
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1646/2017 Ple 23/10/2017 extraordinari i urgent 
Assumpte: Acta de la sessió extraordinària del Ple 

 
ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 12/2017 
Caràcter: Extraordinari i urgent. 
Data: .23/10/2017 
Hora: De les 21:00 h a les 21:15 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) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva absència 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC). 
  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar la urgència de la sessió 
2. Moció per exigir la llibertat immediata dels Presidents de l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
3. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
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 LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
 



 

 

L’Alcalde-president, exposa que al tractar-se d’una sessió extraordinària i urgent és 
necessari que es sotmeti a votació la urgència de la convocatòria d’aquesta sessió 
extraordinària, de conformitat al que es disposa a l’art. 98.b del Decret Legislatiu 
2/2003 TRLMRLC. 
 
Que la urgència es fonamenta en els últims esdeveniments que s’ha produït en relació 
al procés d’autodeterminació de Catalunya i quan a la resposta de l’estat. 
 
Es sotmet a votació i per unanimitat s’acorda ratificar la urgència de la convocatòria 
d’aquesta sessió. 
 
 
2. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE 
L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÁNCHEZ, I D’OMNIUM 
CULTURAL, JORDI CUIXART. Exp. 410/2017 
 
Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Solidaritat per 
la Independència, presenten la Moció següent: 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 
diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 
base de la Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 



 

 

 
Per tot això es proposa l’adopció dels acords següents:  
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
  
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal.  
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.  
 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.  
 
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 
Exp. 410/2017 
 
Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència. 
 
En relació al punt primer de la part dispositiva de la Moció, per part del secretari-
interventor es recorda que la Llei del referèndum ha estat declarada inconstitucional i 
la Llei de transitorietat suspesa pel Tribunal Constitucional. 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política. 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a 
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles 



 

 

i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 
 
Per tot això es proposa l’adopció dels acords següents: 
  
PRIMER.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu 
el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
  
SEGON.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
  
TERCER.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar 
amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
  
QUART.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde vol agrair a l’AMI i l’ACM el seu recolzament, i que estan fent una gran feina 
perquè tots els Ajuntaments vagin a una. 
 
Que arran de la manifestació de dissabte hi van haver uns fets molt desafortunats que 
els va patir una noia de Taradell i el seu company. Que molt poca gent va veure el que 
va passar realment però que ell públicament fa “un certificat de coneixement propi” 
per manifestar que l’Aina, i per extensió el seu company que ella ha triat, és una 
persona gens conflictiva, bona persona i bona estudiant. Que des de l’Ajuntament se’ls 
ajudarà amb el que faci falta. Molts ànims i pel que faci falta, en nom de tota la gent 
del poble. 
 
 



 

 

El Sr. Clot dona les gràcies a tothom per venir. Que cada dia tenim un sobresalt. Que 
sentit el missatge de l’Aina ha parlat amb ella per si volia ser part del Ple. Que una 
taradellenca ha estat agredida per les forces d’ocupació policials que tenim actualment 
al nostre país. Que també s’aproven dues mocions que és lo que toca fer, que no cal 
repetir el contingut de les mocions. Que vol fer una apel·lació a la gent. Que arribem 
a la setmana decisiva. Que a partir de dijous hi haurà l’hora de la gent, per defensar 
les institucions, els treballadors públics i la nostra policia. I que espera que a partir de 
dijous a la tarda puguem donar la benvinguda a la República Catalana. 
 
El Sr. Casadevall comenta una frase de Salvador Espriu que diu “escolta Sepharad 
els homes no poden ser si no són lliures”. S’adreça a l’Aina i l’Adrià per dir-los que 
aquest país està a punt de fer una cosa grandiosa, que sacseja Espanya, la 
democràcia i Europa. Que no podem ser ingenus i pensar que no tindria costos. Que 
ells dos han pagat un cost, que tenen tot el poble darrere. Que es vol “rebentar” el 
poble català amb l’art.155. Posar mesures repressives quan hi ha un problema polític 
és un error. La nostra força és la resistència passiva i inclou la desobediència civil, 
multes i presó, però és una força inaturable. Que som un sol poble unit en comunió 
amb tots els nostres polítics. Demana que si es vol aplicar l’art. 155 la gent 
desobediència civil. Que l’Aina i l’Adrià han passat una mala estona però que ell també 
la va passar en el seu moment. Que hem de resistir de manera pacífica i ho 
aconseguirem. Visca Catalunya Lliure. 
 
L’Alcalde conclou el ple donant les gràcies als assistents. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
 
  El secretari     L'alcalde   
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