
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 681/2018 Ple 12/07/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 07/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 12/07/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:32h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local 
3. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Aprovació de la cessió gratuïta de la Propietat de la parcel·la del c. Ramon Pou 

82 de Taradell a la Fundació Vilademany i de dos convenis d’atorgament d’ajuts 
econòmics. Exp. 522/18 i 538/18. 

5. Donar compte de les memòries i informes d’auditoria de les Fundacions 
Vilademany, l’Arpa i Escoles Bressol de l’exercici 2017. Exp. Exp. 662/18. 

6. Aprovació de la gestió del padró d’habitants a 1 de gener de 2018. Exp. 52/18. 
7. Aprovació de l’Ordenança municipal de bon govern, civisme i convivència. Exp. 

461/18. 



 

 

8. Aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació i 
explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig de Taradell. Exp. 1620/17. 

9. Rectificació de l’acord del Ple de 06/04/2017 de sol·licitud a la Generalitat de 
Catalunya de la cessió a aquest ajuntament d’uns trams de les carreteres B-
530 i BV-5305. Exp. núm. 776/2017. 

10. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 7 DE JUNY DE 
2018 (P/06/2018 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcalde-president, en compliment del que estableix l’article 91.1 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), pregunta als/les Regidors/es assistents a la 
present sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió 
del Ple de 7 de juny de 2018 (P/06/2018 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat 
una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 
06/2018 de data 7 de juny de 2018. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades de dates 28 de maig, i 4, 11, 18, 25 de juny i 2 de juliol  de 2018, havent-
se facilitat còpia de les actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de 
la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de  l’1 al 
30 de juny de 2018, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors juntament 
a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 



 

 

4. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PROPIETAT DE LA PARCEL·LA 
DEL C. RAMON POU 82 DE TARADELL A LA FUNDACIÓ VILADEMANY I DE DOS 
CONVENIS D’ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC. EXP. 522/18 i 538/18. 
 
Actualment i des de fa anys l’Ajuntament de Taradell i la Fundació Vilademany 
col·laboren en la prestació de serveis a la gent gran. Tant és així que aquesta presta 
el servei de Residència per a Gent Gran de Taradell, en les modalitats de residència 
assistida, centre de dia, menjador social, habitatges tutelats i pisos tutelats, en una 
finca inicialment aportada per aquell. 
 
Cada vegada més, tan per l’increment d’habitants com de la longevitat, s’ha manifestat 
la necessitat de disposar d’habitatges tutelats, és a dir, habitatges per a persones 
grans amb suficient autonomia per viure sols, que disposen d’uns serveis comuns 
prestats per alguna entitat com són menjador, neteja de l’habitatge, rentat de roba, 
llum, aigua, telecomunicacions etc. 
 
L’Ajuntament de Taradell no disposa de mitjans materials ni personals per prestar 
aquest servei, que precisa de gent especialitzada com són una gerència, personal de 
neteja, de cuina i menjador etc., que fa impossible la seva prestació directa, sobretot 
tenint en compte les limitacions a l’increment de plantilles de personal de les 
administracions públiques establerta a la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
La prestació d’aquest servei comporta la construcció d’un edifici específic, amb una 
estructura constructiva que permeti l’ús de petits habitatges amb uns serveis comuns 
per a tots els usuaris, és adir, ha d’ésser un edifici construït expressament amb 
aquesta finalitat. L’ajuntament no disposa tampoc de cap edifici amb les 
característiques necessàries per aquest ús. 
 
Amb la finalitat que els veïns de Taradell disposin d’aquest servei, s’ha tramitat 
l’expedient administratiu municipal núm. 522/18 de cessió gratuïta a la Fundació 
Vilademany de la parcel·la de propietat municipal assenyalada amb el núm. 82 del c. 
Ramon Pou de Taradell, la qual té la referència cadastral núm. 
0761507DG4306S0001DB, i està integrada per les finques del registre de la propietat 
de Vic 3 números 1.101 i una altra pendent d’inscriure en el registre de la propietat 3 
de Vic, inscrita a l’inventari municipal amb el número 0045, com a bé afecta a servei 
públic, per tal que es destini a la construcció d’un edifici de 16 habitatges tutelats i a 
la prestació del servei corresponent als veïns de Taradell i, en el seu cas, d’altres 
localitats. 
 
També s’ha tramitat l’expedient de desafectació de la parcel·la esmentada com a bé 
afecte a un servei públic i passant a ser classificada com a bé de caràcter patrimonial, 
havent-se aprovat inicialment per acord el Ple municipal de 7 de juny de 2018, Exp. 
537/18, el qual a data d’avui es troba en fase d’informació pública i pendent de 
l’aprovació definitiva, expressa si es presenten al·legacions, en el seu cas, o 
automàtica si no se’n presenten i sense necessitat de prendre cap altre acord exprés. 
 



 

 

S’ha notificat a la Direcció General d’Administració Local-Subdirecció General de 
Règim Jurídic i Assistència Local la tramitació d’aquest expedient i s’ha sotmès a 
informació pública durant el termini de 30 dies hàbils de conformitat al que estableixen 
els articles 211.2 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC i 49.3  del Decret 336/1988 pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals RPEL. 
 
Donant compliment a l’establert a l’article 211.1 del TRLMRLC, consten a l’expedient 
els documents acreditatius dels extrems següents: 

a) La finalitat de la cessió i que aquesta es fa en benefici de la població de l’Ens 
Local, en els termes de l’article 49.1.b) RPELC. 

b) La justificació que la finalitat de la cessió no pot assolir-se mantenint l’Ens 
Local el domini o el condomini dels béns, ni constituint-se sobre aquests cap 
dret real. 

c) La certificació de la Secretaria de la Corporació en la qual consti que els béns 
figuren a l’inventari aprovat per l’Entitat Local amb l’esmentada qualificació 
jurídica. 

d) El dictamen subscrit per un tècnic que acrediti que els béns no estan 
compresos en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris 
a l’Ens Local. 

L’article 49 del RPEL disposa que els ens locals poden cedir gratuïtament els béns 
patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre que compleixin o contribueixin al 
compliment d’interessos de caràcter local, havent de determinar-se per acord del Ple  
la finalitat concreta a què les entitats beneficiàries han de destinar els béns. 
 
Que l’Ajuntament de Taradell ha encarregat la redacció del projecte, i ha aprovat per 
acord el Ple municipal de 10 de maig de 2018, el “Projecte bàsic i d’execució de 16 
habitatges tutelats a Taradell”, amb un pressupost d’execució per contracte de .-
1.404.730,10 €.- iva no inclòs, redactat per Gamma Arquitectura SLP, on es preveu la 
construcció de l’edifici dels 16 habitatges tutelats a la parcel·la objecte d’aquesta 
cessió. 
 
Que a més de la cessió de la propietat de la finca del c. Ramon Pou 82 de Taradell, 
l’Ajuntament de Taradell atorgarà una subvenció a la Fundacio Vilademany, per ser 
destinada a la construcció de l’edifici esmentat i prestació del servei, d’import .-
500.000,00 €., més l’import de qualsevol ajuda o subvenció que, en el seu cas, pugui 
obtenir per aquesta finalitat. Aquesta ajuda econòmica s’instrumentalitza per mitjà d’un 
conveni, l’esborrany del qual consta diligenciat a l’expedient núm. 538/18, i tot això de 
conformitat al que es disposa a la Llei 38/2003 general de subvencions i el seu 
reglament. 
 



 

 

Per altra part, també consta a l’expedient núm. 538/18 i degudament diligenciat, el 
conveni a signar entre la Fundació Vilademany, la Mancomunitat La Plana i 
l’Ajuntament de Taradell, en el qual es regula una ajuda econòmica de la 
Mancomunitat La Plana a la Fundació Vilademany, amb la mateixa ja esmentada 
finalitat, d’import .-200.000 €.-, i que permetrà als veïns d’altres pobles que formin part 
de la Mancomunitat La Plana, la utilització d’aquest servei amb preferència a persones 
veïnes d’altres localitats excepte de Taradell. 
 
Vistos els informes de l’arquitecte i secretari municipals. 
 
Que no s’ha presentat cap al·legació durant el tràmit d’informació pública de 
l’expedient. 
 
Que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada favorablement en 
la sessió ordinària de la Comissió Informativa General de 9 de juliol de 2018. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar l’expedient administratiu municipal número 522/2018 i la cessió 
gratuïta de la propietat de la parcel·la assenyalada com a núm. 82 del c. Ramon Pou 
de Taradell a la Fundació Vilademany, a fi i efecte que en la mateixa hi edifiqui en el 
termini de TRES ANYS des del dia de la signatura del conveni la construcció prevista 
en el projecte tècnic “Projecte bàsic i d’execució de 16 habitatges tutelats a Taradell”, 
amb un pressupost d’execució per contracte de .-1.404.730,10 €.- iva no inclòs, 
redactat per Gamma Arquitectura SLP, i en el termini de TRES ANYS I MIG des del 
referit dia hi presti el servei de gestió dels habitatges tutelats  i s’hi presti fins el termini 
mínim dels TRENTA ANYS següents. 
 
En el supòsit que no es complís qualsevol d’aquestes condicions, els béns cedits 
revertiran automàticament i de ple dret al patrimoni d’aquest ajuntament, que també 
tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment 
experimentat pels béns, de conformitat al que es regula a l’article 50 del Decret 
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals RPEL. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient administratiu municipal número 538/2018, d’atorgament 
directe d’ajut econòmic a la Fundació Vilademany, i aprovar els esborranys dels 
convenis entre aquest ajuntament i la Fundació Vilademany, i entre aquesta, aquest 
ajuntament i la Mancomunitat La Plana. 
 
Tercer.-Facultar l’alcalde perquè signi els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
anteriors acord i, en especial, els dos convenies referits a l’anterior apartat segon.  
 
Quart.-Condicionar l’efectivitat dels anteriors acords a l’aprovació definitiva de la de 
l’expedient de desafectació de servei públic de la parcel·la del c. Ramon Pou 82 de 
Taradell, per passar a bé de caràcter patrimonial, aprovat inicialment per acord del Ple 
municipal de 7 de juny de 2018, Exp. 537/18, i a la inscripció en el registre de la 
propietat de la part de la parcel·la que encara no hi consta inscrita. 
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un dels projectes importants d’aquesta legislatura. 
Que en el passat Ple ja es va aprovar el projecte. Que és un pas necessari la cessió 
de terrenys i l’aportació econòmica a la Fundació Vilademany perquè pugui assumir 
la resta de la inversió. Que ja s’ha enderrocat l’edifici i properament es licitarà l’obra. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.DONAR COMPTE DE LES MEMÒRIES I INFORMES D’AUDITORIA DE LES 
FUNDACIONS VILADEMANY, L’ARPA I ESCOLES BRESSOL DE L’EXERCICI 
2017. Exp. 662/2018. 
 
Vist que aquest Ajuntament intervé en els Patronats de la Fundació Vilademany, 
Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, fent-hi puntualment i si és 
necessari, algunes aportacions econòmiques per tal de donar suport als serveis 
d’interès general que presten les mateixes. 

Atès l’anterior es considera convenient donar compte al Ple de la memòria i resultat 
econòmic de les mateixes. 

Que s’ha entregat als grups municipals còpia de la memòria i dels informes d’auditoria 
de les fundacions relacionades, amb anterioritat a aquest acte. 

Es dóna compte al Ple de les memòries i informes d’auditoria de l’exercici 2017 de la 
Fundació Vilademany, Fundació l’Arpa i Fundació Escoles Bressol de Taradell, que 
han presentat el resultat d’explotació següent: 

FUNDACIÓ RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 

Vilademany 89.749,32 € 

L’Arpa -6.538,25 € 

Escoles Bressol -18.566,97 € 

 

Intervencions: 
 

L’Alcalde comenta que fa uns anys que s’aproven per Ple els resultats. Que degut a 
la baixada de matrícules de l’escola bressol hi ha un resultat negatiu però no 
preocupant. Que estem pendents de futures aportacions de la Generalitat a l’ escola 
d’arts i escola bressol. 

 
En Ple en resta assabentat. 
 
 
 



 

 

6.APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2018. Exp. 52/18. 
 
Atès que ha estat finalitzat l’expedient de revisió del Padró Municipal d’Habitants de 
Taradell a data 1 de gener de 2018.  
 
Vistos els articles 15, 16, 17 i 18 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, el Reglament estatal de població i demarcació territorial de les 
entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, de l’11 de juliol, i la Resolució de 9 d’abril de 
1997 del Ministeri de la Presidència, d’instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la 
gestió i revisió del Padró Municipal. 
 
Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada favorablement 
en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General de 9 de juliol de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
-Aprovar la gestió i revisió del Padró Municipal d’Habitants de Taradell a 1 de gener 
de 2018, amb el resum numèric següent: 6.412 persones, de les quals 3184 són 
homes i 3228 són dones. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que són dades importants que cal aprovar cada any. Que hi ha un 
creixement lent però constant. I benvinguts els que neixen i els que vénen. 
 
El Sr. Casadevall comenta que ja està bé la mesura que té el poble i que benvinguts 
tots. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA. Exp. 461/18. 
 
Actualment l’Ajuntament de Taradell no disposa d’una normativa pròpia de bon 
govern, civisme i convivència, és a dir, que reguli l’ús de l’espai públic i les relacions 
derivades del veïnatge entre ciutadans, de manera que es permeti una convivència 
respectuosa amb l’entorn i amb la resta de persones. 
 
La casuística que es planteja és tan àmplia que obliga a la redacció i aprovació d’una 
ordenança amb més de dos-cents articles, que tot i no preveure tots els casos que es 
poden plantejar en aquest àmbit sens dubte que permetrà regular la majoria dels 
mateixos. 
 
A tal fi, per part dels serveis municipals s’ha redactat la corresponent ordenança que 
ara es sotmet a aprovació del Ple. 
 



 

 

 
Atès el que disposen els articles 84 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local, 178 de la LMRLC, la Llei 16/2015, articles 58 a 66 del Decret 179/95 ROAS i 
normativa concordant. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de la Corporació. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 9 de juliol de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar inicialment l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència de 
Taradell. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública durant trenta dies l’expedient per mitjà de la 
publicació d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, al tauler d’edictes municipal i al web 
municipal, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions. En el cas que no 
se’n formulin s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre 
acord exprés. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que és una ordenança que feia temps que estava pendent i que és 
complexa i difícil d’elaborar, sobretot la part tècnica i agraeix la feina feta pel secretari. 
Que és un document que serà viu i caldrà modificar i anar adaptant però és important 
que hi sigui. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que s’hi està treballant des de fa temps per altres companys 
regidors com l’Albert Ledesma. Que està content d’haver-la portat fins a l’aprovació 
juntament amb els companys regidors, Sr. Baucells i Sr. Casadevall i amb el suport 
del Secretari, ja que era una de les coses que volia deixar fetes abans d’acabar 
aquesta legislatura. Que aquesta ordenança té l’objectiu de regular els principis bàsics 
de la convivència i que és molt extensa i serà dinàmica. 
 
El Sr. Casadevall vol fer expressa la seva felicitació al Secretari ja que s’ha pres la 
labor de redactar una ordenança complexa. Que el bon govern i el civisme s’aplica a 
governants i governats i espera que se’n faci un bon ús. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA 
IMPLANTACIÓ I EXPLOTACIÓ DE POLLASTRES ECOLÒGICS AL MAS 
BELLPUIG DE TARADELL. Exp. 1620/17. 
 



 

 

En sessió del dia 14 de desembre de 2017, el Ple d’aquest ajuntament va acordar 
aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una explotació de 
pollastres ecològics al Mas Bellpuig de Taradell, restant aprovat amb caràcter 
provisional si no es formulaven reclamacions o al·legacions durant el període 
d’informació pública de l’expedient. 
 
Es va sotmetre a informació pública i es varen sol·licitar els informes als organismes 
competents, sense que es formulessin al·legacions o reclamacions durant el període 
d’informació pública, quedant aprovat amb caràcter provisional. 
 
Posteriorment es va remetre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, la qual, en sessió del dia 12 de juny de 2018 va acordar 
suspendre l’aprovació definitiva del Pla Especial de referència fins que mitjançant un 
text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, incorporés les prescripcions que s’hi especifiquen. 
 
En data 25 de juny de 2018 el promotor de l’expedient Mas Bellpuig SCP, presenta a 
l’ajuntament el text refós corresponent. 
 
Atès que en data 25 de juny de 2018 l’arquitecte municipal emet informe favorable en 
relació al text refós presentat perquè incorpora les prescripcions establertes en l’acord 
de 12 de juny de 2018 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 9 de juliol de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar el Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una 
explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig de Taradell, presentat per Mas 
Bellpuig SCP, expedient 1620/2017. 
 
Segon.-Remetre còpia del referit text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un expedient que es va iniciar fa 7 mesos. Que 
finalment avui s’aprova el text refós. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 06/04/2017 DE SOL·LICITUD A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA CESSIÓ A AQUEST AJUNTAMENT 
D’UNS TRAMS DE LES CARRETERES B-530 I BV-5305. EXP. NÚM. 776/2017 
 



 

 

Vist en sessió del dia 6 d’abril de 2017 el Ple municipal va acordar sol·licitar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, 
la cessió a l’Ajuntament de Taradell de la titularitat d’uns trams de les carreteres B-
530 i BV-5305. Que els punts quilomètrics dels trams a cedir de les esmentades 
carreteres que consten en l’esmentat acord són erronis essent necessari rectificar-los. 
 
Vist que les carreteres B-530 i BV-5305 transcorren en part pel nucli urbà de Taradell, 
des del punt quilomètric PK 0+000 fins al seu punt quilomètric PK 0+503 la primera, i 
des del punt quilomètric PK 0+060 fins al seu punt quilomètric PK 0+537 la segona, 
coincidint i formant part dels vials anomenats c. de la Font, c. del Joc de la Pilota, Pg. 
de Domènech Sert i carretera de Balenyà. 
 
Que per a una millor gestió del nucli urbà i atès que els referits trams de carretera 
formen part del mateix, és convenient que la seva titularitat sigui de l’Ajuntament. 
 
Per altra part l’Ajuntament és titular dels vials anomenats Ronda de Ponent, que 
s’inicia a la intersecció amb la carretera B-520 fins a la intersecció amb la carretera 
BV-5306, i de l’Av. Mn. Cinto Verdaguer entre la carretera BV-5306 fins a la intersecció 
amb la BV-5305.  
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement en la Comissió Informativa 
General de data 9 de juliol de 2018. 
 
Per tot això es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona, la cessió a l’Ajuntament de Taradell de la titularitat de les 
carreteres següents: 
 

1) B-530: PK 0+000 fins al seu punt quilomètric PK 0+503. 
2) BV-5305: PK 0+060 fins al seu punt quilomètric PK 0+537. 

 
Segon.-Oferir al Departament de Territori i Sostenibilitat, la cessió de la titularitat de 
la Ronda de Ponent, des de la intersecció amb la carretera B-520 fins a la intersecció 
amb la carretera BV-5306, i de l’Av. Mn. Cinto Verdaguer entre la carretera BV-5306 
fins a la intersecció amb la BV-5305. 
 
Tercer.-Per altra banda, manifestar pel que fa al planejament urbanístic vigent 
municipal, segons la documentació gràfica inclosa al POUM de Taradell (plànol O-02, 
estructura viària), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central (CTUCC), en sessió de data 22 de setembre de l’any 2009, es 
preveu una reserva viària per a la Ronda Est d’Osona integrable a la xarxa de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, que donaria continuïtat a la Ronda de 
Ponent, entre la rotonda existent a la carretera BV-5306 PK 0+500 i la rotonda prevista 
a la carretera BV-5305 PK 1+150. En aquest escenari, un cop s’executés aquest tram 
de prolongació de la variant i que s’emplaçaria al sud-oest del nucli urbà, seria factible 
el retorn de la titularitat  de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Taradell, de 
l’Av. Mn. Cinto Verdaguer en el tram comprès entre les carreteres BV-5306 i BV-5305. 



 

 

 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica l’acord. Que els tràmits es van iniciar el 2010. Que s’havia acordat 
de paraula però el procediment administratiu ha estat més complexa. Que l’aplicació 
del 155 ho va encallar. Que hem hagut d’esperar a tornar a tenir govern. Que 
l’Ajuntament assumirà la competència del tram que va des de la rotonda de la T a la 
rotonda de l’Atlàntida. 
 
El Sr. Clot comenta que és un tema que fa anys que s’arrossegava i és una sort que 
es pugui solventar. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:32 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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