
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?

1

CONVENI AMB L´AFA DE 
L'INSTITUT PER MONITOR DE 
SUPORT CURS 2021-2022 
(Exp. 276/2019)                    
(Exp.1340/2021 conveni 
vigent)

Sra. M. Mercè Cabanas Solà, 
Alcaldessa de Taradell

Sr. Gerard Bové Tanyà,
 en representació Associació de Famílies 
d´Alumnes de l´Institut de Taradell (AFA)

Regular les condicions per a la col.laboració de 
l'Ajuntament de Taradell amb l'Associació de 
famílies d´alumnes de l'Institut de Taradell (AFA),  
per atendre els alumnes amb necessitats 
educatives especials, fins a la finalització del curs 
escolar 2021-2022.

L´Ajuntament de Taradell aportarà a l'AFA la quantitat de 8.809,48€, com a col.laboració en el finançament del servei de 
referència durant el curs 2021-2022, amb càrrec a la partida 000052310022644 del pressupost municipal. 

L´AFA haurà de contractar al seu càrrec, una empresa o entitat per tal que presti el servei de monitors de suport per a alumnes 
de l´Institut de Taradell amb necessitats educatives especials.

L´AFA realitzarà el pagament de la manera següent:                                                           
* 50% durant el mes de març de 2022.                                                                                        
* 50% restant durant el mes de juny de 2022                                                                   
Ambòs casos amb prèvia presentació de la documentació justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                              
L´AFA presentarà a l´Ajuntament còpia de les factures que pel concepte esmentat 
hagi pagat durant el curs 2021-2022, per un import mínim de 8.809.48€.

28/02/2022
Fins a 30 de juny de 
2022, prorrogable per un 
altre curs.

SI

2

CONVENI DE DELEGACIÓ AL 
SERVEI COMARCAL 
D´ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS O PERDUTS 
(Exp. 1297/2020).

Sra. M. Mercè Cabanas Solà, 
Alcaldessa de Taradell

Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, 
President del Consell Comarcal d'Osona

En la delegació de l´exercici de les competències 
d´una part dels serveis de recollida i acollida 
d´animals domèstics abandonats o perduts 
(gossos i gats de companyia) que contempla el DL 
2/2008, d´acord amb:                                                  
* SERVEIS DELEGATS                                                          
* SERVEIS COMPLEMENTARIS PRESTATS PEL 
CONSELL COMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SERVEIS DELEGALTS:                                                                                                                                                                                                                    
* Captura d´animals vius (a la via pública o dependències municipals).                                                                                                               
* Recollida d´animals vius (a instal.lacions municipals o domicilis particulars en casos de comís, sempre que hi hagi un 
l´acompanyament d´un representant de l´ordre públic que aixequi acta)                                                                                                           
* Recuperació                                                                                                                                                                                                                                 
* Acollida i custòdia (excepte en casos de comís cautelar)                                                                                                                                         
* Adopció                                                                                                                                                                                                                                                        
SERVEIS COMPLEMENTARIS PRESTATS PEL CONSELL COMARCAL:                                                                                                                            
* Assessorament i suport tècnic en temes relacionats amb els animals de companyia                                                                                 
* Foment, promoció i cooperació en matèria de tinença responsable.

El cost fixat per a l´Ajuntament de Taradell és de 12,148,05 € anuals, 1,040,51 € dels 
quals corresponen a la part de Servei que es prestarà des del Consell Comarcal. No 
obstant, si fruit del procés de licitació de la part del Servei que necessita, en 
aquesta primera fase, un col.laborador econòmic extern, l´import d´adjudicació  
resulta a la baixa, l´import final a pagar serà el proporcional resultant de la licitació 
per al municipi de Taradell, aplicant els mateixos criteris de distribució de la 
despesa que al projecte d´establiment de Servei. 

El pagament es dividirà en quatre quotes, que el Consell Comarcal carregarà a 
l´ajuntament de Taradell al final de cada trimestre. A tal efecte, l´ajuntament haurà 
de facilitar el número de compte al Consell Comarcal, i autoritzar-ne el càrrec 
corresponent.

02/02/2022
4 anys (02/02/2026) 

prorrogable per períodes de 
4 anys.

SI

3

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL ESPORTIU 
D'OSONA I L'AJUNTAMENT  
DE TARADELL PER A LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS 
TÈCNICS D´ESPORTS DEL 
MUNICIPI  (Exp. e-501/2021)

Sr. Albert Prado Olmos, 
president del Consell Esportiu d´Osona

Sra. Mercè Cabanas, alcaldessa de 
Taradell

Regular la col.laboració institucional i econòmica 
del CEO i l'ajuntament en el desenvolupament de 
noves línies estratègiques en l'àmbit esportiu i la 
dinamització del sistema esportiu municipal de 
Taradell.

CEO:  Es fa responsable de la coordinació tècnica, la contractació i la formació dels tècnics implicats. Estar al corrent i donar 
compliment a l´abonament dels salaris d´aquest personal, cotització a la Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, protecció 
de dades de caràcter personal i en materia fiscal, entre d´altres. També designarà un tècnic d'esports que es considerarà 
membre de l´Àrea d´Esports de l'Ajuntament.

Ajuntament:  - Cessió de la informació necessària per al desenvolupament del projecte i pagament de les despeses de gestió i 
dinamització del projecte.

L´import total dels serveis prestats pel CEO serà de 10.320,00€, que l´ajuntament 
pagarà en tres terminis cada 4 mesos, aquests consten en el conveni. 14/01/2022 Fins el 31/12/2022 SI

4

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
SUBSCRIT ENTRE 
L´ASSOCIACIÓ D´EMPRESARIS 
TURÍSTICS DEL MONTSENY I 
L´AJUNTAMENT DE TARADELL 
PER A LA PROMOCIÓ, 
DIFUSIÓ I COMERCIALITZACIÓ 
TURÍSTICA DEL PARC DE LES 
OLORS DE TARADELL.           
(Exp. 472/2021, 1430/2021)

Sr. Lluís Pagespetit Blancafort,           
President de l´Associació d´Empresaris 

Turístics del Montseny.

Sra. Mercè  Cabanas Solà,                
Alcaldessa de Taradell,  assistida pel Sr. 

Josep Rovira Sadurní, Secretari-
Interventor de la Corporació.

Establir els mecanismes de col.laboració entre 
l´Ajuntament i l´Assoc. d´Empresaris Turístics del 
Montseny mitjançant el foment d´estratègies 
turístiques dins l´àmbit del Parc Natural del 
Montseny i de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible del Montseny. (Parc de les olors)

L´Assoc. d´Empresaris Turístics del Montseny es compromet a vetllar pel compliment de les accions aprovades dins l´Assamblea 
General de Socis. Informar trimestralment a tots els associats. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença 
davant dels organismes públics per exercir accions legals i interposar els recursos pertinents. Presentació del balanç i estat de 
comptes de cada exercici. Confeccionar els pressupostos de l´exercici següent. Inspeccionar la comptabilitat preocumpant-se 
que els serveis funcionin. Fer gestions necessàries per aconseguir subvencions o altres ajuts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                              
L´Ajuntament de Taradell es compromet a assistir amb veu i vot a les reunions de l´Assemblea General. Vetllar pel compromís i 
participar per assolir les finalitats de l´associació.  Complir la resta d´obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l´associació.                                                                 

L´ajuntament es compromet a contribuir al sosteniment de l´associació amb el 
pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels 
estatuts i aprovades d´acord amb aquests.

10/12/2021

Tindrà vigència per 1 any, 
prorrogable 3 anys més, 
és a dir, amb un total de 
4 anys de vigència 
(10/12/2025)

SI

5

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT 
D´INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
I L´AJUNTAMENT DE 
TARADELL PER A LA SEVA 
ADHESIÓ A LA XARXA DE 
RADIOCOMUNICACIONS 
D´EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA 
(RESCAT) PER A LA 
COORDINACIÓ EN MATÈRIA 
DE PROTECCIÓ CIVIL (Exp. e-
618/2021)  

Sr. Oriol Amorós March,              
Secretari General del Departament 

d´Interior de la Generalitat de 
Catalunya.

Sra. Mercè  Cabanas Solà,                
Alcaldessa de Taradell

Regular les condicions generals d´adhesió de 
l´Ajuntament de Taradell a la xarxa Rescat, amb la 
finalitat de cobrir les necessitats de comunicació 
entre el CECAT i les administracions locals que 
s´hi adhereixen per a una adequada coordinació 
en matèria de protecció civil.

El Departament s´obliga a garantir la continuítat i l´evolució de la xarxa Rescat els propers anys.  Assumir  els costos d´inversió en 
infraestructura de la xarxa per no repercutir a l´ajuntament.Cedir a l´Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d´ús de 2 
terminals portàtils per a la coordinació entre protecció civil, el Departament i l´Ajuntament. Proporcionar un servei d´atenció a 
les incidències dels seus terminals a la xarxa Rescat i renovar  els terminals cedits quan es consideri necessari.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                              
L´Ajuntament utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions,respectant les normes d´ús i les condicions tècniques que 
siguin aplicables.  Assegurar que els terminals siguin utilitzats per a la coordinació en matèria de protecció civil. Autoritzar 
gratuïtament la instal.lació d´equipament tècnic de Rescat en espai municipal. Assumir el compromís de que els equips i 
accessoris només seran mantinguts pel COR (Centre d´Operacions Rescat). Permetre la instal.lació a les seves dependències dels 
equips de la Xarxa d´Alarmes i Comunicacions (XAC). Informar al CECAT en situacions de risc i emergència. 

L´Ajuntament es fera càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, 
crancs, bateries, antenes, etc.) com dels terminals de reposició per extraviament o 
per ús inadequat.

24/11/2021
4 anys a partir de la seva 
signatura (24/11/2025)

SI

6

CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE TARADELL 
I AGBAR . (Exp. 708/2021).

Sra. Mercè  Cabanas Solà,                
Alcaldessa de Taradell.

Sra. Esther Guirado Torras, 
en representació d'Agbar

Col.laboració entre les dues parts per possibilitar 
l'accés a les persones usuàries del servei 
d'abastament d'aigua potable en situació 
econòmica precària al fons de solidaritat posat en 
marxa per les dues parts i sempre que es 
compleixin els requisits determinats per 
l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Taradell establirà els requisits.  Els usuaris que compleixin els requisits s'ha de dirigir als Serveis Socials de 
l'Ajuntament per fer la sol.licitud.  Aquests valoraran la procedència de l'ajut. L'Ajuntament farà difusió del Fons de solidaritat a 
través dels seus serveis socials.

Abgar rebuda comunicacio de la procedència de l'Ajuntament de Taradell: les factures s'abonaran amb càrrec al fons i es pot 
decidir ajornarment del pagament de les factures pendents.

Cada part dotarà el fons de solidaritat amb la quantitat de 2500 euros. Fons 
import= 5000 euros.

15/06/2021
Un any (15/06/2022). I  
fins que s'exhaureixi el 
fons.

NO

Convenis de col·laboració
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Convenis de col·laboració

7

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, exp. 
113/2021)

Sr. Ferran Teixidor Turner, 
president de la Mancomunitat La Plana

Sra. Mercè Cabanas solà, alcaldessa de 
l'Ajuntament de Taradell

Definir l'encàrrec de gestió i la cooperació 
interadministrativa per a la gestió i prestació dels 
serveis socials i altres programes realtiius al 
Benestar social i les politiques d'igualtat, 
immigracio, joventut i habitatge.

Mancomunitat La Plana: Prestar serveis i programes amb personal propi o empreses externes, segons normativa. 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 integrament les aportacions rebudes de 
l'Ajuntament de Taradell a finançar els serveis socials bàsics.

Ajuntament de Taradell: Aportació econòmica necessaria fixada per finançar els 
serveis socials bàsics.  

11/06/2021
De 01/01/2021 al 
31/12/2024

SI

8

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE 
VIC, CÀRITAS PARROQUIAL DE 
TARADELL I L´AJUNTAMENT DE 

TARADELL (Exp. e-746/2021, 
Exp. 421/2020)

Sra. Lídia Alonso Martí, 
Regidora de Benestar Social i Joventut 

de l´Ajuntament de Taradell

Sr. Carles Deniel Sánchez, 
Director de Càritas Parroquial Taradell

Sr. Rufino Cerdan Heredia, 
en repr. de Càritas Diocesana de Vic

Promoure, orientar i coordinar l´acció caritativa 
en els sectors socials més desfavorits.          
Establir col·laboració entre les dues parts, 
Ajuntament i Càritas, per l'atenció i ajuda a les 
persones i famílies en especials dificultats a través 
de:
-Rebost municipal
-Projecte Aprèn i Juga
-Rober

REBOST MUNICIPAL: L´Ajuntament de Taradell cedeix a Càritas un magatzem per aliments situat al C. Església, 38 (Espai Solidari). 
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 amb les inscripcions determinant el barem de la beca que li correspon a cada 
família.

ROBER: l´ajuntament cedeix a Càritas un local situat al C. Església, 38 (Espai Solidari) per dur a terme la recollida de roba del 
rober. Càritas Parroquial organitzarà al llarg de l´any la campanya de recollida de roba per tal de que el Rober en disposi i 
establirà un criteri d´entrega perquè les famílies vagin a buscar la roba.

Per l´exercici econòmic 2021 la col.laboració econòmica serà de 4.000 €, que 
s´haurà d´executar durant el curs 2021-2022.

03/06/2021

Es revisarà i actualitzarà 
anualmes si és necessari i 
tindrà una vigència d´1 
any, prorrogable fins a 4 
anys.

SI

9

CONVENI AMB LA 
COOPERATIVA DE SERVEIS 
+65 (Exp. 1323/2020)

Sra. Emília Bosch Marcet, 
en nom i repr. de l´entitat "+65 Societat 

Cooperativa Catalana Limitada".

Sra. Mercè  Cabanas Solà,                
Alcaldessa de l´Ajuntament de Taradell.

Oferir serveis a persones de més de 65 anys 
personalment autònomes i a través dels Serveis 
Socials municipals, de suport en tasques de la llar, 
neteja, jardineria, bricolatge i altres serveis 
d´atenció a les persones i, promoure activitats 
culturals, tallers i altres que permetin mantenir 
relacions amb l´entorn i un nivell òptim de 
facultats personals i de socialització.

Per part de l´associació, atendre les persones que li derivi l´ajuntament, sigui a través dels serveis socials o de qualsevol servei 
municipal, per tal que pugui rebre els serveis que presta aquella sempre que la persona interessada compleixi els requisits 
establerts per la mateixa.  A buscar fórmules per donar suport a les persones grans amb recursos insuficients, per tal de que 
puguin accedir als serveis de la cooperativa. A promoure, a través de col.laboracions amb les diferents regidories, l´activitat 
cultural del poble i el seu entorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              
L´Ajuntament de Taradell permet utilitzar d´una sala petita al C.C.C.F. per a oficina d´atenció al públic i d´altres per a reunions, 
activitats de formació, tallers o seminaris sobre petició. Utilitzar el garatge de la brigada pel vehicle i punt de recàrrega elèctrica. 
La connexió a internet del wi-fi instal.lat al C.C.C.F. Promocionar i publicar de la seva activitat en els mitjans de comunicació 
municipals i a les xarxes de l´Ajuntament.  A buscar fórmules per donar suport a les persones grans amb recursos insuficients, 
per tal de que puguin accedir als serveis de la cooperativa. A promoure, a través de col.laboracions amb les diferents regidories, 
l´activitat cultural del poble i el seu entorn.                                                                  

NO 29/04/2021

La durada és de 2 anys 
(29/04/2023), S´entendrà 
prorrogat 
automàticament fins a un 
termini màxim de 4 anys, 
si cap de les dues parts el 
denuncia amb 1 mes 
d´antelació a la seva 
finalització del termini 
inicial o de les 
pròrrogues.

NO

10

CONVENI C1 DE 
COL.LABORACIÓ AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
EN MATERIA DE SEGURETAT 
VIÀRIA 
(exp. 195/2015-S, 556/2017, 
986/2020,987/2020 i 
215/2021)

Sr. Juli Gendrau Farguell, 
Directora del Servei Català de Trànsit

Sra. Mercè Cabanas Solà, 
Alcaldessa de Taradell

Regular els termes de la col.laboració en matèria 
d´infraccions de normes de circulació entre el 
Servei Català de Trànsit i l´Ajuntament pel que fa 
a l´assumpció:                                                                     
a) de la facultat de la denúncia per part del cos de 
mossos d´ esquadra, de les infraccions 
contingudes al catàleg d´infraccions del Servei 
Català de Trànsit.                                                              
b) de les competències sancionadores de 
l´alcaldessa en vies urbanes per part del director 
del Servei Català de Trànsit.

Les dues parts acorden que el director del Servei Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a 
l´alcaldessa, per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de Taradell, denunciades pels 
agents del cos de mossos d´esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d´aquest conveni.                                                                                                                                                                          
En la matèria objecte d´aquest conveni, es durà a terme d´acord amb els següents apartats:                                                                 
a) Inici del procediment sancionador                                                                                                                                                                                
b) Instrucció del procediment sancionador                                                                                                                                                                     
c) Resolució de l´expedient sancionador                                                                                                                                                                         
d) Cobrament de la sanció pecuniària                                                                                                                                                                                
e) Règim de recursos

No n´hi han 19/03/2021

Transcorreguts els 4 anys 
de la seva signatura 
(19/03/2025), amb opció 
de pròrroga de fins a 4 
anys addicionals.               
El conveni es podrà 
extingir per acord 
unànime de les parts i 
per denúncia d´una de 
les parts amb 3 mesos 
d´antelació.

SI
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CONVENI D´ASSESSORAMENT 
ENTRE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA I 
L´AJUNTAMENT DE 
TARADELL.                                                                  
(Exp. 982/2020)

Dr. Armand  Sánchez Bonastre, 
Vicerector de Recerca i de Transferència 

de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (en endavant UAB)

Mercè Cabanas Solà, Alcaldessa de 
l´Ajuntament de Taradell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Emmarcar i coordinar l'actuació de l'Ajuntament 
de Taradell i la UAB en assessoraments, 
intecaqnivs d'informació i realitzacions, en els 
camps de la investigació i el desenvolupament 
més concretament en la creació de la Ruta de 
l'Aigua de Taradell.

La UAB transferirà a través dels canals establerts els coneixements científics útils i assessorarà a l´Ajuntament de Taradell sobre 
els especialistes i recursos científics i tècnics més adients per a la creació de la Ruta de l´Aigua.    

L´Ajuntament de Taradell:                                                                                                                                                                                                       
1. Tindrà la UAB i el Centre d´Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEParq), com a referent científic principal del projecte de 
creació de la Ruta de l´Aigua.                                                                                                                                                                                                 
2. Farà difussió de l´assessorame+D39nt de la UAB en els materials, documents, etç. generats per la creació de la Ruta de l´Aigua 
i que hagin comptat amb aquest assessorament.

Totes les col.laboracions que tinguin implicacions pressupostàries, requeriran la 
signatura d´un conveni específic, en el qual es determinaran aquestes qüestions. Els 
convenis específics seran estudiats i informats per la Comissió mixta, aquesta estarà 
integrada per un representant de la UAB i un altre de l´Ajuntament de Taradell.

07/01/2021

2 anys de vigència des 
del moment de la seva 
signatura, prorrogables 
previ acord escrit de les 
parts. (07/01/2023)

NO
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT 
D´INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
I L´AJUNTAMENT DE 
TARADELL PER A LA CESSIÓ 
DE TERMINALS DE LA XARXA 
RESCAT PER LES 
COMUNICACIONS DE 
L´ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL.                                          
(Exp. 84/2019)  

Sra. Elisabeth Abad Giralt,           
Secrectària General del Departament 

d´Interior de la Generalitat de 
Catalunya.

Sra. Mercè  Cabanas Solà,                
Alcaldessa de l´Ajuntament de Taradell

Regular les condicions  per a la cessió 3 de 
terminals de la xarxa Rescat a l´Ajuntament per 
l´ús per part de l´AVPC en les comunicacions amb 
el CECAT, per tal d´informar en temps real de les 
dades dels sinistres greus i dels riscs significatius 
en curs que pugui conèixer i millorar així la 
protecció de la població en aquests supòsits.

El Departament cedir i de forma gratuïta i de manera temporal el dret d´ús de 2 terminals per les comunicacions de l´AVPC i 
també 1 terminal pel tècnic o responsable municipal, renovant-los quan es consideri necessari i proporcionar el protocol de 
comunicacions relatiu a la seva utilització. Oferir un servei integral d´explotació de la xarxa Rescat.  Comunicar-se amb l´AVPC. 
Comunicar al Departament en matèria de patrimoni de la Generalitat dels terminals que són objecte de la cessió temporal d´ús 
als efectes del que estableix l´article 20.3 del Decret legislatiu 1/2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                              
L´Ajuntament utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions,respectant les normes d´ús i les condicions tècniques que 
siguin d´aplicació.  Vetllar de que els terminals siguin utilitzats només pels membres voluntaris de protecció civil i se´n faci un ús 
correcte i que sigui destinat/s al tècnic responsable municipal.  Complir i vetllar pel compliment per part de l´AAVPC de les 
obligacions fixades pel Decret 27/2001. Comunicar i actualitzar anualment a la DGPC les dades identificatives dels membres de 
l´AVPC. En cas de que es dissolgui l´AVPC retornar les emissores cedides. Gestionar a través de la DGPC les peticions i consultes 
sobre els canals de comunicació Rescat a utilitzar. Gestionar directament amb el COR les avaries, problemes tècnics i dubtes 
sobre l´ús dels terminals. Acceptar que tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat adquirits només seran mantinguts pel COR. 
De cara a gestionar un inventari l´usuari haurà d´utilitzar el número d´identitat de l´equip (ISSI).                                                                                                                                                              

NO 15/12/2020

4 anys des de la seva 
signatura, prorrogable 
expressament pel mateix 
període (15/12/2024).

SI
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CONVENI PROJECTE DRECERA  
(exp. 664/16 i 826/2018 i 
998/2020)

Persona titular actuant per delegació de 
competències de la persona titular del 

Departament d´Ensenyament en 
diversos òrgans del Departament.                                                                                                                                                         

                                                                           
Sra. Mercè Cabanas Solà,  

Alcaldessa de l´Ajuntament de Taradell

Establir els termes de la col.laboració mitjançant 
el Departament d´Educació i l´Ajuntament de 
Taradell per aquest projecte singular "Drecera", el 
qual representa una mesura d´atrenció educativa 
addicional en l´etapa de secundària, que 
comporta la realització d´activitats pràctiques 
fora del recinte escolar.

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'Educació farà supervisió i seguiment.

La signatura d´aquest conveni no implica cap despesa ecònomica per cap de les 
dues parts.

22/10/2020

Vigent des de la data de 
la seva signatura i amb 
efectes des del dia 
01/09/2020 fins al 
31/08/2023 i amb 
possibilitat de pròrroga.

SI
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CONVENI ENTRE 
L´AJUNTAMENT DE TARADELL 
I EL CLUB DEL PARC 
D´ESPORTS.  (Exp. 1034/2020) 

Sr. Jordi Julià Canal,                     
President del Club Parc d´Esports de 

Taradell

Mercè Cabanas Solà,                         
Alcaldessa de l'Ajuntament de Taradell

Regular la forma i condicions de cessió de l´ús del 
gimnàs de l´Escola pública Les Pinediques al Club 
Parc d´Esports de Taradell, per la pràctica de les 
activitats i en la forma i amb les condicions que 
s´estableixen a les clàusules, durant el curs 
escolar 2020-2021.

L´USUARI té el dret de conservar i de neteja de les instal.lacions en el mateix estat que es va lliurar. No pot utilitzar els espais i 
equipaments diferents dels autoritzats. Satisfer el preu d´ús, si s´estableix. Control de l´horari d´obertura i tancament i que 
només es doni accés a les persones  que han de realitzar l´activitat. Abonar si és el cas, l´import en concepte de fiança. No cedir a 
tercers per cap concepte l´espai. Davant qualsevol incidència per l´ús de les instal.lacions, comunicar-ho directament a la 
direcció del centre.

El CENTRE  té de deixar amb condicions  els espais per poder-s´hi desenvolupar les activitats previstes. Si és necessita l´espai 
cedit per dur-hi a terme una altra activitat organitzada, avisar a l´entitat amb un mes d´anticipació. Proporcionar les claus al 
responsable proporcionat per l´entitat.

19/10/2020
Vigència per al curs 
escolar 2020-2021.

SI

15

CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE TARADELL 
I LA MANCOMUNITAT LA 
PLANA PER LA GESTIÓ DEL 
TANATORI MUNICIPAL
(Exp. 401/2017, Exp. 
915/2020)

Mercè Cabanas Solà, 
Alcaldessa de Taradell

Ferran Teixidó Turner, 
President de la Mancomunitat La Plana

Gestió i explotació del servei funerari de Tanatori 
municipal de Taradell.

La Mancomunitat s´obliga a complir les mesures establertes en la legislació vigent per als serveis funeraris de tanatori.

L'Ajuntament de Taradell podrà dictar instruccions tècniques de caràcter general i requerir informació en qualsevol moment a la 
Mancomunitat, per tenir coneixement de l´estat de la gestió i explotació del servei funerari de Tanatori Municipal de Taradell.

La Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana percebrà com a compensació 
econòmica l'import de les tarifes del preu públic per la prestació  del servei  
funerari de servei de tanatori  que per Ordenança aprovi la Mancomunitat La Plana 
per a tots els seus municipis, revisable anualment en funció dels costos  que suposi 
per la Mancomunitat la gestió del tanatori. La Mancomunitat es farà càrrec detotes 
les despeses generades per la gestió i explotació inclòs el manteniment de l'edifici i 
subministraments.

L'Ajuntament de Taradell percebrà de la Mancomunitat com a compensació 
econòmica per les despeses de manteniment de l´edifici i instal.lacions al tanatori, 
l´import de 20.228,11 € anuals. Aquest import es revisarà anualment  d´acord a la 
variació de l´IPC de l´any anterior emès per l´Institut Nacional d´Estadística. 

16/10/2020
Fins a 31/12/2022           
(Llei 4 anys) 31/12/2026, 
prorrogable 4 anys més

SI
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COVENI DE COL.LABORACIÓ 
AMB L´AJUNTAMENT DE VIC 
PE LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE REEMPRESA.                     
(Exp. 941/2020)

Anna Erra Solà, alcaldessa de 
l´Ajuntament de Vic

Mercè Cabanas Solà, Alcaldessa de 
l´Ajuntament de Taradell

Regular les relacions de col.laboració entre 
l´Ajuntament de Vic i l´Ajuntament de Taradell per 
la prestació dels serveis de Reempresa al municipi 
de Taradell.                                                     Les 
activitats que s´inclouen en el marc d´aquest 
conveni són de comercialització, prescripció i 
difusió del servei a possibles persones usuàries i 
agents, la posterior atenció de persones 
reemprenedores i empreses cedents i 
l´acompanyament en el procés de compra-venda 
de l´empresa.

L´Ajuntament de Vic com a punt local Reempresa s´encarregarà de realitzar els serveis i actuacions descrits.                L´execució 
recaurà per encomana de gestió, en Creacció Agència d´Emprenadoria, Innovació i Coneixement, SL.     

L´Ajuntament de   Taradell col.laborarà en la realització de la difusió del servei a possibles persones reemprenadores i empreses 
cedents del seu municipi.  Aquest, s´adhereix a les sol.licituds d´ajut econòmic en les que es presenti l´Ajuntament de Vic per 
poder desenvolupar els serveis i actuacions descrits.

La signatura, el seguiment i control del desenvolupament d´aquest conveni de 
col.laboració no comportarà cap compromís de despesa per l´Ajuntament de 
Taradell.

13/10/2020

Desde la seva signatura 
continuant vigent mentre 
l´Ajuntament de Vic 
tingui vigent el conveni 
signat amb la Diputació 
de Barcelona com a Punt 
Local de Reempresa.

NO
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CONVENI ADHESIÓ AL  
PROGRAMA "ANEM AL 
TEATRE" 2020-2024, AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 (exp. 320/2020)

Sra. Mercè Cabanas Solà,  
Alcaldessa de l´Ajuntament de Taradell

Sr. Joan Carles García Cañizares, 
President delegat de l´Àrea de Cultura 

de la Diputació de Barcelona

Programa organitzat per la Diputació de 
Barcelona en col.laboració amb els ajuntaments 
que ofereix, en horari escolar, espectacles d´arts 
escèniques i musicals per als alumnes d´educació 
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. Es tracta d´un programa transversal 
perquè acompleix tant de les polítiques culturals 
com de les polítiques educatives.

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: Honoraris comissió artística per la selecció 
dels espectacles, drets d'autor, elaboració materials i guies.

Despeses Diputació i Ajuntament a parts iguals: caixets de companyies, material 
tècnic, transport, lloguer espais escènics, gestió i distribució empresa contractista.

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.

01/09/2020
Del 01/09/2020
 al 31/07/2024

SI
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ADHESIÓ AL NOU PROTOCOL 
DEL CIRCUIT DE LA XARXA 
D´ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS 2021-2024     
(Exp. 939/2020).

Diputació de Barcelona                                         
Àrea de cultura                                    

Oficina de Difusió Artística, com a 
impulsora del Protocol

Ajuntament de Taradell

Crear una xarxa per impulsar les programacions 
artístiques estables municipals, proposar i 
coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i 
assessorar als ens locals en matèria de difusió 
artística.
-Programa.cat
-Borsa lloguer material escènic

La Diputació de Barcelona donarà suport econòmic i assessoraments derivats de la gestió de la programació. Destinarà recursos 
humans suficients. Defensarà els interessos dels ens locals en les polítiques de difusió artística, entre d´altres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
L´Ajuntament de Taradell disposarà d´un pressupost per garantir l´estabilitat i regularitat de la programació. Dedicar un tècnic/a  
per dur a terme les gestions referents al programa. Informar periòdicament dels actes a l´Oficina de Difusió Artística. Abonar els 
drets d´autor a l´entitat de gestió autoritzada, entre d´altres.    

13/07/2020

Vigent des de  01/01/2021 
al 31/12/2024, amb 

possibilitat de pròrroga 
expressa per un període de 

2 anys més.

SI
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CONVENI DE CESSIÓ D´ÚS DE 
TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. I 
POSTERIORMENT PER 
TELXIUS TORRES ESPAÑA 
S.L.U. PER ANTENES CAN 
COSTA  I FONT 
(Exp. 73/2015-S Telefónica 
Móviles España SA)              
(Exp. 371/2020 Telxius Torres 
España S.L.U.) 

Sr. José María Torronteras Pascua,
en representació de Telxius Torres 

España S.L.U.

Sra. Mercè Cabanas Solà, 
Alcaldessa 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 
7.614,00 euros per l´exercici 2020.

07/04/2020

Arribada la data de 
venciment 28/07/2020, 
la seva vigència es 
prorrogarà per un 
període de 10 anys i 
posteriorment, per 5 
anys.

SI
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GESTIÓ INFORMATITZADA 
AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER LA GESTIÓ 
DEL PADRÓ D´HABITANTS 
(AGIPH). Exp. 96/2020

Josep Arimany Manso,
en representació de la Diputació de 

Barcelona

Mercè Cabanas Solà, Alcaldessa de 
l´Ajuntament de Taradell

Gestió informatitzada del Padró d´habitants del 
municipi de Taradell.

Per les dues parts fer bon ús de les dades personals, objecte de finalitat de l´encàrrec, per protecció de dades vetllant durant el 
seu tractament, perquè l´encarregada compleixi el RGPD. 
Diputació de Barcelona: Garantir la formació necessària, assistir al responsable del tractament, notificació de violacions de 
seguretat.
Ajuntament de Taradell: Autoritzar l´entrada i sortida de documents a un correu electrònic, supervisar el tractament de la 
Diputació, notificació de violacions de seguretat, etç.

Ajuntament de Taradell: Es finançaran amb càrrec als Pressuspostos de la Diputació 
de Barcelona el conjunt d´activitats en què consisteix la gestió informatitzada del 
Padró del municipi de Taradell.

21/01/2020

Sense perjudici del que 
es preveu en l´apartat 
relatiu a l´extinció, 
aquest Conveni es preveu 
de vigència indefinida.

NO
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CONVENI SANT TOMÀS
 PARMO 2016 (exp. 183/2015-
S i 835/2017 i 1004/2019)

Sra. Mercè Cabanas Solà,  
Alcaldessa de Taradell

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 €.

15/11/2019

Aquest conveni serà 
vigent  fins el 31 de 
desembre de 2019. Així 
mateix, serà prorrogable 
tàcitament d’any en any 
fins un màxim de 4 anys 
(31/12/2023), a partir 
dels quals caldrà 
pròrroga expressa.

SI
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CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE PER LA CESSIÓ 
DE LA GESTIÓ D'HABITATGES 
PÚBLICS (Exp. 4/2013) 
(Exp. 911/2019 conveni 
vigent).

Josep Fornt Paradell, 
Director adjunt de l'Agència de 

l'Habitatge

Mercè Cabanas Solà, Alcaldessa de 
Taradell

Establir les condicions de col.laboració entre 
l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament de Taradell 
per a cessio de la gestió de l'ús de 10 habitatges 
porpietat de l'INCASOL i administrats per 
l'Agència, a favor de l'ajuntament, per possibilitat 
l'accés a un habitatge públic, a aquelles persones 
o unitats familiars ab especials necesitats 
d'atenció.

Ajuntament de Taradell: Gestió dels habitatges, així com la cessió a les persones o unitats familiar que determini. Establir els 
criteris per determinar la persona o familia que es s'hi podrà allotjar. Establir les condicions dels contractes de cessió. Cal 
demanar autorització expressa de l'Agència per fer obres. Informar a l'Agència de manera anual de les persones que ocupen les 
habitatges.

Ajuntament de Taradell: Pagament de la contraprestació mensual (lloguers i altres, 
segons annex al conveni) que farà l'Ajuntament a  l'Agencia de l'habitatge, al num 
de compte que li faciliti l'Ajuntament (num compte de la fundació Vilademany...).
Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses generals, de conservació i 
manteniment ( que l'Ajuntament repercuteix a la Fundació Vilademany ja que hem 
fet conveni de gestió entre l'Ajuntament i la Fundació per la cessió de la gestió dels 
pisos).

07/11/2019
4 anys (07/11/2023) 
Pròrroga expressa per 4 
anys addicionals.

SI
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CONVENI AMB L´AGÈNCIA DE 
L´HABITATGE CESSIÓ DE LA 
GESTIÓ D´HABITATGES 
PÚBLICS. (Exp. 911/2019)

Sra. Mercè Cabanas Solà,  
Alcaldessa de l´Ajuntament de Taradell

Sr. Jaume Font Paradell, 
Director Adjunt de l´Agència de 

l´Habitatge de Catalunya

Establir les condicions de la col.laboració entre 
l´Agència Habitatge Catalunya i l´Ajuntament per 
a la cessió de la gestió de l´ús de 10 habitatges 
que ja disposa, propietat de l´Institut Català del 
Sòl i administrats per l´Agència, a favor de 
l´Ajuntament, per possibilitar l´accés a un 
habitatge públic, a persones o unitats familiars 
amb especials necessitats d´atenció.

El pagament de la contraprestació per la cessió de la gestió de l´ús dels habitatges anirà a càrrec de l´Ajuntament.                                                                                                                                                                         
Així com també les previsions de les despeses de les repercussions que seran regularitzades amb liquidacions anuals ( fiscals, 
consums dels habitatges, taxes i serveis estipulats).                                 Despeses generals.                                                                                                                                                  
Despeses de conservació i manteniment.                                                                                                         Possibilitat de repercussió a 
les persones allotjades.                                                                               Assegurança continent.                                                                                                                                                         
Es constituirà una Comissió de seguiment. 

El pagament d´aquests imports s´efectuarà mensualment per part de l Ajuntament 
mitjançant domiciliació bancaria. Si no s´afectua dins el termini, es compensarà 
amb els imports que l´Agència de l´Habitatge de Catalunya o en nom de l´Institut 
Català del Sòl ha d´abonar a l´Ajuntament.

07/11/2019

4 anys (07/11/2023). Es 
podrà prorrogar fins a 4 
anys addicionals abans 
de la finalització del 
termini previst, sempre i 
quan no hi hagi un ús 
inadequat dels 
habitatges i dels 
elements comuns de 
l´edifici.

SI
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CONVENI ENTRE LA 
MANCOMUNITAT LA PLANA I 
L'AJUNTAMENT DE TARADELL 
REGULADOR DE LA CESSIÓ DE 
DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL
(exp. 776/2018)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 
Alcalde de l´Ajuntament de Taradell

Sra. Anna Magem Marsó, 
Presidenta de la Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària La Plana

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: el 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 públics.

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" del conveni, necessàries per dur a terme la prestació del servei corresponent.

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.

No n´hi han 31/10/2018
Durada de 4 anys 
(fins 31/10/2022) 

SI
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  CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D´INTERIOR 
DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L´AJUNTAMENT 
SOBRE LES COMUNICACIONS 
REALITZADES MITJANÇANT 
LA XARXA RESCAT EN 
L´ÀMBIT DELS VIGILANTS 
MUNICIPALS. (Exp. 758/2017)

Sr. Miquel Buch Moya,
Conseller del Departament d´Interior de 

la Generalitat de Catalunya.

Sr. Lluís Verdaguer Vivet,                
Alcalde de l´Ajuntament de Taradell

1. Establir les condicions per l´adhesió a la xarxa 
Rescat per part de l´Ajuntament en l´àmbit dels 7 
vigilants municipals que presten el servei operatiu 
al municipi en torns les 24 hores al dia els 365 
dies l´any.                                                                              
2. Es crearan els canals de coordinació de la 
Policía de la Generalitat - Mossos d´Esquadra (PG-
ME) i els vigilants municipals, permetent la 
comunicació amb les sales regionals de la PG-ME 
de qualsevol incident, demanda de suport, 
identificació i auxili.                                                        
3. Pel al bon funcionament de les comunicacions 
entre els vigilants municipals i la PG-ME, es 
confeccionarà el Manual de comunicacions de 
coordinació entre aquests i la PG-ME de l´ús de la 
xarxa Rescat.

El Departament s´obliga a garantir  la continuïtat de la xarxa Rescat en els propers anys i la seva disponibilitat per a l´Ajuntament, 
sempre i quan les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.  Cedir a l´Ajuntament el dret d´ús, màxim de 24 mesos, 
d´1 terminal portàtil amb els accessoris necessaris assumint el Departament els costos del manteniment. Oferir a l´Ajuntament 
un servei d´atenció a l´usuari pe atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat en l´àmbit del 
municipi, adquirint també el manteniment dels equips terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                              
L´Ajuntament s´obliga a fer les  les modificacions necessàries si s´escau de la relació de llocs de treball, canvis organitzatius, etc, 
en el cos dels vigilants municipals per tal de que tinguin una relació funcionarial. Tractar les comunicacions rebudes mitjançant la 
xarxa Rescat d´una manera segura pel seu contingut confidencial i en especial les dades de caràcter personal. Assegurar que tots 
els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres del cos de vigilants municipals. Complir les normes d´ús que regulin la 
utilització correcta dels canals de coordinació de les comunicacions entre els cossos de vigilants i la PG-ME.  Identificació de 
l´usuari de la comunicació concreta en cada moment.  Vetllar per l´ús correcte en les comunicacions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Responsabilitzar-se de la formació contínua del seu  personal. Comunicar i actualitzar anualment les dades identificatives dels 
membres del cos de vigilants municipals de l´Ajuntament.  Dins el 1r trimestre de cada any, trametre al Departament la memòria 
dels serveis prestats l´any anterior i la dotació de recursos humans i materials del cos de vigilants municipals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NO 26/10/2018

Vigència de 24 mesos 
(26/10/2020) i es pot 
entendre prorrogat si 
transcorregut aquest 
període l´Ajuntament 
adquireix terminals 
homologats.

SI
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE L'AJUNTAMENT I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER "ITINERARIS FORMATIUS 
PEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE 
TARADELL" (Exp. 1743/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 
Alcalde de Taradell

Sra. Mercè Conesa Pagès, 
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Formalitzar i regular la concessió del recurs 
"Assistència tècnica integral en formació" per a 
l'actuació "itinerari formatiu pel personal de 
l'Ajuntament de Taradell" : suport en ordenació 
del funcionament de la formació; assistència en la 
detecció de necessitats; acompanyament en la 
construcció dels itineraris; planificació i disseny 
d'accions formatives presencials o no presencials 
als ens locals; altres assistències tècniques en 
matèria de formació. 

Diputació de Barcelona: assignació d'un tècnic de la Direcció de Serveis de Formació com a referent  i amb rol d'interlocutor; 
assistència preferentment amb mitjans propis.

Ajuntament de Taradell: facilitar al referent de la Direcció de Serveis de Formació les dades i la informació necessària; presentar 
el document de recepció del treball segons model de la Diba un cop rebut l'informe anual de la Diba, en el termini de 3 mesos.

07/12/2017
07/12/2021 (es poden 
pactar pròrrogues, amb 1 
mes d'antel·lació)

NO
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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: 
Adherir-se mitjançant acord; facilitar dades; aprovar autorització i diposició de la despesa; assumir les obligacions contractuals; 
designar interlocutor; facilitar accés a la facturació; problemes es resoldran per la pròpia entitat amb l'operador i es 
comunicaran a Diba i Localret.

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
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CONVENI AMB LA XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL 
(exp. 349/2017)

Sr.  Lluis Verdaguer Vivet, 
Alcalde de Taradell

Sr. 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. No n´hi han 20/05/2015
Condicionat  a la vigència 
del protocol general i 
annexos.

No
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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
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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. LAJUNTAMENT 
APORTARÀ LA QUANTITAT REBUDA EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER L'AGENCIA 
DE L'HABITATGE (1800 EU PER HABITATGE EL 2019).

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.
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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
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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

33

CONVENI AJUNTAMENT - 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
MODIFICACIÓ D´UN SENTIT 
DE CIRCULACIÓ I AMPLIACIÓ 
DE LA VORERA D´UN TRAM 
DE CARRETERA BV-5306. 
(Exp. 1069/2021).

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 
Alcalde de Taradell

Sr. Josep Llobet Navarro, 
Vicepresident tercer i President delegat 

de l´Àrea de Territori i Sostenibilitat

Modificar el sentit de circulació de la carretera BV-
5306 entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+055, 
passant a tenir un sentit únic de circulació donant 
el pas alternatiu al que s´anul.la, pel Pg. St. Genís i 
pel C. Domènech Sert i l´autorització a 
l´Ajuntament de Taradell per a dur a terme les 
obres d´ampliació de la vorera en el tram de 
carretera indicat.

L'Ajuntament de Taradell es farà responsable del manteniment i conservació de l´itinerari alternatiu que discorre pel viari 
municipal, fins a la seva connexió amb la carretera BV-5306, inclosa la responsabilitat patrimonial dels danys i accidents produïts 
en aquess, donat que són de titularitat municipal.

La Diputació de Barcelona seguirà sent responsable del manteniment i conservació del tram comprès entre el PK 0+000 i el PK 
0+055 de la carretera BV-5306. De la responsabilitat patrimonial dels danys i accidents que es produeixin al mateix, llevat de la 
part d´itinerari de competència municipal. Autoritza l´execució de les obres d´ampliació de la calçada de la carretera BV-5306 
entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+055, d´acord amb les condicions contingudes al Pacte Tercer del conveni. 

NO 25/09/2012

Des de la data de la seva 
signatura i mentre 
existeixi l´objecte 
determinant del seu 
atorgament.

NO
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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, 
Alcalde de l´Ajuntament de Taradell

Sra. Rosa Papell Coma, 
regidora d´ensenyament i en repr. 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, electricitat, gas, telèfon, materials de neteja, publicitat, manteniment, reparacions i altres 
despeses inherents a l´activitat.                                                                                                                                                                
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
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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)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 
Alcalde de Taradell

Sr. 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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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 l´Ajuntament de Taradell

Sr. Jordi Vilamala Romeu, Vicepresident 
de la Mancomunitat 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 

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 de l´edifici i 
subministrament de gas, electricitat, aigua, telèfon, neteja i, percebrà compensació 
econòmica €/tona.

02/12/2011
15 anys de vigència, fins 
el 02/12/2026

NO
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CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE TARADELL 
I EL COL.LEGI OFICIAL DE 
BIBLIOTECARIS-
DOCUMENTALISTES DE 
CATALUNYA PEL PROJECTE 
"NASCUTS PER LLEGIR" 
(exp. 407/2017)

Sra. 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

38

CONVENI DE L'ARXIU 
FOTOGRÀFIC DE TARADELL 
(exp.404/2017)

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, Alcalde de 
l´Ajuntament de Taradell

Sra. Carme Delgado Canalejo, 
Presidenta del Centre Excursionista de 

Taradell

Srs., Genís Sañé Pladevall i Miquel 
Vilardell Erra, actuant en nom i interès 

propi

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
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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)

Sr. Lluís Verdaguer, 
Alcalde de Taradell

Sr. 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

40

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 Ajuntament de Taradell

Sr. Francesc Vidal Pla, director general 
de Recursos del Sistema Educatiu del 

Departament d´Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Es crea l'Escola de Música municipal de Taradell, de 
la qual n'és titular l'Ajuntament. Els locals on s´ubica 
l´esmentada escola de música són de propietat 
municipal.

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.

No n´hi han 02/07/2007

Des de l´inici del curs 
2007/2008 mantenint la 
seva vigència mentre 
estigui en funcionament 
l'escola de música.

NO

41

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

42

CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE TARADELL 
I EL CONSELL COMARCAL 
D'OSONA PER L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE 
L'ETAP OSONA SUD I 
ABASTAMENT D'AIGUA AL 
MUNICIPI. Exp. 159/2021

Sr. Jaume Mas Coll, president del 
Consell Comarcal d'Osona

Sr. Josep Munmany i Vila, 
alcalde de Taradell

Col.laboració entre les dues entitats per 
determinar les condicions en que es duran a 
terme la preparació, execució, gestió i 
manteniment de les obres.

L'Ajuntament de taradell ratifica tots els acord de delegació efectuats a favor del Consell Comarcal pel que fa al 
submimistrament del servei d'aigua potable la municipi.

El Consell comarcal d'Osona efectuarà l'encàrrec de l'obra a la concessionaria de l'abastament d'aigua: Aigues d'Osona SA, a 
través de procediment de licitació.

Aportació de l'ACA per anualitats.
Aportació del Consell Comarcal a través del PUOSC. Lliurament de les subvencions 
rebudes a l'Ajuntament  corresponents a les certificacions.
Aportació de l'Ajuntament. Pagament de l'import de les certificacions d'obra al 
Consell comarcal. Atorgament al Consell comarcal de l'afectació de l'IBI en la 
quantia necessària.

26/11/2005
Mentre durin les obres 
ojecte del conveni

NO

43

CONVENI ORANGE ESPAGNE 
ANTENES CAN JANET          
(Exp. 159/2014-s)

Sr. Josep Ma Rabes Cabus,                       
en repr. d´Orange Espagne SAU

Sr. Lluís Verdaguer Vivet, 
alcalde de l´Ajuntament de Taradell

La PROPIETAT accepta l´actual superfície ocupada 
per la instal.lació de l´EMPRESA, reitera el seu 
compromís de permetre la modificació i 
optimització de la instal.lació de telefonía mòbil, 
permetent la substitució dels elements que la 
componen, pel seu correcte funcionament dins de 
l´espai ocupat.

La PROPIETAT cedeix en ús a EL CESSIONARI, que accepta l´espai.

El CESSIONARI es compromet a pagar, com a cànon, a la PROPIETAT la quantitat de 
4.500 euros anuals més IVA, a partir de l´01/12/2014.                                                  
La PROPIETAT renúncia durant la resta de vigència del contracte, a la revisió anual 
de la renta per concepte de la variació porcentual de l´IPC i en conseqüència 
quedarà invariable al llarg de tota la vigència del contracte i de les seves posteriors 
pròrrogues.

05/10/2005

Durada inicial de 5 anys 
des de la data del 1r 
contracte (05/10/2005). 
Prorrogable per períodes 
successius de 5 anys.

SI

44

CONVENI AMB DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA "BIBLIOTECA 
ANTONI PLADEVALL I FONT". 
(Exp. 1070/2021).

Sr. Josep Munmany Vila, 
Alcalde de Taradell

Sr. Joan Francesc Marco Conchillo,
Diputat-President de l´Àrea de Cultura 

de la Diputació de Barcelona

Sra. Pere Rifà Ferrer, 
President del Patronat de Fundació 

Caixa de Manlleu

Regular les funcions d´assistència, prestació de 
serveis i altres formes de cooperació de la 
Diputació cap a la biblioteca, establint aquesta, 
els requeriments mínims que ha de complir per 
poder rebre aquest suport.

L´Ajuntament s´obliga a gestionar la biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics en lectura pública. Elaborar el Pla 
d´Objectius i Activitats anual. Aportar el personal sense titulació bibliotecària. Destinar els recursos econòmics necessaris. 
Aportar el 50% pels recursos necessaris. Mantenir l´edifici i fer-se càrrec de les assegurances d´aquest com del seu contingut, 
però no de l´equipament informàtic. Mantenir les instal.lacions i els equips. Satisfer les despeses dels subministraments derivats 
de l´activitat de la biblioteca. Senyalitzar  la seva entrad de façana amb indicador de l´horari del servei. Senyalitzar a la via 
pública l´ubicació de la biblioteca.

La Diputació s´obliga a completar el fons documental inicial de la biblioteca. Subministrar l´equip audiovisual, la instal.lació 
informàtica. Si és el cas, aportar el personal bibliotecari titulat. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques. 
Oferir formació a través de plans de formació. Manternir el sistema de préstec interbibliotecari. Mantenir l´accés dels ciutadans 
a l´internet i del sistema informàtic. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d´avaluació. Cooperar en 
actuacions destinades a la promoció de la lectura.

La Fundació Caixa de Manlleu té la voluntat de participar en la inversió d´instal.lacions 
de la Biblioteca i, de forma estable, en la promoció i difusió d´activitats culturals, 

programes i serveis que es desenvolupin anualment en aquest àmbit.   Es compromet 
a fer una aportació global de 60.000 € distribuïts de diferents formes.

14/12/2002 Indefinida
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CONVENI AJUNTAMENT - 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

ATORGAMENT LLICÈNCIA D´ÚS 
DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL 
COMPLETA DEL MTC ESCALA 

1:5000-3D v 2.0 (Exp. 
1072/2021).

Sr.Josep Munmany Vila, 
Alcalde de Taradell

Sr. Jordi Labòria Martorell, 
President delegat de l´Àrea de 

Cooperació

Establir les condicions  de cessió d´ús de la 
cartografia digital completa del MTC 1/5000-3D 
v.2.0. entre l´Oficina Tècnica de Gestió 
Cartogràfica (OTGCL) i l´Ajuntament de Taradell 
com a cessionari, corresponent a l´àmbit del seu 
terme municipal mitjançant la llicència de cessió 
d´ús de l´esmentada cartografia, la qual tindrà 
caràcter NO EXCLUSIU, i NO TRANSFERIBLE.

El cessionari s´obliga a:                                                                                                                                                                                                                                                     
- A utilitzar la informació cartogràfica cedida, EXCLUSIVAMENT per als seus fins propis.                                                                                 
- A abstindre´s de comunicar a tercers la informació cartogràfica cedida, exceptuat a les persones que hagin de tenir accés a la 
informació per al desenvolupament de la seva activitat declarada anteriorment.                                                                                           
- No permetre cap tipus de còpies en suport informàtic ni físic, llevat còpia de seguretat o en disc dur.                                                                                                                                                              
- No marca registrada com "copyrights".                                                                                                                                                                                       
- A no lliurar a tercers no autoritzats les còpies obtingudes sobre paper o qualsevol altre suport físic.                                                                                              
- A comunicar les restriccions incloses en aquest conveni a totes les persones que doni feina, dirigeixi o controli i en serà 
responsable directe de la supervisió d´aquests a que respectin els termes i condicions d´aquest conveni.                                                                                                                                                                                
- Queda totalment PROHIBIT arrendar, prestar, sotsllicenciar, compartir o transferir la informació cartogràfica.

La cessió d´ús de la cartografia digital completa del MTX 1:5000-3D v.2.0, de la 
província de Barcelona es fa per part de la Diputació als ajuntaments sense cap 
contrapartida econòmica.

13/02/2001 Indefinit NO

46

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

actualitzat 25/03/2022


