
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1477/2017 Ple 14/09/2017 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 9/2017 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14/09/2017 
Hora: De les 21:00 h a les 21:30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva absència: 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local 
3. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
 



 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 3 D’AGOST DE 
2017 (P/08/2017 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcalde-president, en compliment del que estableix l’article 91.1 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), pregunta als/les Regidors/es assistents a la 
present sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió 
del Ple de 3 d’agost de 2017 (P/08/2017 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat 
una còpia amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 
08/2017 de data 3 d’agost de 2017. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local 
celebrades de dates 17, 24 i 31 de juliol, 28 d’agost de 2017, havent-se facilitat còpia 
de les actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la convocatòria 
d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al 31 
d’agost de 2017, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors juntament a 
la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
L’Alcalde comenta que en aquest punt es dóna compte de tots els decrets signats en 
aquest període inclòs el decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. PRECS I PREGUNTES 
 
Els tres grups municipals, juntament amb Taradell pel Sí, han signat el següent 
manifest: 
 
Els regidors del Consistori, juntament amb Taradell pel Sí, manifestem la nostra 
adhesió al decret d'alcaldia 127/2017 signat per l'alcalde de Taradell el passat 7 de 
setembre, en ple suport al Referèndum que s'ha convocat el proper 1 d'octubre de 
2017. Tal com ens vam comprometre com a regidors del Consistori de Taradell, 
prometent el nostre càrrec amb les següents paraules: 

 



 

 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per  exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
institucions, LA REPUBLICA CATALANA, LLIURE l SOBIRANA» 
 
Des dels grups municipals i Taradell ple Sí, ens posem a total disposició del govern 
local i el govern de la Generalitat per fer possible que la ciutadania catalana pugui 
elegir democràticament en referèndum el futur de Catalunya. 

També volem mostrar el nostre reconeixement a la valentia, fermesa i conviccions 
democràtiques de tots els membres del Parlament de Catalunya, que amb el seu vot i 
el seu treball van fer possible l'aprovació de les lleis que han de permetre la celebració 
d'un referèndum sobre la independència de Catalunya, el proper 1 d'octubre. 

Emplacem a tota la ciutadania de Taradell a participar en el referèndum i a defensar 
el dret a decidir democràticament el nostre futur. 
 
El Sr. Clot llegeix el manifest i l’entrega al Secretari perquè el faci constar en acta.  
 
El Sr. Clot vol donar les gràcies a tothom per haver vingut. Que havia de ser un Ple de 
tràmit i s’ha convertit en un dels Plens més importants que hem celebrat a Taradell, 
és un Ple de país. Avui donem compte del Decret signat el dia 7 de setembre de suport 
al referèndum. Aquest decret marca la voluntat d’aquest Ajuntament de participar i 
col·laborar en el referèndum de l’1 d’octubre. Que som aquí per donar suport al nostre 
Alcalde. Que des de la setmana passada som testimonis de la deriva del Govern 
corrupte espanyol, de la politització del Poder Judicial, d’actes i accions propis d’una 
dictadura franquista, d’escorcolls, intervencions a mitjans de comunicació, querelles, 
citació a més de 700 alcaldes, etc. i fins i tot amenacen a tallar el llum el dia 1-O. Que 
no som enlloc, la pressió de l’Estat espanyol anirà a més però nosaltres hem de fer la 
nostra. Que avui recuperem l’esperit de la diada, de treure persones al carrer, per 
donar suport al nostre alcalde. Que la gent és qui ha recolzat als polítics i ara no us 
defraudarem. Que es farà més del que es pugui, per la gent que ha lluitat per la llibertat 
del nostre país i no hi són i els que vindran. Que el dia 1-O hi haurà urnes, paperetes 
i la voluntat d’un poble per decidir el seu futur: votarem, Visca Catalunya Lliure. 
 
El Sr. Casadevall comenta que sempre acompanyaran a l’alcalde, com han 
acompanyat al Sr. Francesc Homs, i cita la frase “Never walk alone”. Que al pas que 
va la fiscalia hauran de declarar moltíssimes persones. Que no s’entén a Europa. Que 
un atac als càrrecs electes és un atac directe al poble. Que això no va 
d’independència, sinó de democràcia= el govern del poble. Que hem de ser valents i 
aguantar el que ens vingui. Que no coneixen el caràcter català. Plantem cara, abans i 
ara. Que a l’Estat Espanyol li suposarà un gran cost. Que si convé posarem espelmes 
si tallen la llum. Farem el possible per votar. Votarem, Visca Catalunya Lliure. 
 
El Sr. Baucells comenta que fa goig aquest ple. Que els regidors del seu grup 
s’adhereixen als missatges dels seus companys, que això ja fa temps que dura, que 
des del Ple sempre s’ha actuat amb unanimitat i pinya. Que va ocupar el lloc de 
d’Alcalde un dia i va notar la sensació d’estar al davant d’un projecte com aquest. Que 



 

 

continuaran donant un ferm suport a l’alcalde. Que el poble ha fet molta feina des de 
les persones i les entitats i vol donar-los un sincer agraïment. Visca Catalunya Lliure. 
Gràcies a tots. 
 
L’Alcalde comenta que parlarà en noms de tots els companys regidors. Moltes gràcies 
a tots els que son al Ple, els que l’escolten per la radio i els que el paren pel carrer. 
Vol agrair la presència de Francesc Homs. Que és un honor viure aquest moment. 
Que està tranquil·líssim. Que han rebut l’escalf de tothom. Que no només criden a 
declarar l’Alcalde sinó al poble, a molts pobles. Que el que ha passat amb els alcaldes 
es una de les millors coses que ens podia passar perquè seria una barbaritat inhabilitar 
700 alcaldes a nivell mundial. Que estem estancats en una democràcia encoberta del 
s. XIX. Que han tocat el polítics més propers de la gent i és un gran error. Que hi ha 
gent que no veu bé el procés i els anima a votar que no. Que cal aconseguir un alt 
percentatge de votació. Que tothom té dret a decidir. Vol transmetre un missatge de 
tranquil·litat. Que el President transmet seguretat i serenor. Que sabíem que no seria 
fàcil i estem en el xoc de trens. Que fa 300 anys ens van conquerir. Visca Catalunya 
Lliure. 
 
Des de Taradell pel Sí volen comunicar que estan orgullosos de l’Alcalde i regidors 
que tenen. Que saben que faran tot lo impossible perquè el dia 1-O puguem tenir una 
jornada democràtica. Que formen part de Taradell pel Sí; l’Assemblea, Òmnium, els 
partits polítics amb representació a Taradell i moltes entitats del poble. Que volen 
adherir-se al Decret i faran una recollida de signatures per adhesió al Decret.  
 
L’Alcalde ho agraeix de tot cor a la gent. És un orgull i un privilegi ser alcalde d’aquest 
poble de gitanos. Que seguiran endavant fent el possible per aquesta causa. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:30h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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