofita enlloc per passar cable de fibra òptica: 
una obra que suposa una millor productivitat per a les empre-
ses, que és el que ens farà sortir de la crisi.

El nostre grup només hauria pogut influir sobre aquests projec-
tes presentant al·legacions, cosa que per responsabilitat vam 
desestimar de fer, ja que hauria suposat un retard en l’aprovació 
i execució, i hauria posat en perill la subvenció. En definitiva, 
de nou topem amb un equip de govern que deixa al marge els 
representants de la voluntat democràtica d’una part important 
del poble, els del grup d’ERC, que d’altra banda ens hem ofert 
repetidament per col·laborar-hi.

Salut i fins a la propera,

Grup Municipal d’Esquerra
a l’Ajuntament de Taradell

Al moment de valorar de quin tema volíem parlar en aquest 
espai reservat als grups municipals ens han vingut al cap diver-
ses propostes, i segurament ens hem decantat per la que tenim 
més present ara com ara. És el tema de la crisi econòmica i els 
seus efectes en l’economia familiar i, per tant, les seves reper-
cussions en el dia a dia del consistori.

Ens enganyaríem si no admetéssim que s’han incrementat, i 
molt, les demandes derivades de la situació econòmica actual. 
Han augmentat les demandes de llocs de treball de gent que 
després de molts i molts anys de tenir un lloc de treball s’han tro-
bat sense feina; en pocs mesos s’ha doblat la gent de Taradell 
que està a l’atur; han augmentat les demandes als serveis so-
cials d’ajuts per a aliments, d’ajuts de menjador i de prestacions 
diverses  i, per descomptat, s’han incrementat  les demandes 
de famílies que  no es veuen capaces de fer front a préstecs i 
hipoteques sol·licitades en uns temps que tots els membres de 
cada nucli familiar disposaven d’ingressos segurs.

Aquesta realitat no és diferent de la de la resta de poblacions 
de l’Estat. Totes les administracions locals hem de ser realistes 
amb la situació de cada municipi i, en la mesura que cadascuna 
pugui, cal prioritzar accions per resoldre de la millor manera 
possible aquesta realitat social.

Amb aquesta petita reflexió, volem fer-vos coneixedors de que, 
ja en els pressupostos anuals i en les accions que portem a ter-
me cada dia des de l’Ajuntament tenim pensat prioritzar aquells 
temes que puguin combatre aquesta situació.
És en aquest sentit que, potser, com ja hem dit altres vegades, 
caldrà no només estrènyer-nos el cinturó, sinó prioritzar les po-
lítiques socials per damunt d’altres accions menys urgents i que 
en altres èpoques havien estat possibles gràcies a la benau-
rança dels darrers anys.

Sovint aquestes accions només les perceben una minoria i, per 
tant, pot fer la sensació de menys activitat municipal, però en-
tenem que ara toca això i ens agradaria que ho entengués tota 
la societat taradellenca.

Grup Municipal de CiU
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Plens municipals

Podeu consultar les actes senceres dels plens  a www.taradell.cat

A favor     En contra         Abstenció

 PLE DEL 19 DE FEBRER DE 2009

Aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta del terreny de la carretera de Balenyà núm. 104 

Aprovar la modificació de les indemnitzacions dels càrrecs electes

Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’ampliació de la biblioteca municipal

Moció d’ERC per ajustar l’increment dels impostos i taxes municipals a l’IPC 

Moció d’ERC per prioritzar la contractació d’empreses i persones de Taradell en els contractes públics i de

personal

 PLE DEL 12 DE MARÇ DE 2009

Aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta del terreny de la carretera de Balenyà núm. 96

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Millora de 

l’aïllament tèrmic i de la instal·lació de climatització del Centre Cultural Costa i Font” ( exp. núm. 1/2009                   

FEIL )

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Urbanització 

de la zona verda del carrer de Vic cantonada amb el carrer Vilanova” ( exp. núm. 3/2009 FEIL ) 

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Pista 

poliesportiva descoberta a la Urbanització Miranda La Plana-La Roca” ( exp. núm. 5/2009 FEIL ) 

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Renovació 

de la Plaça del Sol” ( exp. núm. 6/2009 FEIL ) 

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Renovació i 

millora de diversos jardins” ( exp. núm. 7/2009 FEIL ) 

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Reasfaltat 

dels carrers de la zona del camp de futbol” ( exp. núm. 8/2009 FEIL ) 

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de licitació per a l’obra “Millora del 

paviment de diferents carrers de la població” ( exp. núm. 9/2009 FEIL ) 

Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de 

Taradell, segons legislació

Moció de l’alcaldia relativa a l’aeroport corporatiu empresarial

 PLE DEL 2 D’ABRIL DE 2009

Aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2009, exp. núm. 1

Aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2009, exp. núm. 2

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Urbanització de la zona verda del carrer de Vic 

cantonada amb el carrer Vilanova” ( exp. núm. 3/2009 FEIL )

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Pista poliesportiva descoberta a la Urbanització 

Miranda La Plana-La Roca” ( exp. núm. 5/2009 FEIL )

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Renovació de la Plaça del Sol” ( exp. núm. 6/2009 

FEIL )

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Renovació i millora de diversos jardins” ( exp. núm. 

7/2009 FEIL )

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Reasfaltat dels carrers de la zona del camp de futbol” 

( exp. núm. 8/2009 FEIL )

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació de l’obra “Millora del paviment de diferents carrers de la 

població” ( exp.núm. 9/2009 FEIL)

Moció: aprovar la personació en el recurs contenciós-administratiu interposat per la societat Fincas Magrins 

S.L. contra l’Ajuntament de Taradell

ACORDS



20

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:  Carretera de Balenyà 101
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


