
ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL
REALITZADA EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2008

Número de sessió: P/12/2008
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 15 d’octubre 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,
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’octubre.

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 18 de setembre de
2008, número de sessió P/11/2008, 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 18 de setembre de 2008, número de sessió P/11/2008.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, quatre (4), del grup d’ERC; abstencions, cap (0); sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i dotze (12) el
nombre de membres 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, 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, ha signat amb data 31 de maig de 2008 la certificació de les obres
executades fins a la dita data.

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 certificació d’obres núm. 17 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 53.268,00 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.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica que és la certificació final de les obres, que inclouen
també les obres del punt d’informació jove.
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 dotze (12) el
nombre de membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i
dotze (12) el nombre de membres 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, LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
MUNICIPALS PER A 2009

PART EXPOSITIVA:
Atès que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.

Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a



mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així
com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals
municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Atès que així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que en aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria-Intervenció.
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 provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2009 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 4 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions

especials
Ordenança Fiscal núm. 5 Taxa per expedició de documents administratius



Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals,

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxes per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.

Ordenança Fiscal núm. 13 Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per la llicència d’autotaxi
Ordenança Fiscal núm. 15 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 16 Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua
Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues

Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública

Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa pel subministrament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats

per espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal núm. 26 Taxa per l’ús públic de les instal·lacions del Pavelló

Poliesportiu Municipal “El Pujoló”
Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol
Ordenança Fiscal núm. 29 Taxa per l’ús del servei municipal de dipòsit de runes per

a rebliment de terrenys
Ordenança Fiscal núm. 31 Taxa per l’ús de l’entarimat municipal
Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de

l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa per l’ús de les instal·lacions del Centre Cultural

Costa i Font.
Ordenança Fiscal núm. 34 Taxa per la prestació del servei municipal de la deixalleria

de Taradell



Ordenança Fiscal núm. 35 Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats

Ordenança Fiscal núm. 36 Taxa per la prestació de l’activitat administrativa per
execució subsidiària del manteniment anual de la franja
perimetral de seguretat contra incendis establerta a la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de les urbanitzacions municipals

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer,
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en
tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2008:
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 4 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions

especials
Ordenança Fiscal núm. 5 Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals,

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxes per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.

Ordenança Fiscal núm. 13 Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per la llicència d’autotaxi
Ordenança Fiscal núm. 15 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues



Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública

Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa pel subministrament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats

per espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol
Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de

l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Ordenança Fiscal núm. 35 Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control

sanitari dels establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009, seran objecte de publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 29 de setembre de 2008, es farà
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 4 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions

especials
Ordenança Fiscal núm. 5 Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals,

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxes per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.

Ordenança Fiscal núm. 13 Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per la llicència d’autotaxi
Ordenança Fiscal núm. 15 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres



Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues

Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública

Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa pel subministrament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats

per espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol
Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de

l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Ordenança Fiscal núm. 35 Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control

sanitari dels establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
DEBAT:

El senyor Verdaguer diu que a la comissió informativa del passat dilluns var dir
que l’Índex de Preus al Consum (IPC) de setembre de 2007 a l’agost de 2008 era del
4,6%, però com ahir es va fer públic l’IPC de setembre de 2007 a setembre de 2008,
que ha estat del 4,5%, en general les tarifes dels tributs s’incrementaran aquest 4,5%
per recuperar la inflació, amb l’excepció de l’Impost sobre béns immobles (IBI) que puja
6 dècimes, com ja van fer l’any passat, passant del 0,67 al 0,73, la taxa per recollida
d’escombraries que no es puja i la taxa de l’aigua que puja segons l’estudi econòmic-
financer que ha fet l’arrendatària del servei, SAUR. Manifesta que l’IBI a Taradell és



desmesuradament baix i una mica aquest increment va a intentar compensar amb la
resta de municipis de la comarca i de la província.

El senyor Casassas manifesta que consideren que l’expedient està incomplert
com l’any passat i demanen la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. El senyor
Verdaguer demana si pot especificar una mica més, responent el senyor Casassas
que a l’igual que l’any passat manca documentació especialment els estudis
econòmics financers, que des de la seva perspectiva el divendres només hi havia un de
general i demana que si l’Alcalde el retira doncs es retira i si no doncs continuarem. El
senyor Ferrer diu que els estudis econòmics financers hi son tots des del divendres,
que no és cert que hi manquin i que si volen els llegirà tots. El senyor Verdaguer diu
que no es retira, que és una batalla que pensava que ja havien passat pàgina i que a la
comissió informativa del passat dilluns podien haver dit si hi havia algun inconvenient i
no van dir res, i que si volen complir amb els terminis legals, ja que per altra banda si
no els complim ens porteu al contenciós, les ordenances es tenen que aprovar abans
d’acabar el mes d’octubre i és una contradicció en si mateix. El senyor Casassas diu
que el contenciós es va posar no per incompliment de terminis sinó pel contingut de
l’expedient, i que en tot cas ja que el punt es debat avui li agradaria fer una sèrie de
consideracions, la primera és el context en el qual es fan aquestes ordenances, un
context d’una situació general de crisis, que ha començat i no se sap quan acabarà i
que no ha arribat el pitjor i que es això el que fa més por, i també un creixement de
l’atur, que el senyor Rodríguez té les últimes dades a Taradell, dient aquest que de
juliol a agost a Taradell ha crescut l’atur un 10% arribant al 8,94% de la població activa,
continuant el senyor Casassas dient que bàsicament la pujada de l’IBI malgrat sigui de
6 dècimes representa realment un increment del 10% i de les taxes d’un 4,5 que és
bastant més alta que l’any passat i que per tant en aquest punt no hi poden entrar i que
entenen que en aquests moments tothom s’estreny el cinturó, des de les famílies
particulars a les empreses i segurament les administracions haurien de fer el mateix, i
creu que des del punt de vista de Taradell, si s’havia de regularitzar alguna cosa no
s’han aprofitat els anys bons i el que fem és aprofitar els dolents per pujar els impostos
en un moment en que precisament entén que ofeguen més a la gent i aquí en tot cas, ja
ha parlat alguna altre vegada, queda patent que l’actual equip de govern tenia una poca
influència en el passat mandat quan no va ser capaç d’aprofitar aquests moments i fer
aquest gir a l’any passat cap a un increment dels impostos, i a més a més es pugen en
un moment en que la gent veu la piscina coberta aturada, les obres, i en canvi també
veu unes obres relativament faraòniques a l’Ajuntament que costaran uns quans
centenars de milers d’euros, i que més enllà de les consideracions del moment que
tampoc no l’hem triat però el que si que es pot triar es pujar més o menys els impostos,
vol fer tres preguntes a l’equip de govern referent a les taxes i impostos, la primera
referent a fins quan la pujada de l’IBI, l’any passat va ser un 12 aquest any un 10, quina
previsió hi ha de continuar aquesta pujada al 2010, al 2011 al 2012 i si acabarem
empalmant amb la revisió cadastral, la segona demanar a l’equip de govern si ha
sol·licitat formalment aquesta revisió cadastral, i la tercera referents a les taxes d’ús de
Can Costa, que s’han aprovat des de fa anys però que no s’han aplicat i ha vist que
s’han penjat en el tauló d’anuncis del centre, i la pregunta és si es vol aplicar. El senyor
Verdaguer respon, començant per la última, que s’han aplicat sempre el que passa és
que hi ha una exempció que és de tres activitats anuals per a les entitats de Taradell i
que de vegades s’ha fet la vista grossa encara que hagin fet 4 o 5 activitats però si que
les entitats de fora Taradell han pagat les taxes i que entenen que és la manera



correcte de fer-ho i que segurament si una entitat n’abusés d’aquest ús probablement
es plantejarien de cobrar-les, i que el fet de penjar-les ha estat per fer una mica de
memòria i recordar que l’ús té un cost i que les taxes ni tan sols el cobreixen. I
recordaria al senyor Casassas que de l’any 1999 al 2003, que el senyor Casassas
recorda com a anys de bonança, i donat que ha acusat a l’anterior equip de govern, del
que ell en formava part com el senyor Ledesma, la senyora Codony, el senyor Bruy i el
senyor Sayós, de que no van aprofitar els anys de bonança per fer pujades, que de l’any
1999 al 2003, en que el senyor Casassas va estar a l’equip de govern com a Regidor
de Medi Ambient, l’aigua va estar sense pujar-se des de 1998 fins a l’any 2005, ni tan
sols l’IPC. El senyor Casassas precisa que l’aigua no depenia de la seva regidoria, que
se la va quedar estrictament el senyor Munmany i que si van pujar les taxes
d’escombraries per arribar al seu cost. El senyor Verdaguer manifesta que ho diu
perquè com una mica ha sortit el tema d’acusacions de que qui manava era el senyor
Munmany i els Regidors no els tenia en compte, en aquell moment el senyor Casassas
era a l’equip de govern i pel que veu també ho va patir o bé no va ser prou insistent , ja
que des de 1998 al 2005 no es va pujar la taxa d’aigua, aquests dos anys ells van
apujar al juliol del 2005 es va pujar un 9,90% respecte a 1998 i a l’abril del 2008 es va
pujar un 19,85% respecte al 2005, sent el total d’increment en aquests 9 anys i mig del
31,71% i se s’hagués anant aplicant l’IPC hagués estat de 42,6% i ara es troben que
evidentment s’ha de tornar a apujar, i parlant en nom de tots els components de l’equip
de govern diu que la intenció seria cada any augmentar l’IPC però un cop arribin a unes
bases que creuen que són les justes i que li sembla que ho demostren amb les
escombraries i els vehicles, donant seguidament diverses dades e relació a altres
municipis de la comarca respecte a diversos ingressos d’impostos i taxes i els costos
dels serveis, així com l’increment del rebut mitjà de pagament de l’IBI, què és de 21
euros. Respecte a la revisió cadastral ni cal platejar-lo ja que amb el coeficient que
tenim ara les quotes es multiplicarien per tres i per tant cal augmentar el coeficient (que
pot ser entre el 0,4 i l’1,1) fins com a mínim el 0,9 o l’1 o l’1,1 per fer viable una revisió i
després baixar-lo al 0,40 perquè no resulti tan car, que per arribar a això no ho faran a
aquest ritme durant els pròxims cinc exercicis i que la majoria d’Alcaldes aproven l’IPC i
alguns fan com nosaltres, van apujant progressivament de cara a la revisió cadastral, i
que a banda de la situació econòmica cal ser coherents doncs si es demanen coses
per al poble, quan es demanen més serveis, això ha de sortir d’algun lloc i creuen que
l’IBI és l’impost adequat per mantenir el poble desat, que creuen que es assenyat i que
l’únic que fan és ajustar un impost que el tenien perillosament baix, i que si és culpa de
les anteriors legislatures i els toca assumir la part que els toca doncs l’assumeixen, i
que creuen que és un criteri bastant just i que no farà anar més malament, ni farà
incrementar l’atur a Taradell ni el farà baixar i a partir aquí estudiaran totes les mesures
que siguin possibles per facilitar el màxim a la gent aquests pagaments. El senyor
Casassas manifesta que pensa que els anys bons han estat especialment els quatre
últims, com demostren diverses xifres, i que no vol dir que de 1999 a 2003 no ho fossin
però que en qualsevol dels casos els impostos i les taxes servien per cobrir la despesa
i encara sobraven diners per fer més coses i creu que el que s’ha d’adequar són els
impostos i les taxes a la despesa que es té, que no ha dubtat mai i que l’any passat ja
van criticar el fet que en certa manera quan apugen els impostos és més en
comparativa amb altres pobles que no per dir exactament a que van destinats tot i que
estan convençuts que es gasten en alguna cosa perquè hi ha factures al cap del mes i
per tant la despesa existeix i a més a més el superàvit és pràcticament inexistent i per



tant entenen que els ingressos que es fan a algun lloc o altre van i que llavors
discreparan o estaran més d’acord de com es fa aquesta despesa, i que en qualsevol
dels casos quan es parla de l’IBI creu que es parla d’un panorama en que es faria la
revisió cadastral i l’endemà s’acabaria el món i que per això precisament, perquè no
notem aquest impacte és una de les raons per pujar l’IBI en aquests moments i creu
que s’ha explicar tot, que quan es fa la revisió cadastral es recalcula la base apujant-la
però que es pot fer escalonadament, franccionant-la en deu anys, i que en els dos anys
següent a la revisió, excepcionalment, es pot baixar el coeficient fins al 0,20, i que tenen
dret a saber quin és l’estadi final, fins a quin punt es pujarà el coeficient, responent el
senyor Verdaguer si està d’acord amb ell que tots els Ajuntaments estan fen o fan la
revisió cadastral en el moment que estan al 0,95 o l’1 com a mínim, responent el
senyor Casassas que creu que fan la revisió cadastral quan l’Estat els imposa que la
facin i que és bo saber, si no es fa la revisió cadastral, quan anirà pujant l’IBI, responent
el senyor Verdaguer que no ho pot dir però si que diu que si l’entorn econòmic hagués
estat favorable com era fa un parell d’anys la pujada que haguessin fet tan l’any passat
com aquest hagués estat més forta, es a dir haguessin augmentat més per arribar
abans a aquest coeficient i poder fer la revisió cadastral i que si l’any que bé les coses
s’han recuperat doncs segurament aplicaran un tipus i si no s’han recuperat o estan
pitjor probablement ho hauran de congelar, dependrà de l’entorn econòmic i dir que
tenen pensat fet la revisió cadastral al 2009, 2010 o 2011 no ho pot dir perquè no ho
sap però si que no es plantegen de fer-la fins que no arribin a aquest tipus del 0,90 i
recorda que estan al 0,73 i que pujant de 5 en 5 o de 6 a 6 dècimes ho tenen lluny, molt
lluny, preguntant el senyor Casassas si els anys consecutius continuarà pujant com a
mínim un 10%, responent el senyor Verdaguer que dependrà de l’entorn econòmic. El
senyor Casassas manifesta en referència a les taxes de Can Costa que entén que no
canvia, responent el senyor Verdaguer que no canvia. Seguidament debatent
extensament de com haurien d’aplicar-se aquestes taxes de Can Costa. El senyor
Casassas manifesta que votaran en contra. El senyor Freixas manifesta, en referència
a la taxa de l’aigua, que sembla una incoherència que quan baixa el consum d’aigua es
pugen les tarifes, responent el senyor Verdaguer que no és una incoherència, que es
un tema de costos fixos i costos variables i que al ser una taxa cal cobrir les despeses
generades i dóna diverses dades sobre aquest servei d’aigua, consums, mitjanes, etc.
I finalment diu que estan al 22 o 23 per cent de la taxa mitjana de Catalunya. El senyor
Casassas diu que el senyor Munmany era reaci a apujar-la i que potser calia aguantar
les tarifes una mica més, responent el senyor Verdaguer que per contracte cal fer-lo.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, quatre (4), del grup d’ERC; abstencions, cap (0); sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i dotze (12) el
nombre de membres 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, L’ESBORRANY D’ANNEX AL CONVENI
URBANÍSTIC SIGNAT AMB LA SOCIETAT TEMPO HABITATGES, SL,
REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA URBANITZACIÓ DE LA
PROLONGACIÓ DEL C/ DE TONA



PART EXPOSITIVA:
Atès que el senyor Bonaventura Rovira i Erra, en representació de la societat

Tempo Habitatges, S.L., ha presentat un esborrany de conveni urbanístic amb plànols
annex al conveni urbanístic inicial regulador de l’execució urbanística de l’obertura i
urbanització de la prolongació del C/. de Tona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Taradell en la sessió del dia 8 de març de 2008 i signat en data 16 de març de 2007,
que modifica el contingut d’alguns dels seus pactes.

Vist l’informe favorable emès en data 1 d’octubre de 2008 per l’Arquitecte
Municipal senyor Josep Maria Claparols i Pericas.

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’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal senyor Josep
Maria Claparols i Pericas en data 1 d’octubre de 2008, sobre la proposta feta pel senyor
Bonaventura Rovira i Erra, en representació de la societat Tempo Habitatges, S.L., de
complementar amb un conveni urbanístic annex l’inicial conveni urbanístic regulador de
l’execució urbanística de l’obertura i urbanització de la prolongació del C/. de Tona,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Taradell en sessió de data 8 de març de 2007 i
signat en data 16 de març de 2007, segons els plànols i conveni urbanístic annex
aportats, que consten a l’expedient.

Segon.- Aprovar l’esborrany de conveni urbanístic amb plànols annex al conveni
urbanístic inicial aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Taradell en sessió de data 8 de
març de 2007 i signat en data 16 de març de 2007, que consta a l’expedient, facultant el
senyor Alcalde Lluís Verdaguer i Vivet per a la seva signatura.

Tercer.- Notificar el present dictamen al proposant i als propietaris de les finques
veïnes afectades per aquesta actuació urbanística.
DEBAT:

El senyor Ledesma explica el dictamen, que és una modificació intranscendent
dels murs de contenció que el promotor volia que constessin al conveni.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cap (0); abstencions, quatre (4), del grup d’ERC; sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i dotze (12) el
nombre de membres 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, DEMANAR EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS I PRECEPTES DE L’ESTATUT DE CATALUNYA RESPECTE AL
FINANÇAMENT DE CATALUNYA, I LA MILLORA DEL FINANÇAMENT
DELS ENS LOCALS

PART EXPOSITIVA:
Atès que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient



per tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent un
reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes deficiències.

Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de
finançament local.

Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la
Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar un increment de la participació
dels ens locals en el finançament de la Generalitat.

Atès que, des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes
establerts en l’Estatut de Catalunya.

Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma
positiva i en breu.

Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACMC), i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), van presentar una
declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que fonamentalment
demana la millora del finançament dels ens locals, i dóna suport al Govern de la
Generalitat i les forces amb representació parlamentària en el seu procés de
negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i demana, una
vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la creació d’una Comissió mixta
Generalitat-Governs Locals per tractar de manera específica el finançament dels ens
locals.

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.- Reclamar el compliment dels terminis i preceptes establerts en l’Estatut
de Catalunya respecte al finançament de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Manifestar la necessitat d’avançar en una reforma estructural del
finançament local, en defensa de la suficiència i l’autonomia en el finançament dels
serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que també incorpori
mesures per mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de les corporacions locals
en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Tercer.- Declarar que aquesta negociació ha de ser independent i no vinculada a
la negociació del sistema de finançament autonòmic, per tal que no s’instrumentalitzi
l’esmentada reforma local per minimitzar el finançament autonòmic.

Quart.- Comunicar el present dictamen a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACMC i a la FMC.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen. El senyor Casassas diu que votaran a
favor i que la Generalitat està redactant una llei de finances locals en compliment de
l’Estatut.
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 dotze (12) el
nombre de membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i
dotze (12) el nombre de membres 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.



6.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTIILA DE
PERSONAL

PART EXPOSITIVA:
Atès que cal adequar la plantilla personal vigent de 2008 per afegir dos llocs de

treball nou i ajustar una jornada de treball.
Atès que amb aquest objectiu es fa necessari la modificació de la plantilla de

personal 2007.
Vistos l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del

règim local, els articles 52.2 i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i
28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals.

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 dimarts, 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 modificació de la plantilla de personal d’aquesta corporació
2007, consistent en:

Número Places Places
de places vacants interines

Modificació 1ª: Es crea una nova plaça:
C) Llocs de treball reservats a personal eventual
I.- Sense contracte, sense retribució
1.1.4. Àrea d’Educació 1 0 0
Modificació 2ª: La plaça passa a ser vacant:
C) Llocs de treball reservats a personal eventual
II.- Amb contracte laboral temporal a temps parcial:
2.1. Personal tècnic:
2.1.2. Totes les Àrees:
2.1.2.1. Tècnic auxiliar informàtic 37,5% jornada, grup C 1 1 0
Modificació 3ª: Es suprimeixen 8 places:
C) Llocs de treball reservats a personal eventual
III. Amb contracte de prestació de serveis personals i materials:
3.2. Personal educatiu i administratiu:
3.2.1. Àrees d’Educació i Cultura:
3.2.1.1. Ensenyant Escola l’Arpa, 2 0 0

Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació 2008 modificada,
que s’uneix com annex a aquest dictamen, integrant el mateix, i comprensiva dels
següents apartats:

A) Llocs de treball reservats a funcionaris de carrera.
B) Llocs de treball reservats a personal laboral.
C) Llocs de treball reservats a personal eventual.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies

hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció de l’Edicte corresponen en el



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP), perquè qualsevol interessat pugui presentar
al·legacions. Cas de no presentar-se’n s’entendrà aprovada definitivament sense
necessitat de prendre nou acord i es publicarà la plantilla aprovada modificada
íntegrament en el BOP.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica el dictamen, que els professors les 8 places
suprimides que han volgut han passat a una fundació que té un centre de formació
d’adultes de la qual es contractaran professors i que es podrà ampliar l’oferta de
l’Escola l’Arpa. Diu que també es nomenarà un nou assessor de l’Alcaldia en temes
d’educació sense contracte i sense sou.
VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova amb el resultat següent: vots a favor, vuit (8), del grup de CiU; vots en
contra, cap (0); abstencions, quatre (4), del grup d’ERC; sent dotze (12) el nombre de
membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i dotze (12) el
nombre de membres 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.

7.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA OFICIALITZACIÓ DE L’ESCUT DE
TARADELL D’ACORD A LA PROPOSTA FETA PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A L’ANY 1986

PART EXPOSITIVA:
Atès l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de Taradell

tramitat en el seu dia.
Atès que la Direcció General d’Administració Local i l’Institut d’Estudis Catalans

van emetre l’informe favorable corresponent a l’any 1986.
Vist el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 139/2007, de 26
de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de
Catalunya.

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 el blasonament de l’escut de Taradell segueix:



color escala de grisos
Segon.- Trametre l’expedient a la Direcció General d’Administració Local del

Departament de Governació, per tal que sigui inscrit en el Registre d’ens locals i perquè
posteriorment sigui publicat.
DEBAT:

El senyor Verdaguer explica que aprofitant que feien les obres de reforma de
l’Ajuntament també portaven la idea de crear la marca de Taradell i normativitzar tot allò
que al llarg dels anys es va deteriorant, com per exemple l’escut que en diferents
documents, anagrames o plaques teníem fins a set o vuit escuts diferents, i al voler
normativitzar això es van trobar que a l’any 1983 hi havia una proposta de la Generalitat
que a l’any 196 va quedar aturat i que només restava aprovar-lo pel Ple. El senyor
Casassas diu que ho aproven i que és un tema conflictiu ja que molts Ajuntament no
accepten els criteris que es van imposar en el seu dia.
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 dotze (12) el
nombre de membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i
dotze (12) el nombre de membres 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.

8.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ENDERROCAMENT D’OBRES NO
AJUSTADES A LA LLICENCIA URBANÍSTICA D’OBRES ATORGADA, NÚM.
284/2007, A LA SENYORA MARTA MOLIST I SORTS, EXPEDIENT
URBANÍSTIC NÚM. 3/2008

PART EXPOSITIVA:
Vist l’expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d’obres que s’han fet

sense ajustar-se a la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 284/2007,
expedient urbanístic 3/2008.

Atès que la senyora Marta Molist i Sorts, en qualitat de propietària de la finca, ha
fet obres d’edificació consistents en: reforma complerta d’habitatge i ampliació de la
terrassa posterior sense ajustar-se a la llicència concedida, en la finca de la Ctra. de
Mont-rodon, núm. 80, 1r, d’aquest municipi, i s’ha comprovat que s’ha fet sense ajustar-
se a la llicència urbanística atorgada, expedient núm. 284/2007, segons l’acta núm. 1



del 9 de gener de 2008 emesa per l’Aparellador Municipal senyor Jaume Pujols i
Romeu.

Atès que pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de juliol de 2008 se li va donar a la
senyora Marta Molist i Sorts un termini d’un mes perquè ajustés les obres a la llicència
urbanística atorgada, expedient núm. 284/2008, enderrocant els actes d’edificació
consistents en ampliació de la terrassa posterior fora d’ordenació.

Atès que notificat l’anterior Decret de l’Alcaldia a tots els interessats i que el
període per interposar recurs de reposició o contenciós administratiu s’ha exhaurit,
comptat des del dia 17 de juliol al 17 d’agost per al de reposició i del 17 de juliol al 17
de setembre per al contenciós, de 2008, i no s’ha presentat cap recurs, així com també
exhaurit el termini d’un mes per fer l’enderrocament de l’escreix de la terrassa, comptat
des del dia 17 de juliol al 17 d’agost de 2008.

Atès que en data 17 de setembre de 2008, els Serveis Tècnics Municipals,
Aparellador Municipal, s’ha presentat a la finca de referència i ha comprovat que no
s’han realitzat les obres necessàries per restaurar la legalitat urbanística infringida, ja
que la persona interessada no ha ajustat les obres a les condicions de la llicència
urbanística concedida, expedient núm. 284/2008, i valorant el cost d’enderrocament en
2.000,00 euros.

Considerant el que disposa l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú sobre l’execució
subsidiària, i l’article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 277, apartats 1, 2 i 3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
l’Ajuntament acordarà l’enderrocament de les obres a càrrec de la persona interessada
i procedirà a impedir definitivament els usos a que estaven destinades.

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 procedir a l’execució subsidiària de les obres necessàries per a
restaurar la realitat física alterada i mantenir la legalitat urbanística de la finca de la
senyora Marta Molist i Sorts de la Ctra. de Mont-rodon, núm. 80, 1r, d’aquest municipi,
enderrocant els actes d’edificació consistent en l’ampliació de la terrassa posterior fora
d’ordenació.

Segon.- Aprovar exigir la liquidació provisional del cost de l’enderrocament i
comunicar a la persona interessada que l’import estimat de les actuacions a executar
de forma subsidiària, segons informe tècnic que s’acompanya a la present resolució,
ascendeix a 2.000,00 euros, quantitat que haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal a
reserva de la liquidació definitiva i de conformitat amb el que disposa l’article 98.4 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. En la notificació de la resolució s’hauran de comunicar els terminis
que té la persona interessada per procedir al pagament, amb l’advertiment que s’obrirà
la via de constrenyiment en cas de falta de pagament voluntari.

Tercer.- La data i hora per a l’acte de l’enderrocament serà fixada per Decret de
l’Alcaldia.

Quart.- Autoritzar, si s’escau, que es sol·liciti al Jutjat Contenciós Administratiu
l’ordre d’entrada en domicili.



Cinquè.- Notificar aquest dictamen a les persones interessades atorgant-los un
termini d’audiència de deu dies per tal que, si ho considerin oportú, al·leguin tot allò que
estimin convenient en defensa de llurs interessos.
DEBAT:

El senyor Ledesma explica el dictamen, que es tracta d’un tros de terrassa que ni
s’ajustava a la llicència concedida, que s’havia negociat que seria enderrocat l’excés de
terrassa però que no ho ha fet i per tant segueixen la tramitació de l’expedient per
enderrocar-la, esperant que abans que arribi el moment d’enderrocar-la per la
corporació s’hagi fet tal com es va negociar i acceptar per la promotora, però si no s’ha
resolt seguiran endavant per poder-ho aplicar en cas que no ho fes.
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 dotze (12) el
nombre de membres presents a la sessió, tretze (13) el nombre de membres legals i
dotze (12) el nombre de membres 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.

B.- MOCIONS

9.A.- MOCIÓ

No hi ha.

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

10.- 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 dia 6 d’octubre de 2008 es va adopta la
resolució núm. 13 per la qual es va aprovar contractar, mitjançant contracte laboral
temporal de jornada sencera, al senyor Francesc-Xavier Güell i Codina, com a
ordenança-notificador 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, estenent-se des del 7 d’octubre de 2008 al 8 de gener de
2009, amb una jornada de treball del 37%, 15 hores setmanals, distribuïdes: 3 hores
per manteniment de la gatera, 2 hores per cadires del Centre Cultural Costa i Font i 10
hores per repartiment de programes, amb 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.



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

El senyor Casassas, en referència al senyor Salvador Cots i Tor com a substitut
de la Regidora dimitida senyor Rosa Morales i Sánchez, diu que si s’hagués enviat la
notificació la setmana següent del Ple avui ja seuria al Ple doncs la Junta Electoral
Central està enviant les credencials a les dues o tres setmanes de reble les
notificacions, que sembla que a dia d’avui la documentació encara no s’ha enviat i creu
que l’Ajuntament de vegades ha corregut per moltes coses, que ho han vist en
adjudicacions, en concursos o fins i tot quan es va anar a buscar a correus unes
al·legacions que havien fet ells perquè entressin al Ple del dia següent i sense anar
més lluny l’altre dia van demanar perquè el Ple es feia en dimecres i no el dijous i el
que se’ls va dir es que precisament hi havia un membre de Convergència que marxava
de vacances el dijous i pensa que si són capaços de moure un Ple de dia perquè un
membre de Convergència se’n va de vacances també demanaria que amb una certa
agilitat es facilités l’entrada d’un Regidor d’Esquerra nou. El senyor Verdaguer, en
referència al canvi de dia del Ple, diu que si Esquerra li demana un canvi de dia per un
Regidor d’Esquerra faran exactament el mateix sempre i quan sigui tècnicament
possible i que el Ple on s’aproven les Ordenances és prou important perquè hi
seguessin tots els membres i que li hagués agradat que estigués en Salvador, i que
avui se que ja s’ha enviat i explica el perquè s’ha retardat l’enviament i demana
disculpes pel retard.

La senyora Coll manifesta que vol fer tres incisos, un en referència a la nova
carretera, la variant, en que hi ha una zona per a vianants i que els agradaria que hi
posessin algun punt de llum per poder caminar, un segon punt en referència a uns
embornals que estan tapats, concretament a la Ctra. de Viladrau, però que hi ha més, i
la tercera que han rebut queixes d’alguns jardins particulars que les plantes envaeixen
la vorera molestant als vianants, i ha vist que algunes plantes i arbres de l’Ajuntament
això també ho fan i que caldria tenir una mica de cura tant els particular com
l’Ajuntament. El senyor Ledesma respon, començant per l’últim punt, que l’any passat
ja es va fer i que aquest des de fa dos mesos hi ha deu o dotze punts que o ja estan
arreglats o se’ls ha fet arribar una nota perquè ho arreglin, donant alguns exemples, i
diu que si sap punts concrets que li digui i ho arreglaran, dient la senyora Coll que la
tanca de la Font Gran tapen inclús l’enllumenat, dient el senyor Ledesma que està
previst fer una bona retallada així com també esporgar a l’altre costat. La senyora Coll
diu que a totes les alzines de la Ctra. de Viladrau també caldria una bona arreglada. El
senyor Ledesma diu que s’ha canviat el sistema d’esporga, que ho faran els del TAC
Osona i que es farà una nota a la propera revista explicant quins seran els criteris per
fer l’esporga. La senyora Coll pregunta si s’ha fet un conveni amb el TAC o com s’ha fet,
responent el senyor Ledesma que s’ha fet un acord amb el TAC Osona per fer l’
esporga dels arbres. El senyor Ledesma diu, en quan dels embornals, que si està
pendent de netejar-los, que s’ha començat a arreglar embornals aquesta setmana i la
idea és fer tots els que estan embussats el més aviat possible. La senyora Coll
pregunta pels dos bassals de la Ctra. de Balenyà, dient el senyor Ledesma que
Carreteres ja ho farà, i en quan a l’enllumenat diu que quan es faci la variant per darrera
del Cementiri es cedirà la titularitat a la Generalitat i a nosaltres ens cediran la que



passa pel dintre el poble, i el manteniment de la variant serà de la Generalitat, que a
ells els agradaria posar llums però com ha dit el senyor Casassas, el criteri de
prudència en la situació econòmica que tenim ho tindran que posposar i fer-ho quan
podem ja que no dóna per més i hi ha altres qüestions de manteniment i millora
prioritàries i que quan es traspassi a Carreteres intentaran que posin l’enllumenat.

La senyora Coll pregunta com està el tema dels ocupes de l’estació de Renfe de
Mont-rodon, responent el senyor Verdaguer que després de potser trucar a vint
números diferents finalment han aconseguit trobar la persona de Renfe i la resposta
literal va ser comuniqueu vosaltres mateixos als Mossos i recorda que és propietat de
Renfe i l’Ajuntament poca cosa pot fer i que continuen treballant-hi perquè el que fan a
les fonts del barri si és problema nostre. El senyor Casassas diu que la persona de
Renfe ha costat bastant de trobar i en canvi quan ens van dir que hauria una parada a
l’estació ho van dir més ràpid, suposa, responent el senyor Verdaguer que l’estació surt
al Pla territorial per a un futur metro comarcal, no pas ho va dir Renfe doncs l’últim
contacte amb Renfe va ser per al tema de l’eixamplament del pont.

El senyor Freixas novament manifesta declarar-se’n en contra de la MAT i volen
donar el seu suport a totes les entitats que treballen voluntàriament en contra d’aquesta
línia, que estan en contra també dels actes violents que es produeixen pel fet de ser
violents però volien donar suport a totes aquelles persones que en el seu voluntariat es
posicionen contra la MAT i en aquest cas al veí de Taradell que sembla ha estat
injustament inculpat, i canviant de tema voldrien demanar si hi havia previsió de posar
instal·lacions, uns bucs d’assaig per a grups musicals del poble, s’havia parlat poder
allà al Punt Jove. El senyor Verdaguer, en referència a la MAT diu que ahir precisament
van tenir una reunió amb el Secretari General d’Economia i Finances de la MAT del
Departament i li fa manifestar que intentessin intermediar, evidentment que es un tema
judicial, i per les manifestacions que ha llegit aquest noi tampoc es que s’hagi
manifestat en contra de la MAT simplement al·lega que ell ha estat una víctima de la
MAT i per tant encara seria més greu, i manifesta que també hi ha un contenciós de
REA contra l’Ajuntament per aturar-los les obres amb tot el dret del món. La senyora
Codony diu que està previst fer els bucs i que estan a l’espera, respecte d’una ajuda
per fer-los, de la resolució de Joventut ja que el Secretari General de Joventut els va
comprometre a donar-nos un ajut directe. El senyor Verdaguer diu que l’espai ja esta
previst al costat del Punt Jove, a les antigues corts de l’escorxador.

La senyora Coll pregunta per unes intervencions arqueològiques, responent el
senyor Verdaguer que es també respecte a la MAT, a la construcció de les torres, i que
avui ha arribat la pròrroga i que s’envia a tots els Ajuntaments.

El senyor Casassas diu que la setmana passada ha sortit una sentència per la
qual es feia pagar a la Societat de Caçadors els desperfectes ocasionats en un vehicle
per un porc senglar que havia travessat la carretera i els sembla altament injust i pensa
que com Ajuntament de Taradell, i suposa que Convergència es sumaria, manifestar-
los el seu suport i la estupefacció perquè un jutge acabi culpant una associació de
caçadors de que els porcs senglars, animals salvatges, creuin les carreteres i xoquin
contra un cotxe. El senyor Verdaguer diu que Dani Morfulleda, què és el president de la
Societat de Caçadors, li va explicar el motiu d’aquesta obligació de pagar els danys i
segur que és una injustícia però és un tema legal que se’ns escapa i evidentment es
sumen a donar-los suport i que la companyia d’assegurances que tenen cobrirà aquest
tema, per a sort d’ells.



I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a dos quarts i
deu 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


