
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1562/2017 Ple 02/10/2017 urgent 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 11/2017 
Caràcter: Ordinari 
Data: 02/10/2017 
Hora: De les 20:00 h a les 20:15h. 
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. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA D’AQUEST PLE. 
2. APROVAR LA MOCIÓ DE REBUIG PELS FETS OCORREGUTS EL DIA 1 

D’OCTUBRE DE 2017. 
 
  
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. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA D’AQUEST PLE. 
 
Vista la convocatòria d’aquest Ple Extraordinari i Urgent efectuada per l’alcalde el dia 
2 d’octubre de 2017. 
 
Que de conformitat amb el que es disposa a l’article 98.b del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, les convocatòries de Plens extraordinàries i 
urgents han d’ésser ratificades pel Ple. 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar la declaració d’urgència de la celebració d’aquest Ple. 
 
 
2. APROVAR LA MOCIÓ DE REBUIG PELS FETS OCORREGUTS EL DIA 1 
D’OCTUBRE DE 2017. 
 
Els grups municipals de convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i 
Solidaritat per la Independència, formulen la moció següent: 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por. 
 
Per aquest motiu i per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
Segon.-Donar tot el recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues 
policials d’ahir a Catalunya. 
 
Tercer.-Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i de la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar 
en el referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
Quart.-Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat 
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja 
dipositat dins d’urnes requisades. 
 



 

 

Cinquè.-Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
 
Sisè.-Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:15h, 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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