
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 261/2018 Ple 01/03/2018 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 03/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 01/03/2018 
Hora: De les 21:00 h a les 21:33 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) 
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. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
  
Excusa la seva absència: 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
 

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. Designació dels membres de la Comissió Informativa Municipal “Noms de 

carrers i definició dels seus límits”. Exp. 262/2018 
5. Modificació de les retribucions de càrrecs electes. Exp. 263/2018 
6. Donar compte dels informes de Secretaria-Intervenció del 4rt trimestre de 2017 

(estat d’execució, Llei de morositat i període mig de pagament).  Exps. 
933/2017, 934/2017 i 950/2017. 

7. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones. Exp. 282/2018 
8. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística .Exp. 

282/2018. 
9. 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 1 DE FEBRER DE 
2018 (P/02/2018 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 1 de febrer de 2018 (P/02/2018 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. 
02/2018 de data 1 de febrer de 2018. 
 
 
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 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2018, 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 del  30 de 
gener al 27 de febrer de 2018, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors 
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4.DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL 
“NOMS DE CARRERS I DEFINICIÓ DELS SEUS LÍMITS”. EXP. 262/2018. 
 
Que des de la constitució del Consistori actual no s’ha procedit a designar el membres 
de la Comissió Informativa Municipal de “Noms de carrers i definició dels seus límits”. 
 



 

 

Que s’ha evidenciat la necessitat de nomenar, numerar i definir els límits de diversos 
vials. 
 
Atès el que disposen els art. 20 de la Llei 7/85 LRBRL; 49 del Decret Legislatiu 2/2003 
TRLMRLC; 119, 123 a 126 del RD 2568/1986 ROF i normativa concordant. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa 
General en sessió del dia 26 de febrer de 2018. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Designar membres de la Comissió Informativa Municipal de “Noms de carrers 
i definició dels seus límits”, a les persones següents: 
 
President: Lluís Verdaguer Vivet, alcalde de l’ajuntament. 
Vocal: Jordi Baucells Colomer, regidor del grup municipal de CiU. 
Vocal: Mercè Riera Camps, regidora del grup municipal de ERC. 
Vocal: Jacint Casadevall Puig (SI) 
Vocal: Mossèn Antoni Pladevall Font, com historiador. 
Vocal: Maria Rosa Tió Pratdesaba, com a tècnica municipal. 
Vocal: Salvador Solagran Preseguer, com arquitecte tècnic. 
Vocal: F. Xavier Albert Sabatés, com assessor. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les persones nomenades. 
  
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que hi ha una comissió creada fa uns anys, arran de les 
incongruències trobades amb l’estudi dels carrers que va fer en Salvador Solagran, 
amb la finalitat de fer una unificació amb els noms dels carrers. Que s’ha cregut oportú  
renovar-ne els membres ja que encara hi havia regidors que ja no hi són i continuar 
amb les persones que ja hi eren pels seus coneixements tècnics. 
 
El Sr. Clot comenta que al seu grup els havia arribat la inquietud d’algunes persones 
perquè Taradell no tenia carrers amb noms de dona i volen agafar el compromís que 
els carrers que s’obrin properament portaran noms de dona. Es podria fer una procés 
participatiu, en tot cas, quan arribi el moment ja es decidirà, i d’aquesta manera es 
pal·liarà el greuge. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DE CÀRRECS ELECTES. EXP. 
263/2018 
 
Vist que per Decret de l’alcalde 91/2017, de 13 de juny, es va acordar: 
 



 

 

Primer.-Establir les àrees o regidories de gestió de 

l’Ajuntament de Taradell i l’adscripció de regidors delegats de 

la gestió, següents: 

 

-Regidoria d’igualtat: Mercè Riera Camps (ERC). 

-Regidoria de participació: Salvador Clot Tor (ERC). 

-Regidor adjunt a la regidoria de governació: Lluís Rodríguez 

Rufart (ERC). 

-Regidor adjunt a la regidoria de medi ambient: Xavier Blancafort 

Pujols (ERC). 

-Regidoria de relacions institucionals: Jacint Casadevall Puig 

(SI). 

 

Segon.-Delegar en els regidors relacionats en l’anterior apartat 

de la part dispositiva d’aquesta Resolució, en les regidories i 

condició que els hi són atribuïdes, les facultats de direcció, 

gestió i coordinació de les mateixes i dels serveis que en 

depenen, així com la impulsió dels tràmits, elevant, si és el 

cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal per a 

la seva adopció, amb efectes el dia 15 de juny de 2017. 

 
Que l’exercici d’aquestes funcions per part dels regidors relacionats s’ha fet plenament 
efectiva a partir de l’1 de febrer de 2018. 
 
Que en el Ple de 25 de juny de 2015 del cartipàs municipal, es va aprovar, entre 
d’altres acords, el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de 
la Corporació, on es preveu  una indemnització per reunions de coordinació de l’Àrea 
de Noves Tecnologies i Comunicació i Cultura. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Modificar el punt Segon apartat e) de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Taradell de data 25 de juny de 2015, de règim de dedicació, retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació, que quedarà redactat de la forma 
següent: 
 
“ e) Reunions de Coordinació de les Àrees de: Noves Tecnologies i Comunicació, de 
Cultura, Igualtat, Participació, Governació, Medi Ambient i Relacions Institucionals 
percebran el règim d’assistències següent: per cada reunió 64,92 €.” 
 
Segon.-El efectes econòmics de l’anterior s’estableixen a data 1 de febrer de 2018. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica que com ja és sabut des de fa mig any els representants d’ERC i SI 
es van incorporar a l’equip de govern i van acordar que esperarien al pressupost de 
2018 per percebre les mateixes retribucions que els altres regidors, ja que no estava 
previst en l’any 2017. 
 



 

 

Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.DONAR COMPTE DELS INFORMES DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DEL 4RT 
TRIMESTRE DE 2017 (ESTAT D’EXECUCIÓ, LLEI DE MOROSITAT I PERIODE 
MIG DE PAGAMENT).  EXPS. 933/2017, 934/2017 I 950/2017. 
 
Es dóna compte al Ple dels informes del secretari-interventor del 4rt trimestre de 2017, 
relatius al període mig de pagament, llei de morositat i estat d’execució del pressupost, 
i que s’han remès al Ministeri d’Hisenda. 
 
A)Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
-Que es considera que en la liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2017 es 
complirà la regla de la despesa. 
-Que es compleix amb l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la 
LO 2/2012, que ha donat un resultat de .-112.955,00 €.- 
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 31 de desembre de 2017 de 
.-3.663.344,71 €.- 
 
B) En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en 
resulten les dades següents:  
 

 Núm. Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 

930 1.249.215,02 € 100 

Pagaments realitzats fora del període legal de 
pagament 

0 0  

Pagaments totals durant el trimestre 930 1.249.215,02 € 100 

Obligacions pendents en les quals s’incompleix el 
termini legal a la data de tancament del trimestre 
natural 

0 0  

Obligacions pendents de pagament dins el 
període legal 

306 279.218,99 €  

Obligacions pendents de pagament fora del 
període legal 

0 0  

 
S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma 
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se 
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos. 
 
C) En relació al compliment de la LO 3/2004 de mesures contra la morositat en les 
operacions comercials, Període mig de pagament, en resulten les dades següents: 
 
Ràtio operacions pagades:-8,09 
Imports pagats:.-1.249.215,02 €.-  
Ràtio operacions pendents: -16,11 
Import operacions pendents de pagament: .-279.218,99 €.- 



 

 

PMP: -9,51 
 
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament. 
 
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de 
Pagament en el pla de tresoreria. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que després del tancament comptable de cada trimestre es dóna 
compte al Ministerio i que habitualment el tancament és positiu. Que aviat es farà la 
liquidació definitiva del 2017 i hi haurà un romanent important que servirà per seguir  
donant serveis al municipi. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
7.MOCIÓ: “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ” PER A LA 
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. EXP. 282/2018 

Moció que presentes els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència, consistent en l’aprovació 
del manifest del dia internacional de les dones de 8 de març de 2018, següent: 

“El 8 de març celebrem el Dia internacional de les Dones, un dia en el quals des dels 
carrers, des de la societat civil i des del municipalismes reivindiquem les dones com a 
ciutadanes actives i els feminisme com a moviment social transformadors. 

Els feminismes han anat assolint protagonismes i força en àmbits de la vida social, 
política, econòmica i cultural, i nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en 
són el món de la creació cultural, i el món educatiu, on la urgent necessitat de superar 
els esquemes patriarcals en la transmissió de valors ja és difícilment qüestionable. 

Alhora, els feminismes també ha entrat als ajuntaments, reconeixent que la justícia de 
gènere i els drets de les dones són un element estructural en tota política pública que 
persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives. 

I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem 
trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i 
xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per 
atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets. 

El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la 
transformació dels sistema patriarcal té un impacte per a tota la societat. Trenca amb 
la mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, que no només no respon a 
la realitat, sinó i que té impactes nocius en la vida de milions de persones, no només 
en les de les dones. 



 

 

Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat coma instrument polític de gènere, 
definit per Marcela Lagarde com “l’aliança feminista entre les domes per canviar la 
vida al món en un sentit just” i a través del que les dones han teixit aliances al llarg de 
la història. 

Aliances per transformar, transgredit, redefinir, qüestionar, articular, enfortir, apoderar, 
més enllà d’orígens i fronteres. 

Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en 
diferents camps de l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política. 

Aliances, del nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en 
evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs, 
l’exigència de posar cura al centre de les polítiques i redistribuir l’accés a la riquesa i 
als recursos, base de la Vaga i mobilitzacions de dones d’enguany, de la que ens 
sentim partícips. 

Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i 
desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major 
representativitat política de les dones. Una participació pública que es basi en la 
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i 
incidència, que facin els nostres pobles i ciutats feministes. 

Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que 
s’identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes 
les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolit també altres treballs i espais: el de les 
cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 

Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què podem fer tots i cadascun 
dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s’haurien d’haver manifestat 
contraris. 

Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per 
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant el patriarcat, el 
treball assalariat, les cures, el consum, l’exercici dels nostres drets, la formació i la 
participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons 
la procedència, la classe, l’edat, l’orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats. 
Però la vaga és de totes, hi ha un lloc pr a totes i cadascuna de nosaltres en ela nostra 
vaga feminista del 8M. 

Formem part d’un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de 
l’economia, de les relacions. Volem ocupar l’espai públic, reapropiar-nos de la decisió 
sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i 
trans i preservar el planeta en què vivim. 

I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball 
remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i 
sense nosaltres no es reprodueix.” 



 

 

Es proposa l’adopció de l’acord següent:  

Aprovar el manifest del dia internacional de les dones de 8 de març de 2018, transcrit 
a la part expositiva d’aquesta proposta d’acord. 

La Sra. Riera explica que el dia 8 de març és el dia de la Dona treballadora i fa una 
crida a sortir al carrer i demanar el que ens pertoca com a dones treballadores. Que 
es necessari que totes i tots plantem cara a aquest sistema econòmic i que el manifest 
que s’acaba de llegir ho deixa clar.  

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat. 

 
8.MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA .EXP. 282/2018. 

Moció que presentes els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència, amb el redactat següent: 

“ Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local 
reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un 
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts 
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. 
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins 
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. 
  
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals. 
 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, 
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests 
més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a 
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la 
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de 
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal 
Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a 
càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències 
autonòmiques.  
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 



 

 

educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular 
i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per 
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat 
claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un 
context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.  
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments 
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la 
nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport 
de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la 
igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència 
de la nostra societat.  
 
Per aquests motius es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. 
  
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
 
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola 
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua 
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió 
social és una línia vermella infranquejable.  
 
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb 
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part 
de l’alumnat 
 
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les 
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt 
rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit 
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  
 
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, 
i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 
 
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió 
social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem 
construït els darrers 30 anys. 
 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al 
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres 



 

 

educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de 
Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre 
municipi. “ 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde comenta que han cregut oportú aprovar aquesta moció i que ho farà la 
majoria d’Ajuntaments de Catalunya i que en el fons és una revenja de l’estat pel que 
està fent Catalunya i que s’ha anat una mica massa lluny. 
 
El Sr. Blancafort comenta que tant de bo aviat acabi l’aplicació de l’article 155 que 
serveix perquè els que no han guanyat a les urnes ens imposin un model que no 
desitgem i tot el suport a l’Escola Catalana i encara que vulguin no acabaran amb la 
llengua i cultura catalanes que tant els molesta. 
 
L’Alcalde afegeix que vam sobreviure a una dictadura i que ens en sortirem. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Clot vol fer una parell d’aclariments. Que l’equip de govern ha rebut peticions de 
veïns demanant que la carpa es digui Plaça 1 d’octubre de 2017 i que des de 
l’Ajuntament s’ha llençat una proposta per commemorar els fets que creuen més 
encertada i és posar aquest nom a l’entrada de Can Costa amb una placa, una 
inauguració i un reconeixement anual. Que la gent és totalment lliure de recollir 
signatures. 
 
L’Alcalde comenta que la zona de la carpa ja té un nom i que no és una plaça sinó un 
aparcament i que Can Costa va ser el lloc on va passar tot i va ser-hi quasi tothom el 
dia 1 d’octubre de 2017. Que la seva proposta voldria que fos consensuada amb la 
majoria de la gent del poble. I estan oberts a noves propostes. 
 
El Sr.Clot vol comentar que des de la regidoria de participació ciutadana s’ha encetat 
el tema del quadern de debat familiar i vol fer públic i convidar a la gent que s’hi sumi, 
que es pot recollir a tots els espais municipals. Que la intenció és conèixer el parer de 
la gent del poble sobre el nostre municipi. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:33 h, 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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