
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL
REALITZADA EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2008

Número de sessió: P/11/2008
En el municipi de Taradell, en el Saló d’Actes de la Casa de la Vila

(provisionalment situada al Centre Cultural Costa i Font), el dia 18 de setembre de
2008, es reuneix a dos quarts i tres 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 de
setembre de 2008.

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 31 de juliol de 2008,
número de sessió P/10/2008, 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 31 de juliol de 2008, número de sessió P/10/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cinc (5), del grup d’ERC; abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.

2.- APROVAR, SI S’ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
2007

PART EXPOSITIVA:
Atès que el compte general corresponent al pressupost de l’exercici de 2007, ha

estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i exposat a
informació pública, mitjançant inserció d’Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

núm. 188, pàgina 78, del 6 d’agost de 2008, havent-se presentat un escrit
d’al·legacions amb data 20 de juny de 2006 i un altre escrit amb data 4 de setembre de
2008, per part del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC-AM).

Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor de data 8 de setembre de 2008.
Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada

des/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 desestimar l’escrit d’al·legacions del 4-09-2008, presentat pel
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM),
pels motius que consten a l’informe del Secretari-Interventor de data 8-09-2008, que es
considera incorporat a aquest dictamen i còpia del qual s’adjuntarà a les notificacions
que del mateix es facin, i aprovar el compte general corresponent al pressupost de
l’exercici de 2007, d’acord a l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Segon.- Remetre còpia del dit compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
amb còpia de l’escrit del grup polític municipal d’ERC-AM i de l’informe de Secretaria-
Intervenció.
DEBAT:

La senyora Codony explica el contingut del compte, similar a la liquidació del
pressupost, destacant el romanent de tresoreria, l’estalvi net positiu i el rati
d’endeutament legal, què té un topall del 110%, que no arriba al 40%. El senyor
Casassas es mostra sorprès pel procediment d’aprovar el compte al Ple ja que varen
presentar al·legacions i calia resoldre-les en una altre Comissió Especial de Comptes,
i per altre banda, en quan als números, diu que certament no estan malament, no estan
en negatiu i que el resultat pressupostari de l’any passat era negatiu d’uns 100.000
euros i el superàvit de uns 400.000 euros ara s’ha reduït a uns 12.000 euros, i voldria
demanar perquè no s’ha fet la Comissió Especial de Comptes i que es qualsevol cas
votaran en contra. La senyora Codony precisa que en el resultat pressupostari no s’han
perdut diners. El senyor Casassas diu que no passa res, perquè en un any pots gastar
més del que guanyes i que dóna més importància a la disminució del superàvit i voldria
saber com afecta la crisis econòmica actual als ingressos de l’Ajuntament. El senyor
Verdaguer diu que com al mes de novembre es farà un expedient de modificació de
crèdits pressupostaris llavors serà el moment de valorar com afecta la crisis



econòmica però que evidentment la corporació de Taradell no queda exempta, que ho
està patint amb una aturada de llicència d’obres i de compres i vendes de pisos i de
cases. El senyor Casassas demana, encara que sigui a grosso modo, quan han
disminuït els ingressos, responent el senyor Verdaguer que si els ingressos s’havien
previst en el 60% d’anys anteriors realment sols arriben al 30%, que ha estat una
aturada en sec, i diu en quan al pressupost que en el seu dia ja es va fer un informe
molt detallat que es va llegir i que les explicacions ja van quedar clares i que
evidentment tothom pot fer les interpretacions que cregui convenient i en quan al
procediment diu que ell evidentment el desconeix, que estan en mans del secretari i
suposa que els procediments els estan fen bé i si no doncs ja saben les eines que
tenen per en tot cas recórrer o corregir-lo en cas que s’hagin equivocat. El senyor
Casassas diu que no recorreran segurament perquè diu que l’assumpte tampoc té
tanta importància i que tenen l’informe a les al·legacions i que es consideren per
respostos els agradi o no els agradi.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cinc (5), del grup d’ERC; abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.

3.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DEL CRÈDIT DE 273.000,00
EUROS ATORGAT PER LA CAIXA DE CATALUNYA DINS DEL PROGRAMA
DE CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER FINANÇAR
PART DEL COST DE DIVERSES OBRES D’INVERSIÓ MUNICIPALS

PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Ajuntament de Taradell va sol·licitar, pel dictamen núm. 3 de la sessió

del Ple de l’Ajuntament de Taradell de data 3 de juliol de 2007, un préstec al Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per import de 590.583,09 euros.

Vista la notificació de la Diputació de Barcelona segons la qual en la Junta de
Govern de la mateixa, en sessió que es celebrarà el proper dia 29 de setembre de
2008, s’acordarà subvenir el préstec sol·licitat per l’Ajuntament per finançar part del cost
total de l’obra local ordinària “Projecte d’adequació dels espais interiors de l’edifici de
l’Ajuntament de Taradell”, de part del cost total de l’obra local ordinària “Rda.
circumval·lació nord-oest per millora els accessos als Polígons Industrials El Vivet i
Castellets, 2ª fase, 1ª etapa”, de part del cost total de l’obra local ordinària “Reforma i
ampliació del parvulari del CEIP Les Pinediques del C/ de Ramon Pou”, de part del cost
total de l’obra local ordinària “Punt Jove”, i de part del cost total de l’obra local ordinària
“Construcció nova llar d’infants municipal “La Baldufa”, així com la comunicació sobre
l’aprovació per part de Caixa de Catalunya on s’acordava concedir part del préstec
sol·licitat per l’Ajuntament de Taradell, 273.000,00 euros en comptes de 590.583,09
euros, per al finançament dels citats projectes d’inversió previstos en el pressupost de
2008, d’acord amb les condicions següents:

Import del préstec: 273.000,00 euros
Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0,0%



Termini: 12 anys (inclosos 24 mesos de carència)
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per

subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i
l’aprovació per part de l’Ajuntament del préstec corresponent amb la Caixa de
Catalunya.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
des/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:

Primer.- Acceptar la subvenció que ens concedirà la Diputació de Barcelona
d’import 43.486.44 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec
sol·licitat.

Segon.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Taradell, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de Crèdit Local.

Tercer.- Aprovar el préstec d’import 273.000,00 euros, atorgat per la Caixa
d’Estalvis de Catalunya, per al finançament de part del cost total de l’obra local ordinària
“Projecte d’adequació dels espais interiors de l’edifici de l’Ajuntament de Taradell”, de
part del cost total de l’obra local ordinària “Rda. circumval·lació nord-oest per millora els
accessos als Polígons Industrials El Vivet i Castellets, 2ª fase, 1ª etapa”, de part del
cost total de l’obra local ordinària “Reforma i ampliació del parvulari del CEIP Les
Pinediques del C/ de Ramon Pou”, de part del cost total de l’obra local ordinària “Punt
Jove”, i de part del cost total de l’obra local ordinària “Construcció nova llar d’infants
municipal “La Baldufa”, previstes en el pressupost de 2008 d’acord amb les condicions
següents:

Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0,0%
Termini: 12 anys (inclosos 24 mesos de carència)
Quart.- Acceptar la minuta de préstec.
Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 43.486,44

euros (com a mínim serà igual a l’import de la subvenció).
Sisè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així

com una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta
de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Setè.- Autoritzar l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords (si escau).

Vuitè.- Sol·licitar l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya (si escau).
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
VOTACIÓ ORDINÀRIA

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cap (0); abstencions, cinc (5), del grup d’ERC; sent tretze (13) 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 SOL·LICITUD D’UN CRÈDIT DE 317.583,09
EUROS AL MERCAT FINANCER PER FINANÇAR PART DEL COST DE
DIVERSES OBRES D’INVERSIÓ MUNICIPALS

PART EXPOSITIVA:
Atès que l’Ajuntament de Taradell va sol·licitar, pel dictamen núm. 3 de la sessió

del Ple de l’Ajuntament de Taradell de data 3 de juliol de 2007, un préstec al Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per import de 590.583,09 euros.

Atès que com s’ha constatat en el dictamen anterior que el préstec atorgat pel
Programa de Crèdit Local ha estat de 273.000,00 euros i no pas de 590.583,09 euros
que havíem sol·licitat i, per tant, ens cal anar al mercat financer per obtenir l’import
diferencial de 317.583,09 euros.

Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini concertades
en el vigent exercici econòmic, inclosa la nova operació, és de 590.583,09 euros, que
significa el 15,97% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el Pressupost vigent
de 2008, 3.699.427,00 euros, i, per tant, supera el 10 % dels dits ingressos, 369.942,70
euros, per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 apartat 2 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, l’òrgan competent per
l’aprovació de l’operació de crèdit és el Ple de l’Ajuntament.

Atès que com l’import de l’operació de crèdit projectada suposa el 15,97% dels
recursos ordinaris del Pressupost de 2008, és d’aplicació l’article 47 apartat 3.g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan
el percentatge assenyalat és superior al 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost,
és necessari, per l’aprovació de l’operació de crèdit, el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Vist l’informe favorable emès per Secretaria-Intervenció, de data 12 de setembre
2008.

Vist que aquesta proposta de dictamen ha estat estudiada i informada
des/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 incoació d’un expedient per a l’adjudicació del contracte de
crèdit d’un import 317.583,09 euros, consultant un mínim de tres entitats financeres,
amb les condicions financeres següents:

-Tipus d’interès variable i marge diferencial: a ofrenar
-Període de revisió: anual.
-Liquidació d’interessos i amortitzacions: trimestral
-Termini total en anys: 12 (inclosos 2 anys de carència d’amortització).
-Període de disponibilitat, 18 mesos.
-Període de carència d’amortització: 2 primers anys.
-Termini d’amortització: 12 anys.
-Comissió d’obertura: a ofrenar.
-Comissió d’estudi: a ofrenar.
-Comissió per amortització anticipada: a ofrenar.
Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 01191300, amortització de

préstecs a mig i llarg termini de fora del sector públic, de l’estat de despeses del



pressupost general de la corporació per a 2008, i fer compromís exprés de consignació
de despesa en els pressupostos següents fins a la finalització de l’amortització pel
préstec.

Tercer.- Autoritzar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per dur a terme el present dictamen.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cap (0); abstencions, cinc (5), del grup d’ERC; sent tretze (13) 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.

5.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A L’ESCOLA DE MÚSICA L’ARPA DE
TARADELL, CURS 2007-2008

PART EXPOSITIVA:
Atesa la Resolució EDU/2408/2008, de 22 de juliol, del Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2007-2008 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5183, del 29-07-2008).

Atès que a la relació de centres subvencionats hi figura el municipi de Taradell
amb el centre “Escola de Música Municipal”, codi 08066097, que correspon a l’”Escola
de Música L’Arpa de Taradell”, amb una subvenció de 76.800,00 euros (setembre-
desembre 2007, 19.072,00 euros; gener-agost 2008, 57.728,00 euros).

Vist el punt 4 de la Resolució, requerint l’acceptació pel Ple de l’Ajuntament de la
subvenció atorgada.

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 acceptar la subvenció a les corporacions locals titulars
d’escoles de música i de dansa per al curs 2007-2008, Resolució EDU/2408/2008, de
22 de juliol, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 76.800,00
euros (setembre-desembre 2007, 19.072,00 euros; gener-agost 2008, 57.728,00
euros), per a l’”Escola de Música L’Arpa de Taradell”.

Segon.- Remetre al Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius de la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, núm. 202, planta 3D, 08021 Barcelona, la
documentació requerida al punt 4 de la Resolució EDC/2408/2008, de 22 de juliol, del
citat Departament d’Educació, abans del 30 de setembre de 2008.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen, dient que al passar a escola reglada té



opcions de rebre subvencions de la Generalitat.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tretze (13), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS DE TARADELL, CURS 2007-2008

PART EXPOSITIVA:
Atesa la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, del Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants per al curs 2006-2007 i 2007-2008 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5083, del 04-03-2008).

Atès que a la relació de centres subvencionats hi figura el municipi de Taradell
amb el centre “LLI pública Municipal”, codi 08045987, que correspon a l’escola
d’educació infantil “Escola Bressol Municipal La Xarranca de Taradell”, amb una
subvenció de 127.800,00 euros.

Vist el punt 6 de la Resolució, requerint l’acceptació pel Ple de l’Ajuntament de la
subvenció atorgada.

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 acceptar la subvenció a les corporacions locals titulars de llars
d’infants per al curs 2007-2008, Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 127.800,00 euros, per a
l’Escola Bressol Municipal La Xarranca de Taradell.

Segon.- Remetre al Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius de la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, núm. 202, planta 3D, 08021 Barcelona, la
documentació requerida al punt 6 de la Resolució EDC/419/2007, de 22 de febrer, del
citat Departament d’Educació, abans del 15 de setembre de 2008.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tretze (13), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.



7.- APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ SOBRE UN PROJECTE
DE SEGURETAT

PART EXPOSITIVA:
Atesa la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en la

sessió del passat dia 25 de juny de 2008, sobre un projecte de seguretat, que és del
tenor literal següent:

<<MOCIÓ SOBRE UN PROJECTE DE SEGURETAT.-
En els darrers anys en relació a les preocupacions quotidianes de la ciutadania

han aparegut i s’han consolidat quatre grans temes; la seguretat ciutadana, la situació
econòmica, la immigració i l’habitatge.

Correspon al contingut d’aquesta moció al primer deis quatre grans temes
esmentats, el de la seguretat ciutadana.

La seguretat ciutadana és un dret de totes les persones, i aquest dret en una
societat segura és el marc per poder garantir i protegir les llibertats individuals.

La preocupació quotidiana de la ciutadania ha experimentat un augment
significatiu, no només en la seva vessant de caràcter objectiu, amb el coneixement de
les xifres de delictes i faltes comeses, i el número de denuncies presentades, sinó
també en la seva vessant de caràcter subjectiu, entesa com la percepció que té Ja
ciutadania de la seguretat.

Vivim en una societat amb noves formes de violència que es manifesten en
múltiples facetes, i si considerem la seguretat ciutadana en les seves dues vessants
comentades, el resultat és que s’observa en la ciutadania una tendència a percebre
una pèrdua. No hi ha una percepció de que la seguretat millora. El sentiment
d’inseguretat o la sensació d’inseguretat creix i així es constata en la "Memòria de
gestió 2004-2006" i "El Pla General de Seguretat de Catalunya 2006-2007", del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i en el Pla General de Seguretat
de Catalunya 2006-2007.

En la percepció de la seguretat juga un paper important la tasca de les diferents
administracions: Govern Central, Generalitat de Catalunya, i Municipis. Per tan hem de
considerar que la gestió política de la seguretat és un tema de problemàtica creixent.

Els elements bàsics de la seguretat com són els de proximitat, i els del
coneixement adquireixen en el municipi una dimensió territorial pròpia, delimitada on
és construeix la seguretat des de l’inici, perquè els espais solen ser més propers i
coneguts.

En aquest context és important destacar la publicació, en el BOE núm. 299, de 14
de desembre de 2007, de la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de desembre,
complementària de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural, la qual
modifica la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat,
afegint una nova disposició addicional cinquena.

Aquesta disposició addicional cinquena es refereix a la col·laboració per la
prestació de serveis de policia local, i el redactat traduït al català és el següent:

"En els supòsits en el que dos o més municipis limítrofes, pertanyents a una
mateixa Comunitat Autònoma, no disposin separadament de recursos suficients per a



la prestació dels serveis de policia local, podran associar-se per a l’execució de les
funcions assignades a les esmentades policies en aquesta llei"

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 164 1.b), atribueix a la Generalitat,
en matèria de seguretat pública, i d’acord amb la legislació estatal, la planificació i la
regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies
locals, i el 164 2. atribueix a la Generalitat el comandament suprem de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra i la coordinació de l’actuació de les policies locals.

D’acord amb allò que estableix l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, les comarques han de prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica,
cooperant econòmicament en la realització de serveis dels municipis.

Davant d’aquesta realitat, conscients de la necessitat, i en un marc legal que
possibilita jurídicament en matèria de seguretat, poder donar resposta a les
preocupacions quotidianes de la ciutadania d’aquells municipis, que no disposen de
recursos suficients per a la prestació deis serveis de policia local.

Des del desplegament dels MMEE els ajuntaments que disposen d’operatius de
policia -local han pogut desenvolupar sota la presidència de l’Alcalde o Alcaldessa les
juntes locals de seguretat amb l’objectiu d’analitzar i coordinar les polítiques de
seguretat entre ambdós cossos.

Es proposa als membres del Ple l’adopció dels acords que segueixen:
PRIMER.- Que el Consell Comarcal d’Osona coordini un Projecte d’àmbit

comarcal per tal de donar resposta a les necessitats de seguretat dels municipis que
no disposen de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local de
manera que els municipis interessats puguin incorporar-se a aquest projecte
fomentant i facilitant l’associació per a l’execució de les funcions assignades i pròpies
de les policies locals.

SEGON.- Que el Consell Comarcal d’Osona impulsi la creació de la junta o
juntes locals de seguretat per als petits municipis de la Comarca i pugui donar suport
als ajuntaments interessats, en aquelles temes que calgui treballar amb la Generalitat
de Catalunya

TERCER.- Aquestes juntes locals de seguretat per als petits municipis hauran de
servir per millorar la seguretat de tots aquells municipis de la comarca que en
l’actualitat no disposen dels serveis de policia local.

QUART.- Comunicar aquests acords a tots els municipis de la comarca, i al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.>>

Atès que es considera convenient donar-li el suport de l’Ajuntament de Taradell
donat que es comparteixen els criteris i solucions proposades sobre el tema de la
seguretat al municipi.

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 donar suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló en la sessió plenària del passat dia 25 de juny de 2008, sobre un
projecte de seguretat.

Segon.- Notificar el present dictamen al Consell Comarcal d’Osona i a
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.



DEBAT:
El senyor Verdaguer explica el dictamen.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tretze (13), del grup

de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.

8.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES
DE L’OBRA LOCAL ORDINÀRIA <<“CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
COBERTA A LA ZONA ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE TARADELL”,
ADAPTAT A LA NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT ESTABLERTA EN
EL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE
CATALUNYA (PIEC)>> PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA,
BRUESA CONSTRUCCIÓN, S.A., LA INCAUTACÓ DE LA FIANÇA I LA
RECLAMACIÓ DELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS

PART EXPOSITIVA:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Taradell amb data del 18 de gener de 2007, va

aprovar definitivament el projecte tècnic de les obres de l’obra local ordinària
<<“Construcció d’una piscina coberta a la zona esportiva del municipi de Taradell”,
adaptat a la normativa d’obligat compliment establerta en el Pla director d’instal·lacions
i equipaments esportius de Catalunya (PIEC)>>, la contractació i l’execució del qual
s’haurien de portar a terme d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Atès que efectuada la corresponent licitació per concurs públic, el Ple de
l’Ajuntament de Taradell de data 8 de març de 2007 va adjudicar el contracte d’obres a
la societat Brues y Feranández Construcciones, S.A. (ara Bruesa Construcción, S.A.)

Atès que d’acord amb el contracte esmentat, el preu de les obres es va fixar en
3.256.018,10 euros.

Atès que el termini d’execució era de 16 mesos, prorrogat en un mes més, es a
dir un total de 17 mesos.

Atès que amb data 16 d’abril de 2007, es va estendre l’Acta de comprovació
oportuna del replantejament i inici d’obra, que va ser subscrita pel constructor, Brues y
Feranández Construcciones, S.A. (ara Bruesa Construcción, S.A.), pel director de les
obres Sr. Rafael Aranda i Quiles, arquitecte, en representació de la societat Aranda,
Piguem, Vilalta Arquitectes, S.L., pel director de l’execució de les obres Sra. Sra. Mònica
Ortega i Guardia, arquitecte tècnic, pel coordinador de seguretat i salut de les obres Sr.
Rafael Aranda i Quiles, arquitecte, en representació de la societat Aranda, Piguem,
Vilalta Arquitectes, S.L., i pel promotor de les obres Sr. Josep Munmany i Vila, alcalde de
l’Ajuntament de Taradell.

Atès que, per tant, les obres havien d’estar finalitzades el dia 16 de setembre de
2008 (17 mesos després de la data de l’acta de comprovació del replanteig).

Atès que en data 25 d’abril de 2008, l’Alcalde de Taradell va emetre un Decret de



l’Alcaldia en el qual es requeria a l’adjudicatària del contracte d’obres <<“Construcció
d’una piscina coberta a la zona esportiva del municipi de Taradell”, adaptat a la
normativa d’obligat compliment establerta en el Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya (PIEC)>>, l’empresa Bruesa Construcción, S.A.,
perquè en el termini de deu dies hàbils reprengués l’execució de les obres amb el
ritme d’execució establert a la oferta presentada, donat que si no fos així, es procediria
a incoar el corresponent expedient de resolució de contracte per causes imputables al
contractista, abandonament de l’execució de les obres, i incautació de la fiança
definitiva dipositada, d’acord a la clàusula 72.4 del plec de clàusules administratives
generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la corporació de Taradell.

Atès que notificat l’anterior Decret de l’Alcaldia, la societat Bruesa Construcción,
S.A., NIF A-20060034 i amb domicili social a Madrid, C/. Suero de Quiñones, núm. 38, va
presentar un recurs de reposició amb data del 20 de maig de 2008, registre d’entrada
núm. 946 del 21-05-2008, al·legant en contra del citat requeriment de represa de les
obres i demanant la suspensió del compliment del contracte fins que s’arribi a una
solució consensuada tant econòmica com tècnica que no causi perjudicis a cap de les
parts.

Vistos els informes emesos pel Sr. Rafael Aranda i Quiles, arquitecte, en
representació de la societat Aranda, Piguem, Vilalta Arquitectes, S.L., com a director
facultatiu de les obres, i la Sra. Mònica Ortega i Guardia, arquitecte tècnic, com a
directora facultativa de l’execució de les obres de l’obra local ordinària <<“Construcció
d’una piscina coberta a la zona esportiva del municipi de Taradell”, adaptat a la
normativa d’obligat compliment establerta en el Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya (PIEC)>>, en resposta a les al·legacions fetes per
a la empresa Bruesa Construcción, S.A., en els que desvirtuen les al·legacions del
recurs de reposició esmentat i ratifiquen l’abandonament de l’execució de les obres i la
consegüent resolució del contracte d’obres, incautació de la fiança i rescabalament
dels danys i perjudicis causats, si s’escau, per incompliment imputable al contractista, i
que la causa de l’incompliment del contractista és l’abandonament de l’execució de les
obres sense haver-les finalitzat, d’acord al que estableix l’article 111.e), g) i h), del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques: e) La demora en el compliment dels
terminis per part del contractista i l’incompliment del termini assenyalat en l’article 71.2,
paràgraf d) (on s’inclou l’abandonament de les obres). g) L’incompliment de les
restants obligacions contractuals essencials (on s’inclou l’incompliment de les ordres
de treball donades per escrit i en nombroses ocasions, de la direcció facultativa). h)
Aquelles que s’estableixin expressament en el contracte (on s’inclou la no acceptació
dels preus contradictoris elaborats segons els elements contractuals).

Considerant que amb data 29 de març de 2007, l’Alcaldia per delegació del Ple
de l’Ajuntament de Taradell i el Sr. Jesús León i López, en nom i interés de la societat
Brues y Fernández, S.A. (ara Bruesa Construcción, S.A.), empresa adjudicatària de les
obres, van subscriure un contracte d’obra, en virtut del qual el contractista adjudicatari
es comprometia a executar les obres seguint estrictament els preus, Plecs de
Condicions i altres documents contractuals.

Considerant que per respondre del compliment del contracte es va constituir a
favor de l'òrgan de contractació una fiança amb un import de 130.240,72 euros.

Vist l’article 112 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i



l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

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 desestimació del recurs de reposició presentat per la societat
Bruesa Construcción, S.A., adjudicatària del contracte d’obres de l’obra local ordinària
<<“Construcció d’una piscina coberta a la zona esportiva del municipi de Taradell”,
adaptat a la normativa d’obligat compliment establerta en el Pla director d’instal·lacions
i equipaments esportius de Catalunya (PIEC)>>, de data 20 de maig de 2008, registre
d’entrada núm. 946 del 21-05-2008, en contra del Decret de l’Alcaldia de data 25 d’abril
de 2008, pel qual es requeria a la citada adjudicatària que reprengués l’execució de les
obres amb el ritme d’execució establert a l’oferta presentada, d’acord als informes
emesos pel Sr. Rafael Aranda i Quiles, arquitecte, en representació de la societat
Aranda, Piguem, Vilalta Arquitectes, S.L., com a director facultatiu de les obres, i per la
Sra. Mònica Ortega i Guardia, arquitecte tècnic, com a directora facultativa de l’execució
de les obres, que consten a l’expedient i que es consideren incorporats a aquest
dictamen i còpia dels quals s’adjuntarà a totes les notificacions que es facin als
interessats.

Segon.- Aprovar que s’incoï el procediment per acordar, si és procedent, la
resolució del contracte d’obres per a l’execució de l’obra local ordinària <<“Construcció
d’una piscina coberta a la zona esportiva del municipi de Taradell”, adaptat a la
normativa d’obligat compliment establerta en el Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya (PIEC)>>, la qual cosa comportaria la
corresponent confiscació de la garantia i el rescabalament de danys i perjudicis, si n’hi
haguessin, i no fos suficient la garantia esmentada.

Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de deu dies des de la
notificació d’aquesta resolució, i a l’avalador o assegurador pel mateix termini, als
efectes que presentin les al·legacions que considerin convenients.

Quart.- Aprovar que, un cop realitzades les al·legacions, se n’emeti informe pels
Serveis Tècnics Municipals i, així mateix, que es realitzi informe de Secretaria-
Intervenció sobre la resolució del contracte.

Cinquè.- Notificar el present dictamen a tots els interessats en l’expedient.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen. El senyor Casassas diu que votaran a
favor per vetllar pels interessos de l’Ajuntament, en primer terme, i creuen que
l’empresa no havia d’abandonar l’obra i a més a més entenen que si l’ha abandonat
doncs tot allò que se’n deriva que és la fiança i el que calgui ha de quedar a
l’Ajuntament perquè no perdi diners, dient que la empresa no havia d’abandonar l’obra
en cap dels casos i tingui qui tingui la raó, que al seu entendre són tant crítics amb
l’empresa constructora com poden ser-ho amb els arquitectes, que probablement han
hagut molts errors, que el projecte no els ha acabat d’agradar, que s’ha parlat moltes
vegades i que hi ha una part de crítica no només a la empresa sinó també d’una part de
culpa de tothom. El senyor Verdaguer agraeix el suport del grup d’ERC en aquesta part
referida a la empresa i que tindran més força.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:



S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tretze (13), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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.

9.- APROVAR, SI S’ESCAU, PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA
AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENYORA ROSA
MORALES I SÁNCHEZ

PART EXPOSITIVA:
Atès que en aquest Ajuntament va tenir entrada l’escrit de la senyora Rosa

Morales i Sánchez, Regidora de l’Ajuntament, el dia 8 de setembre de 2008, en el qual
es formalitzava la renuncia voluntària al càrrec de Regidora que ocupa en aquest
Ajuntament des de que va prendre possessió del càrrec el dia 16 de juny de 2007,
després de les eleccions locals del 23 de maig de 2007.

Atès que la renuncia al càrrec no serà efectiva fins que es sotmeti al Ple de
l’Ajuntament, es a dir, fins la data d’avui.

Atès que també va tenir entrada l’escrit de la senyora Maria Concepció Móra i
Sanglas, el mateix dia 8 de setembre de 2008, en el qual de manera anticipada i
expressa formalitzava la renuncia voluntària al càrrec de Regidora en substitució de la
senyora Rosa Morales i Sánchez, que li pertocava per ser la següent candidata en la
llista electoral.

Vistos els articles 9.4 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 182 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, realitzada la tramitació
reglamentàriament establerta, i vist l’informe de Secretaria-Intervenció de data 10 de
setembre de 2008.

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 prendre coneixement de la renuncia al càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Taradell que realitza la Rosa Morales i Sánchez.

Segon.- Comunicar aquest dictamen a la Junta Electoral per tal que aquesta
remeti les credencials del senyor Salvador Clot i Tor, següent en la llista dels que
concorreran a les últimes eleccions municipals, per a que pugui prendre possessió del
seu càrrec.
DEBAT:

La senyora Morales explica detalladament la seva renúncia per motius
personals, dient que ha estat una tasca gratificant, donant les gràcies a la gent que els
va votar, als seus companys i fent diversos agraïments personals, manifestant que està
molt contenta que en Salvador Clot la substitueixi El senyor Casassas li agraeix
profundament la seva dedicació i treball persistent així com el suport moral. El senyor
Verdaguer li desitja que aquest nou camí que emprèn a partir d’ara li sigui positiu.



VOTACIÓ ORDINÀRIA:
S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, tretze (13), del grup

de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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 una moció de l’Alcaldia
per sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència i que no estava inclosa en
l’ordre del dia. És la moció següent:

10.A.- APROVAR, SI S’ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PROJECTE TÈCNIC
D’URBANITZACIÓ “PROJECTE D’URBANITZACIÓ CARRER DE VIC”

PART EXPOSITIVA:
Atès que es va aprovar inicialment pel dictamen núm. 36 de la Junta de Govern

Local del dia 30 de juny de 2008 el projecte tècnic d’urbanització “Projecte d’urbanització
carrer Vic”, amb un pressupost de contractació de 16.313,60 euros, IVA no inclòs
(18.923,78 euros amb 16% IVA inclòs) presentat per la societat Construccions Rovira
Alvarez, S.L.

Atès que ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes i en el
citat període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció i de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

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 definitivament projecte tècnic d’urbanització “Projecte
d’urbanització carrer Vic”, amb un pressupost de contractació de 16.313,60 euros, IVA
no inclòs (18.923,78 euros amb 16% IVA inclòs) presentat per la societat Construccions
Rovira Alvarez, S.L., que desenvolupa determinacions recollides en les Normes
subsidiàries de Planejament Urbanístic de Taradell

Segon.-. Notificar el present dictamen als interessats i publicar-lo en el BUTLLETÍ

OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
DEBAT:

No hi ha.
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, tretze (13), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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, tretze (13), del grup
de CiU i del grup d’ERC; vots en contra, cap (0); abstencions, cap (0); sent tretze (13) 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

11.- COMUNICACIONS DIVERSES AL PLE

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

1.- Que a la Junta de Govern Local del passat dia 4 d’agost de 2008 es va aprovar
la contractació, amb contracte laboral temporal de jornada parcial, la senyora Anatòlia
Estrella i Soriano, com a operaria de neteja a les dependències municipals, CEIP El
Gurri, per a servei determinat, acumulació de treballs, per a substitució de personal
titular que cessarà voluntàriament a partir del 31 d’agost de 2008, la senyora Carme
Codinachs i Febrer, acollit a l’article 15.1 o la Disposició Addicional 14 del RD Legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, i al Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit
article 15.1 en quant a la realització de contractes de durada determinada, estenent-se
des de l’1 de setembre de 2008 al 28 de febrer de 2009, amb una jornada de treball del
37,5%, 15 hores setmanals, de dilluns a divendres de les 17:00 a les 20:00 hores, amb
una retribució bruta mensual de 379,95 euros demés condicions de treball del Conveni
de neteja.

2.- Que a la Junta de Govern Local del passat dia 1 de setembre de 2008 es va
aprovar la pròrroga del contracte laboral temporal de jornada sencera de la senyora
Ayada Akalai, com a ordenança-notificadora per al repartiment de programes per la
població, per a servei determinat, acumulació de treballs a les oficines municipals,
acollit a l’article 15.1 o la Disposició Addicional 14 del RD Legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i al Reial
Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit article 15.1 en quant a la
realització de contractes de durada determinada, durant un mes més, es a dir fins el dia
30 de setembre de 2008.

3.- Que a la Junta de Govern Local del passat dia 8 de setembre de 2008 es va
aprovar la modificació del contracte laboral temporal a temps parcial, la senyora Ana
Marchal i Gómez, com operaria de neteja, per a servei determinat, acumulació de
treballs per baixa voluntària del servei de neteja del Parvulari del C/ Ramon Pou, acollit
a l’article 15.1 o la Disposició Addicional 14 del RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i al Reial Decret
2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit article 15.1 en quant a la
realització de contractes de durada determinada, estenent-se des del 26 de maig al 25
de novembre de 2008, amb una jornada de treball del 25%, 10 hores setmanals, de



dilluns a divendres de les 17:00 a les 19:00 hores, amb una retribució bruta mensual i
demés condicions de treball segons el Conveni de neteja, en el sentir que la jornada de
treball s’amplia en 4 hores setmanals passat a ser del 35%, 14 hores setmanals, fent
les 4 hores de més el dimecres de 9 a 12 hores en les dependències de l’Escola
L’Arpa i el dijous de 16 a 17 hores a l’aula de ioga.

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

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

El senyor Verdaguer pren la paraula per felicitar a l’Enedina i en Jordi per haver
estat pares. El senyor Freixas dóna les gràcies

El senyor Freixas diu que varen entrar una moció per penjar la bandera estelada
en la Diada i estan satisfets perquè l’Ajuntament ho va fer, però que potser calia només
posar l’estelada, que potser ha faltat valentia. El senyor Verdaguer respon que ell no ho
interpreta com una falta de valentia que ho van fer amb tota la valentia que es suposa,
amb la senyera com a símbol oficial i la bandera del municipi i que s’ha penjat al lloc
principal de l’Ajuntament i no com d’altres que l’han penjat al balcó.

La senyora Coll pregunta que es valori la Festa Major de Taradell, en relació a
seguretat i ordre públic, manca d’alguna atracció típiques, actes no massa bé
programats en el lloc no idoni, etc. i seguretat, responent que en els actes organitzats
per l’Ajuntament han estat perfectes en quan a ordre i seguretat i que les activitats que
va organitzar el Consell de Joventut amb massificació, cosa que els disgusta i que no
volen que torni a passar l’any vinent. Coll discrepa en relació al Consell de Joventut
doncs els aldarulls van passar a fora i que dintre dels recintes va haver seguretat, que
caldria més cura i que potser falta una policia local. Verdaguer diu que la gent que va a
la festa són els que després han fet aldarulls a fora, que es va fer un festival de música
però no un acte de festa major i que de cara a l’ant que ve no es repetirà i que els fets
que van passar tampoc els resoldria una policia local, que ha parlat amb el Consell de
Joventut i tampoc és el tipus d’actes que ells volen. Que fora dels recintes van passar
actes greus, que hi van assistir uns 5.000 joves i que els veïns estan d’acord en que
hagi un nivell de festa però no aquest tipus de festa. La senyora Coll diu que l’any
passat també van haver aldarulls i que de cara a l’any vinent caldrà vetllar perquè no hi
hagin aldarulls fora dels recintes. El senyor Casassas diu que l’Ajuntament no estava
preparat per al que va passar i que cal prevenir-ho i demana que no torni a passar. El
senyor Verdaguer manifesta que el Consell de Joventut ha reduït a 4 dies les activitats i
que van confiar en ells però en realitat varen variar el que s’havia programat, contractant
més grups musicals a última hora i es van muntar escenaris estenent la durada fins a
les 8 del matí, muntant en realitat un festival de música, dient que després de reunir-se
amb el Consell de Joventut es penedeixen del que van fer i volen tornar a fer actes com
feia anys ja feien, actes de festa major de poble. El senyor Freixas diu que la seguretat
als carrers no depèn del Consell de Joventut. La senyora Coll diu que hi ha un sector
del poble, jovent de 13 i 14 anys, que s’han queixat de que faltava una de les atraccions
típiques, preguntant si se sap perquè no van venir, responent el senyor Verdaguer que
si es refereix als autos de xoc ell no ha sap, responent la senyora Codony que no van
demanar venir perquè hi estaven en un altre lloc. El senyor Rodríguez diu en relació a la
festa major que vol manifestar una sorpresa en quan al tema de la pel·lícula que es va



programar en el cinema a la fresca, que no era en català i vol saber el perquè no era en
català, responent la senyora Casals que de pel·lícules en català hi ha molt poques, que
hi havia una de fa dos anys i que varen decidir prioritzar que fos una pel·lícula d’estrena.
El senyor Rodríguez diu que cal prioritzar la defensa de l’idioma i no pas si és
d’estrena, demanant que consti en acta que manifesta la seva disconformitat. El senyor
Verdaguer diu que va parlar d’aquest tema i es va buscar una pel·lícula actual en català
i no varen trobar i que potser caldrà presenta una moció conjunta davant la Generalitat
per tal que prioritzi pel·lícules en català.

La senyora Morales diu que abans de vacances van parlar del tema de les
Pinediques i el transport escolar, responent la senyora Papell que l’AMPA va passar
una enquesta als pares per veure si volien transport, que sembla que hi ha unes 40 o
45 famílies que hi estan d’acord i sembla que pagant uns 20 euros al mes una
empresa d’autocars ho faria.

El senyor Freixas diu que al camí de Llagostera es fa una obra adossada a un
altre ja existent i que els sembla que potser no compleix la normativa urbanística,
responent en senyor Ledesma que l’obra té llicència urbanística informada
favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme i els tècnics municipals i que
després han anat amb el tècnic a veure el que han fet i diu que és correcte.

La senyora Coll diu que ha vist que han posat filat a la tanca de la nova llar
d’infants i està satisfeta ja que abans potser era perillosa, responent el senyor
Ledesma que s’ha fet el que la inspectora de sanitat va dir, que calia modificar la tanca,
i així s’ha fet. El senyor Casassas diu que la barana està col·locada al revés de com ha
d’estar segons han dit alguns pares, responent el senyor Ledesma que està ben
col·locada, que la de l’altre llar potser està al revés.

El senyor Casassas diu que algun minusvàlid que va en cadira de rodes es
queixa de que els rebaixos de les voreres en algun cas no estan prou aplanades,
detallant alguns d’ells i que caldria solucionar-lo, responent el senyor Ledesma que hi
ha deficiències en aquest tema i que van fent millores però encara hi ha molta feina a
fer.

La senyora Coll demanada com està el tema de l’escomesa del gas que
sobresurt de la finca del C/ de la Vila, responent el senyor Ledesma que s’ha fet un
requeriment perquè la treguin i que com encara tenen la fiança si no ho fan ells ho farà
l’Ajuntament.

El senyor Rodríguez diu, en relació a la normativa de sorolls, que el nivell de
contaminació acústica a Taradell és molt elevat, sigui per obres, sigui per motos, sigui
per música alta i que pensa que està sobrepassant el que era habitual i voldria saber si
l’Ajuntament actua o actuarà amb més rigor en l’aplicació de la normativa de sorolls, i
en quan al trànsit a ell personalment li dóna la sensació que al centre del poble, a la
zona del Bonpreu, del vídeo i del forn hi tornen haver problemes d’estacionament, amb
cotxes en doble fila i que caldria ser més intransigent davant situacions d’aquest tipus,
responent el senyor Ledesma que l’ordenança de sorolls no cal modificar-la i que es
comprarà un sonòmetre homologat ja que fins ara el té l’enginyer per tal de fer els
controls en els casos més punyents. El senyor Sayós diu que de controls de sorolls
s’han fet però que hi ha el problema del sonòmetre i que hi ha la intenció de continuar
fent-los quan tinguem el sonòmetre homologat. El senyor Verdaguer diu que es
sanciona molt als cotxes que s’ha fet esment, ja que ells signa les denúncies hi ho
constata, i que la solució passarà el dia que es pugui donar un sentit únic i posar
impediments físics perquè la gent no estacioni. El senyor Rodríguez diu que ho diu ja



no tant com un problema de circulació sinó per evitar que hi hagi un problema amb
algun vianant que travessi i no sigui vist a causa dels cotxes estacionats. El senyor
Verdaguer diu que des de que es va obrir la ronda de circumval·lació i no passen tant
camions sembla que hi ha més confiança en estacionar-hi perquè ara no passen
camions ara no faig nosa doncs estaciono.

El senyor Rodríguez pregunta quan s’inaugura la web de l’Ajuntament, responent
el senyor Verdaguer que durant el més d’octubre es posarà en marxa.

El senyor Freixas diu que aprofitant que es fa el Ple al Centre Cultural Costa i
Font, que hi ha degoters quan plou, responent el senyor Verdaguer que ja tenen un
pressupost per reparar-les l’any vinent.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a tres quarts i
cinc minuts 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


