
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL
REALITZADA EL DIA 31 DE JULIOL DE 2008

Número de sessió: P/1/2008
En el municipi de Taradell, en el Saló d’Actes de la Casa de la Vila, el dia 31 de

juliol de 2008, es reuneix a dos quarts i cinc minuts de deu del vespre el Ple de
l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, il·lustre senyor Lluís
Verdaguer i Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb
assistència dels Regidors següents: senyor Albert Ledesma i Castelltort, senyora
Imma Codony i Soler, senyora Rosa Papell i Coma, senyor Joan Casassas i Martí,
senyora Montserrat Casals i Saborit, senyor Joan Bruy i Riera i senyor Ramon Sayós i
Serra, del grup polític municipal de CiU, i senyor Antoni Casassas i Jordà, senyor Jordi
Freixas i Codina, senyora Rosa Morales i Sánchez, senyor Lluís Rodríguez i Rufart i
senyora Carme Coll i Madriguera, del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria
corresponent al mes d’agost. La Regidora senyora Montserrat Casals i Saborit, del grup
polític municipal de CiU, justifica la seva inassistència.

Assisteix el Secretari-Interventor titular de la Corporació senyor Lleonard Ferrer i
Bird.

Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui
començar la sessió, és oberta per la presidència.

A.- DICTÀMENS

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Alcalde senyor Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la

present sessió si tenen que formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior del Ple de l’Ajuntament de Taradell realitzada el dia 3 de juliol de 2008,
número de sessió P/09/2008, segons 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).

Atès que els Regidors assistents no efectuen cap observació, l’Alcalde proposa
al Ple de l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de
Taradell realitzada el dia 3 de juliol de 2008, número de sessió P/09/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, set (7), del grup de CiU; vots en
contra, cinc (5), del grup d’ERC; abstencions, cap (0); sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i de fet de la



corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3,
complint-se el quòrum exigit per la llei.

2.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, NETEJA, REPARACIÓ, I CONTROL
D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL EL PUJOLÓ DE TARADELL

PART EXPOSITIVA:
Atès que l’adjudicatari del contracte de la concessió administrativa dels serveis

de manteniment, conservació, neteja, reparació i control d’ús de les instal·lacions del
Pavelló Poliesportiu Municipal El Pujoló de Taradell, senyor Josep Casassas i Arumí, i
l’Ajuntament de Taradell han consensuat de mutu acord la resolució del citat contracte
de data 24 de novembre de 1999, donada la impossibilitat de complir-lo adequadament
per malaltia sobrevinguda a l’adjudicatari.

Vist l’article 111.c) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, que permet la resolució de
contractes per mutu acord, i l’article 44, que permet la cancel·lació i devolució de la
garantia definitiva quan es resolt un contracte sense culpa del contractista, com en el
present cas.

Atès que mentre no finalitzi el procediment de contractació d’un nou adjudicatari
del contracte esmentat es considera adient i necessari encomanar les tasques del
contracte de forma provisional per tal que no es col·lapsi el pavelló poliesportiu.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
favorablement en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General (CIG)
realitzada el passat dilluns, l’Alcalde i President de la CIG proposa al Ple de
l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la resolució del contracte de la concessió administrativa dels
serveis de manteniment, conservació, neteja, reparació i control d’ús de les
instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal El Pujoló de Taradell, de data 24 de
novembre de 1999, signat entre l’Ajuntament de Taradell i el senyor Josep Casassas i
Arumí, de mutu acord i donada la impossibilitat de complir-lo adequadament per
malaltia sobrevinguda a l’adjudicatari, amb data de l’1 de juliol de 2008.

Segon.- Aprovar la incoació d’expedient de devolució i cancel·lació de garantia
definitiva, 359,90 euros, amb inserció en el tauló d’anuncis de la corporació del
corresponent Edicte d’informació pública, i si no es presenten al·legacions de
responsabilitats durant un període de quinze dies hàbils, cancel·lar i retornar la garantia
definitiva dipositada.

Tercer.- Encomanar, de forma provisional amb data des de l’1 de juliol de 2008 i
fins que conclogui el procediment de la nova adjudicació del contracte que caldrà
tramitar, les tasques del contracte administratiu ara resolt a l’entitat esportiva Club Patí
Taradell amb les mateixes obligacions i drets que consten en el contracte resolt, en el
qual el preu anual del contracte a pagar des de novembre de 2007 fins a octubre de
2008 és de 1.075,50 euros mensuals, per tal que el correcte funcionament del pavelló



poliesportiu resti garantit fins que s’encarregui el nou adjudicatari.
Quart.- Notificar el present dictamen al el senyor Josep Casassas i Arumí i al

Club Patí Taradell.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
El senyor Casassas diu que votaran a favor i que agraeixen la tasca feta pel fins

ara adjudicatari, afegint-se a l’agraïment l’equip de govern.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

3.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DEL CRÈDIT DE 120.000,00
EUROS ATORGAT PER LA CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL
PER A L’OBRA <<RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ NORD-OEST PER LA
MILLORA DELS ACCESSOS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS “EL VIVET” I
FUTURA CONNEXIÓ AMB “ELS CASTELLETS”, 2ª FASE 2ª ETAPA>>

PART EXPOSITIVA:
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió del

dia 3 de juliol de 2008, ens ha concedit un crèdit de 120.000,00 euros, per al
finançament de part del cost de l’obra local ordinària "Ronda de Circumval·lació nord-
oest per la millora dels accessos als Polígons Industrials El Vivet i futura connexió amb
Els Castellets, 2ª fase 2ª etapa”.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
favorablement en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General (CIG)
realitzada el passat dilluns, l’Alcalde i President de la CIG proposa al Ple de
l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’acceptació del crèdit de 120.000,00 euros destinats a finançar
l’actuació "Ronda de Circumval·lació nord-oest per la millora dels accessos als
Polígons Industrials El Vivet i futura connexió amb Els Castellets, 2ª fase 2ª etapa”, al
0% d’interès anual a retornar en 10 anualitats, concedit per la Diputació de Barcelona
mitjançant dictamen de la seva Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2008, amb
càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local.

Segon.- Aprovar el text dels convenis a subscriure amb la Diputació de Barcelona,
que consten a l’expedient.

Tercer.- Comprometre’s a consignar en l’estat de despeses dels pressupostos
dels exercicis en què hagin de reintegrar-se els crèdits, les partides corresponents per
atendre l’abonament a la Diputació de l’import de les anualitats fixades per al
reintegrament dels crèdits concedits.

Quart.- Afectar, durant aquests exercicis, els ingressos que obtingui l’Ajuntament
procedents de la recaptació dels tributs propis i de les participacions i recàrrecs
municipals d’impostos de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, fins a cobrir l’import



de les anualitats corresponents al reintegrament dels crèdits concedits, per tal de
garantir aquesta obligació creditícia.

Cinquè.- Manifestar que l’Ajuntament disposa en ferm dels terrenys, servituds,
permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per a la
realització de la inversió.

Sisè.- Facultar l’Il·ltre. senyor Alcalde-President d’aquest Ajuntament, Lluís
Verdaguer i Vivet, perquè procedeixi a la signatura dels convenis indicats, i realitzi
qualsevol acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquesta resolució.

Setè.- Facultar la Diputació de Barcelona perquè pugui percebre directament de
l’entitat pagadora o recaptadora dels ingressos afectats la totalitat de les quantitats
vençudes i no satisfetes.
DEBAT:
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, set (7), del grup de CiU; vots en

contra, cap (0); abstencions, cinc (5), del grup d’ERC; sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i de fet de la
corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple i absoluta, complint-se
el quòrum exigit per la llei.

4.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES
LOCALS DE TARADELL PER A L’ANY 2009

PART EXPOSITIVA:
Atès que la Directora dels Serveis Territorials de Treball del Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya, ens ha sol·licitat, per ofici amb registre de sortida
núm. 0279S/1301/2008 del 27-06-2008 i registre d’entrada núm. 1223 del 4-07-2008,
que proposem les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 2009, a fi que la
Honorable Consellera de Treball les fixi per Ordre.

Vist l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la proposta
ha de ser adoptada pel Ple de l’Ajuntament, i que cal proposar-les abans de 30 de
setembre de 2008.

Vist que les festes locals tradicionals de Taradell, el dia 20 de gener, Sant
Sebastià, i el dia 25 d’agost, Sant Genís, escauen en dimecres no festiu, es considera
convenient proposar fixar-les com a festes locals de Taradell.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
favorablement en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General (CIG)
realitzada el passat dilluns, l’Alcalde i President de la CIG proposa al Ple de
l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar proposar a la Honorable Consellera de Treball com a festes
locals del municipi de Taradell per a l’any 2009, el dimecres dia 20 de gener, Sant
Sebastià, i el dimecres dia 25 d’agost, Sant Genís.

Segon.- Remetre certificació de la present resolució a la Directora dels Serveis
Territorials a Barcelona de Treball i Indústria del Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya abans del 30 de setembre de 2008.



DEBAT:
El senyor Verdaguer explica el dictamen.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup

de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

5.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
ESPORTIVES I CULTURALS ANY 2008

PART EXPOSITIVA:
Ateses les sol·licituds de subvencions rebudes de les diverses entitats

esportives i culturals del municipi, acompanyades dels corresponents justificants de la
seva legal constitució, del seu NIF, de la seva finalitat, de l’estat de comptes o balanç
econòmic corresponent a l’any 2007, del pressupost detallat corresponent a l’any 2008,
dels projectes a desenvolupar durant 2008, i de la participació en la promoció de la vila
que es preveu.

Atès que al pressupost general per a l’actual exercici de 2008 hi figuren en l’estat
de despeses la partida 45248905, subvencions a entitats esportives, dotada amb
7.679,00 euros, i la partida 45148907, subvencions a entitats culturals, dotada amb
14.832,00 euros.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
favorablement en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General (CIG)
realitzada el passat dilluns, l’Alcalde i President de la CIG proposa al Ple de
l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions finalistes amb càrrec a les
partides que s’esmenten, amb el repartiment següent.

Subvencions entitats culturals. Partida 45148907 51.600,00 €
Arts escèniques 1.800,00 €
GOTTIC 600,00 €
Tint Taradell Teatre 600,00 €
Coral l’Arpa 600,00 €
Festes 24.000,00 €
Consell de Joventut 10.000,00 €
Toca-sons 9.000,00 €
Tonis 3.000,00 €
Patronat de la Vellesa 2.000,00 €
Tradicions 6.000,00 €
Agrupació Sardanista 3.000,00 €
Esbart Sant Genís 2.000,00 €
Colla jove de Geganters 1.000,00 €
Lleure 7.200,00 €



Activitat continuada 4.800,00 €
Centre Excursionista Taradell 1.200,00 €
Agrupament Rocaguinarda 1.200,00 €
Espelma Espieta 1.200,00 €
Associació Jubilats 1.200,00 €
Activitats esporàdiques 2.400,00 €
Mon-rodó 600,00 €
Som dones 600,00 €
Associació de Caçadors 600,00 €
Amics Pescadors 600,00 €
Educació 4.900,00 €

Secundària 1.300,00 €
AMPA IES Taradell 1.300,00 €
Primària 2.700,00 €
AMPA Sant Genís i Sta. Agnès 900,00 €
AMPA Les Pinediques 900,00 €

AMPA El Gurri 900,00 €
Infantil 900,00 €
AMPA La Xarranca 450,00 €
AMPA La Baldufa 450,00 €
Comerç 800,00 €
A. Botiguers Taradell 800,00 €
Barris 1.400,00 €
A.V. Mont-rodon 350,00 €

A.V. La Roca 350,00 €
A.V. La Madriguera 350,00 €
A.V. Goitallops 350,00 €
Mitjans de comunicació 5.500,00 €
Ràdio Taradell 4.500,00 €
Revista Taradell 1.000,00 €

Subvencions entitats esportives. Partida 45248905 9.000,00 €
U. Deportiva Taradell 3.000,00 €
C. Patí Taradell 3.000,00 €
P. Esports Taradell 3.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS 60.600,00 €
Segon.- Aprovar que en el pròxim expedient de modificació de crèdits del

pressupost vigent de l’any 2008 s’efectuarà el suplement de crèdit necessari en les
partides citades per tal de dotar-les suficientment amb els nous imports incrementats.

Tercer.- Notificar el present dictamen a les entitats interessades, assabentant-
les que caldrà justificar obligatòriament, amb justificants fiscalment correctes,
despeses de la entitat per un import del doble al de la subvenció atorgada i haver
aportat tota la documentació sol·licitada.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen, una endreçada incloent entitats a les
que se’ls pagaven directament factures i ara se’ls dóna subvenció, detallant algunes de



les que s’han incrementat més que la mitjana, havent-se unificat criteris dintre dels
mateixos grups.

La senyora Coll pregunta per l’últim punt del dictamen, repetint-lo la senyora
Codony. La senyora Coll pregunta si se’ls ha demanat pressupostos a les entitats,
responent el senyor Verdaguer detallant la documentació demanada i les condicions
pactades amb algunes entitats per establir un mínim d’activitats a fer.

El senyor Freixas diu que és paternalista i troba a faltar polítiques culturals i
promoció de l’esport, que cada entitat té necessitats diferents i que haurien de ser elles
mateixes les que es reparteixin els fons. El senyor Verdaguer diu que se’ls demana una
memòria per saber les necessitats que tindran i que quan hi ha una activitat
extraordinaris se’ls dóna un ajut extraordinari, i que l’any que vinent els agradaria
incrementar les subvencions.

El senyor Casassas diu que votaran a favor i que podria haver una part de
subvenció fixa i una de variable.

El senyor Freixas demana si també es donen per a despeses de promoció,
responent el senyor Verdaguer que si se’n donen.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

B.- MOCIONS

Seguidament el senyor Verdaguer manifesta que hi ha dues mocions de
l’Alcaldia per sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència i que no estaven
incloses en l’ordre del dia. Són les mocions següents:

6.A.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT
AMB GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, PER A L’ANY 2008

PART EXPOSITIVA:
Atès que la corporació va aprovar un conveni fiscal amb Gas Natural SDG, S.A.,

(ara Gas Natural Distribución SDG, S.A.) per als anys 1997, 1998 i 1999, en la sessió
realitzada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell del dia 4 de desembre de 1997.

Atès que aquest conveni va ser prorrogat per a l’any 2000, en la sessió realitzada
pel Ple el dia 9 de març de 2000, per a l’any 2001, en la sessió realitzada pel Ple el dia
8 de març de 2001, per a l’any 2002, en la sessió realitzada pel Ple el dia 11 d’abril de
2002, per a l’any 2003, en la sessió realitzada pel Ple el dia 6 de març de 2003, per a
l’any 2004, en la sessió realitzada pel Ple el dia 3 de juny de 2004, per a l’any 2005, en
la sessió realitzada pel Ple el dia 7 de juliol de 2005, per a l’any 2006, en la sessió
realitzada pel Ple el dia 11 de maig de 2006, i també per a l’any 2007, en la sessió
realitzada pel Ple el dia 17 de gener de 2008.

Vist l’esborrany de pròrroga, per a l’any 2008, del conveni fiscal, amb
l’establiment d’una fórmula de pagament de les taxes per la utilització privativa o per



l’aprofitament especial del domini públic local i de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, així com les garanties de
reposició de paviments, beneficiosa per a la hisenda municipal.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
favorablement en la sessió ordinària de la Comissió Informativa General (CIG)
realitzada el passat dilluns, l’Alcalde i President de la CIG proposa al Ple de
l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la prorroga per a l’exercici 2008 del conveni fiscal entre
l’Ajuntament de Taradell i la companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. (abans Gas
Natural SDG, S.A.), aprovat pel Ple en sessió de data 4 de desembre de 1997 i signat
en data 16 de desembre de 1997, regulador de les condicions de pagament de tributs
municipals derivats de les instal·lacions de subministrament i distribució de gas natural
per a usos domèstics, comercials i industrials en el municipi de Taradell, amb les
previsions establertes en l’escrit de proposta de pròrroga de la dita companyia de data
18 de juliol de 2008, registre d’entrada núm. 1402 del 24-07-2008, que consta a
l’expedient.

Segon.- Facultar l’Alcalde senyor Lluís Verdaguer i Vivet perquè en nom i
representació de la corporació procedeixi a la signatura i execució de la pròrroga del dit
conveni.

Tercer.- Notificar la present resolució a la companyia Gas Natural Distribución
SDG, S.A.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:
SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE LA URGÈNCIA D’INCLOURE-LA A L’ORDRE DEL DIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.
SOBRE L’ADOPCIÓ DE LA MOCIÓ:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

6.B.- APROVAR, SI S’ESCAU, CERTIFICACIONS D’OBRES

PART EXPOSITIVA:
Atès que el director facultatiu de les obres del projecte tècnic modificat per

segona vegada de l’obra local ordinària <<”Projecte per a la reforma i ampliació de
l’edifici d’educació infantil” del C/. Ramon Pou, s/n, de Taradell>>, expedient 1-2006-
negociat-obres, finançada pel Departament d’Educació, ha signat amb data 30 d’abril
de 2008 la certificació de les obres executades fins a la dita data.



L’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament de Taradell l’adopció de la següent
proposta de dictamen:
PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 16 de les obres del projecte tècnic
modificat per segona vegada de l’obra local ordinària <<”Projecte per a la reforma i
ampliació de l’edifici d’educació infantil” del C/. Ramon Pou, s/n, de Taradell>>,
expedient 1-2006-negociat-obres, obra finançada pel Departament d’Educació, que
puja a la quantitat de 57.054,96 euros, IVA inclòs, autoritzant la despesa amb càrrec a la
partida 51160101, obres reforma i ampliació de l’edifici d’educació infantil, parvulari del
C/. Ramon Pou, del pressupost general de 2008.

Segon.- Notificar el present dictamen a l’adjudicatari de les esmentades obres,
Construccions Freixas-Serra, S.A., i remetre la documentació adient a l’organisme que
han subvencionat les obres per al cobrament de la part subvencionada corresponent,
expedient núm. 1-2006-negociat-obres al Departament d’Educació.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
El senyor Rodríguez pregunta per la data, responent el senyor Verdaguer.
El senyor Casassas pregunta si s’ha fet la recepció de l’obra, responent el

senyor Verdaguer que encara no s’ha fet.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:
SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE LA URGÈNCIA D’INCLOURE-LA A L’ORDRE DEL DIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.
SOBRE L’ADOPCIÓ DE LA MOCIÓ:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, dotze (12), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (12) el
nombre de membres presents a la sessió i tretze (13) el nombre de membres legals i
de fet de la corporació, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i
dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

C.- COMUNICACIONS DIVERSES AL PLE I CONTROL
D’ÒRGANS MUNICIPALS

7.- COMUNICACIONS DIVERSES AL PLE

La portaveu substituta del grup de CiU, senyora Codony, comunica al Ple de
l’Ajuntament de Taradell:

1.- Que durant les vacances, de l’11 d’agost al 7 de setembre de 2008, del senyor
Lleonard Ferrer i Bird, Secretari-Interventor municipal, serà substituït en l’esmentat
càrrec de forma accidental per la senyora Maite Vallmitjana i Boix de l’11 al 17 d’agost
de 2008, per la senyora Maria Carme Seuma i Blancafort del 18 al 24 d’agost de 2008, i
per la senyora Àngela Codina i Costa del 25 d’agost al 7 de setembre de 2008.



2.- Que a la Junta de Govern Local del dia 7 de juliol de 2008 es va aprovar la
modificació dels contractes laborals per temps indefinit i de jornada sencera dels
senyor Eduard Godayol i Freixas i Joan Solà i Sort, membres de la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis, en el sentit d’incrementar-los 228,00 euros bruts mensuals a
cadascun d’ells en el concepte “Plus voluntari” amb efectes des de l’1 de juliol de 2008,
quantitats que no es devengaran a les pagues extraordinàries actuals ni en qualsevol
altres de noves que pel Conveni de la construcció puguin crear-se.

3.- Que a la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol de 2008 es va aprovar la
contractació laboral de la senyora Ayada Akalai, com ordenança-notificadora, amb
contracte laboral per temps determinat, de l’1 al 31 d’agost de 2008, amb jornada
laboral del 37%, es a dir 15 hores setmanals, una retribució bruta mensual de 312,89
euros i demés condicions de treball segons el Conveni d’oficines i despatxos.

El Ple de l’Ajuntament de Taradell es dóna per assabentat.

8.- CONTROL D’ÒRGANS MUNICIPALS, PRECS I PREGUNTES

El senyor Freixas pregunta per la situació de la piscina, responent el senyor
Verdaguer que a la empresa se’l va requerir què continués les obres, va presentar
al·legacions i ara s’ha enllestit per la direcció facultativa l’informe sobre aquestes
al·legacions i al setembre es desestimaran i s’incoarà expedient de resolució de
contracte, incautació de fiança i reclamació de danys i perjudicis, si s’escau, i que la
liquidació final d’obres serà pràcticament a zero. El senyor Freixas pregunta si després
de resoldre el contracte es traurà a concurs el mateix projecte o es modificarà,
responent el senyor Verdaguer que es modificarà ja que es redueixen els vestuaris, el
gimnàs tindrà finestres i altres coses d’aquest tipus. El senyor Freixas pregunta si al
modificar el projecte es dóna per perduda la subvenció, responent el senyor Verdaguer
que això ja ho va explicar, donat que algunes de les condicions no es poden complir,
com la orientació del vas, i, per tant, el 25% ja s’havia perdut, i que molts dels
requeriments són absurds. El senyor Rodríguez pregunta que si guanyem el contenciós
tampoc cobrarien 1.000.000 d’euros, responent el senyor Verdaguer que així és, que
cobraríem 750.000 euros. El senyor Freixas diu que amb tot això s’aclara que el
projecte no estava bé, responent el senyor Verdaguer que el Consell Català de l’Esport
és el principal responsable com es demostra amb tots els ajuntament que estem
afectats per la pèrdua de subvencions.

La senyora Morales pregunta si s’ha creat la Comissió de Festes i quin
programa hi haurà a la Festa Major, responent el senyor Verdaguer que no s’ha creat la
Comissió de Festes i detalla el programa, resumit, de la Festa Major d’enguany. La
senyora Morales diu que l’any passat es va dir que el programa canviaria la estructura,
responent el senyor Verdaguer que s’inclou el programa dia a dia i que s’ inclouen els
articles que ja s’incloïen abans, i que es traurà un butlletí trimestral d’informació
municipal. La senyora Morales pregunta pel programa pels infants i adolescents,
responent el senyor Verdaguer detallant alguns d’ells.

El senyor Rodríguez, en relació al tema de les antenes de telefonia, pregunta
com ha quedat el tema i que haurien de tenir una còpia de l’estudi fet, que en aquest
tema ha hagut manca d’informació, responent el senyor Verdaguer que en els anteriors
plens s’ha preguntat per aquest tema però no es va demanar una còpia de l’estudi i



que si ho volen li donarà demà mateix, explicant a grans trets que les queixes eren que
les antenes estaven al nucli urbà i l’aspecte estètic i l’estudi proposa ubicar-les a la
deixalleria ja que cobririen tot el municipi i ara s’inicia un procés de regularització i
reubicació a la nova zona. El senyor Rodríguez pregunta si hi ha un calendari, responent
el senyor Verdaguer que això es parlarà en la reunió que es farà amb els operadors de
telefonia

El senyor Casassas pregunta, en relació al POUM, que des de l’aprovació inicial
s’ha modificat bastant, detallant varis exemples, i haurà de veure’s si cal fer una altre
informació pública, que seria bo que l’Ajuntament ho posés a l’abast dels veïns, dient
que el grup d’ERC-AM no troba bé que es requalifiqui un terreny del Polígon Industrial El
Vivet en contra de la opinió dels empresaris del polígon. El senyor Verdaguer diu que
tots els canvis del POUM s’han pactat amb Urbanisme i el tema de la carretera si es va
posar a informació pública i que els tècnics diuen que no són canvis substancials, que
es publicarà en la web municipal, i respecte al terreny del polígon diu que es va reunir
amb el president de l’Associació de Veïns i que en cap cas s’oposen i el que si volen
són mes places d’estacionament i així estava previst i ho van veure correcte,
manifestant que quan es pugui vendre es farà per concurs i podrà concórrer tothom. El
senyor Casassas diu que en el document inicial aquest terreny era equipament i que
potser la pèrdua de la subvenció de la piscina fa requalificar-lo, responent el senyor
Verdaguer que es va aprovar inicialment el POUM abans de fer ells el seu programa en
el que preveien vendre’l de totes maneres. El senyor Casassas diu que es poden
regular els usos per no col·lapsar la zona. El senyor Freixas diu que requalificar va en
detriment del polígon i dels propietaris, responent el senyor Verdaguer que inicialment
al polígon vell no anaven estacionaments i s’han incorporat. El senyor Casassas diu
que si hi ha molts canvis s’ha d’informar als ciutadans.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a tres quarts
d’onze del vespre de la data a l’inici esmentada, de que jo com a Secretari-Interventor
dono fe.-

L’Alcalde, El Secretari-Interventor,

Lluís Verdaguer i Vivet Lleonard Ferrer i Bird


