
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 992/2019Ple 03/10/2019 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 13/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 03/10/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
 
Sra. Mercè Cabanas Solà (ERC-AM) 
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM) 
Sra. Núria Arau Crusellas (ERC-AM) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC-AM 
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell) 
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell) 
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell) 
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell) 
  
Excusa la seva assistència: 
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM) 
 

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. Aprovació del Conveni amb l’Agència de l’Habitatge per la cessió de l’ús de la gestió 

de 10 habitatges. Exp. 911/2019. 
5. Resolució de les al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de 

l’Ordenança de Bon govern, Civisme i Convivència i aprovació definitiva de la mateixa, 
si s’escau. Exp. 826/2019. 

6. Nomenament de responsable del Registre Civil de Taradell. Exp. 374/2019. 
7. Atorgament de bonificació per obres que afavoreixen les condicions d’accés i 

habitabilitat de persones amb disminucions físiques i psíquiques. Exp. 778/20149. 



 

 

8. Moció en suport a les persones detingudes per “l’Operació Judas” el 23 s. i contra la 
repressió i criminalització de l’independentisme. Exp.326/19 

9. Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les 
famílies en deute, per part d’Endesa i altres companyies. Exp.326/19. 

10. Precs i preguntes. 
  
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà a les 20:00 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. 
 
L’Alcaldessa, en nom propi i de tota la corporació, expressa el condol a la família 
Ricart-Roca i seguidament es fa un minut de silenci per en Marcel Ricart Roca. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 5 DE SETEMBRE 
DE 2019 (P/12/2019 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcaldessa, 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 5 de setembre de 2019 (P/12/2019 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. 
12/2019 de data 5 de setembre de 2019. 
 
 
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 en dates 2, 9 i 16 de setembre de 2019, 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 30 
de setembre de 2019, 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. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE PER LA CESSIÓ DE 

L’ÚS DE LA GESTIÓ DE 10 HABITATGES. EXP. 911/2019. 
 

Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2019 es va acordar (Exp. 
583/2019): 
 
Primer.- L’adhesió de l’ajuntament de Taradell a l’Acord d’abril de 2019 entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials i Ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges 
d’inserció Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/14, 
de 27 de maig. 
 
Segon.-Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció  
per a l’any 2019. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2019, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que 
es relacionen a continuació: 
  

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 2a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 4a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 bxs 5a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 3a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 2n 6a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 1a Taradell 

Pg del Pujoló, 7 b.1 1r 8a Taradell 

 
Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha presentat el conveni que estableix les 
condicions de col·laboració entre la mateixa i aquest ajuntament, per a la cessió de la 
gestió de l’ús dels 10 habitatges abans relacionats i que ja disposa, propietat de 
l’Institut Català del Sòl i administrats per l’Agència, a favor de l’ajuntament, per 
possibilitar l’accés a un habitatge públic a aquelles persones o unitats familiars del 
municipi amb especials necessitats d’atenció. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Acordar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Taradell, per a la cessió de la gestió de l’ús dels 10 
habitatges  relacionats a la part expositiva d’aquest acord i que ja disposa, propietat 
de l’Institut Català del Sòl i administrats per l’Agència, a favor de l’ajuntament, per 



 

 

possibilitar l’accés a un habitatge públic a aquelles persones o unitats familiars del 
municipi amb especials necessitats d’atenció. 
 
Segon.-Facultar l’alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà per signar el conveni de 
referència. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa comenta que aprofitant el conveni s’ha assenyalat els estacionaments 
que van vinculats a aquests habitatges, que són d’ús privat i que fins ara eren utilitzats 
públicament. Que han estat sempre dels habitatges i ara se n’ha regularitzat l’ús. 
 
El Sr. Estragués comenta que s’adhereixen al  conveni i que, en la comissió 
informativa ja se’ls va dir que hi haurà una segona tongada de pisos i que a veure si 
pot ser que s’incloguin en el conveni.  
 
Afegeix l’Alcaldessa que efectivament seria més coherent tenir tot el bloc de pisos 
gestionat pel municipi. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 

5. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE BON GOVERN, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MATEIXA, SI S’ESCAU. EXP. 
826/2019. 
 
En data 1 d’agost de 2019 el Ple de l’ajuntament va acordar aprovar la Modificació de 
l’Ordenança municipal de bon govern, civisme i convivència, en els articles i apartats 
que es relacionen i que quedaran redactats de la forma següent: 
 
Article 71 Ocupacions destinades a terrasses. Apartat.3.g).  
 
L’horari màxim d’obertura de les terrasses a la via pública és l’establert a l’article 125 
d’aquesta ordenança. 
 
Article 125.- Terrasses i Recintes Oberts. 
 
1-S i es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades en terrenys qualificats 
com a vials en el POUM o terrenys públics com en terrenys privats, l’horari màxim 
d’obertura és: de diumenge a dijous laborables a les 23:00 h; de divendres a dissabtes 
i vigílies de festius, les 24:00 h. 
 
2-No obstant, des del 15 de juny al 15 de setembre l’horari serà el següent: 
 
a)Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys qualificats com a vials en el POUM 



 

 

o terrenys públics , l’horari màxim d’obertura és: de diumenge a dijous  a les 24:00 h; 
de divendres i dissabtes i vigílies de festius, les 01:00 h. del dia següent. 
 
b) Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys privats, l’horari màxim d’obertura 
és: de diumenges a dijous fins, a les 01:00 h del dia següent; de divendres i dissabtes 
i vigílies de festius, fins a les 02:00 h. del dia següent. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública i durant el termini corresponent s’ha 
presentat dos escrits d’al·legacions: 
 
1-Escrit presentat per Germans Comerma Sala SL, en el qual demanen que s’aprovin 
els horaris publicats en l’edicte de consulta prèvia de l’article 133 de la Llei 139/2015,  
permetent-se l’horari d’obertura de les terrasses interiors en terreny privat següent: De 
dilluns a dijous laborables fis a la 01:00 h.; divendres dissabtes i vigílies de festius, fins 
a les 02:30 h del 15 de juny al 15 de setembre. Que de la seva experiència en resulta 
que aquests són els horaris més indicats per no causar molèsties al veïns i per ajudar 
a fomentar el turisme. 
 
L’al·legació ha de ser desestimada perquè precisament s’han rebut diverses queixes 
en relació a l’horari de tancament de l’activitat de la qual és titular Germans Comerma 
Sala SL, Hotel Rosa, havent-se comprovat que reiteradament no es complien els 
horaris vigents i rebent-se queixes dels veïns. Per altra part, i atenent que la 
temporada en la què hi ha més activitat turística és des del mes de juny al mes de 
setembre, es considera adequada la proposta de l’aprovació inicial de l’ordenança que 
ja preveu una ampliació de l’horari aquesta temporada i especial per ales terrasses 
situades en terrenys privats. 
 
2-Escrit presentat per Antoni Solano Borruel, en representació de diversos veïns, Sr. 
Òscar de Caralt Bosch, Sra. Judit Perarnau Terradellas, Sr. Jaume Reig Nuri i Sra. 
Judit Reig Puente, en el qual fonamentalment s’al·lega: 
 
-Que l’actuació de l’administració ha de redundar en benefici del col·lectiu dels 
habitants del terme municipal, i que l’acord de referència obeeix a un interès econòmic 
i particular dels propietaris dels centres oberts/terrasses i no dels generals. 
-Que no es fomenta el turisme ampliant els horaris d’oci nocturn. 
-Que s’amplia fins a 2 h. del dia següent els horaris d’obertura dels establiments de 
terrasses o espais oberts de caràcter particular, i que això respon als interessos 
particulars dels pocs titulars d’establiments amb aquestes característiques. 
-Que els signants es varen oposar a la concessió de la llicència d’obertura de l’Hotel 
Rosa dels Germans Comerma Sala SL perquè ha causat moltes molèsties als veïns 
els quals han presentat nombroses queixes tant pel soroll com per l’horari de 
tancament. 
 
Les al·legacions han de ser desestimades pels motius següents: 
 
-Referir en primer lloc que els horaris proposats són més restrictius que els que permet 
la normativa, en concret l’Ordre INT/358/2011 que desenvolupa el Decret 112/2010 
pel qual s’aprova el reglament d’espectacles i activitats recreatives i la Llei 11/2009 



 

 

-S’amplien els horaris sempre dintre els permesos per la normativa superior, només 
una temporada a l’any, que respon als mesos de més població de segona residència 
i turisme al poble, de juny a setembre. 
 
-El compliment de les determinacions normatives de nivell de soroll i de tancament de 
les activitats s’ha de complir per part dels titulars d’aquestes. Amb el seu compliment 
es garanteix que no es molesti als veïns. En el supòsit que s’incompleixin 
l’administració haurà de tramitar els expedients que corresponguin per tal de fer 
complir la legalitat, tal i com al signant li consta que està efectuant aquest ajuntament. 
 
Atès el que disposen els article 47, 49 i 70 de la LBRL, 114, 177 i 178 del TRLMRLC, 
99 a 103 i 196 del ROF i normativa concordant. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Desestimar les al·legacions formulades per Germans Comerma Sala SL i per 
Antoni Solano Borruel a l’acord del Ple de l’ajuntament de data 1 d’agost de 2019 
d’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança municipal de bon govern, civisme 
i convivència, pels motius que consten a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.-Aprovar definitivament la Modificació de l’Ordenança de Bon Govern, Civisme 
i Convivència, articles 71 i 125 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les modificacions al Butlletí Oficial de la Província, 
al web municipal, i, fer-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat i al butlletí 
municipal, indicant la referència del BOP on es publiqui el text íntegre, i trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, 
l’acord d’aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent d’aquest, d’acord amb el que 
estableix l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Estragués vol matitzar que ja van demostrar en el seu moment la seva 
disconformitat amb aquesta modificació ja que tal i com finalment s’ha evidenciat amb 
les al.legacions del veïns de la zona, és una mesura desafortunada per la diferència 
entre privat i públic. Que per coherència s’abstindran. Que per suposat que estan a 
favor de modificar la llei de civisme però amb igualtat d’oportunitats. 
 
L’Alcaldessa comenta que cal posar ordre i que no és per afavorir a ningú. Que els 
Germans Comerma Sala SL  també han presentat al·legacions a la proposta i que 
només dos veïns no hi estan d’acord. Que amb la modificació s’afavoreix l’interès 
general del control d’horaris nocturns en l’horari d’estiu. 
 



 

 

Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb les vots a favor d’ERC (8) i 
l’abstenció de JxT (4). 
 
 
6.NOMENAMENT DEL SECRETARI DEL REGISTRE CIVIL DE TARADELL. EXP. 
374/2019. 
 
Vist que per Decret de l’alcaldessa núm. 166/19 de 25 de juliol, ratificat pel Ple de 
l’ajuntament en sessió del dia 1 d’agost de 2019, es va acordar sol·licitar a la 
Subdirecció General de Jutjat Judicial que es designés, com a substitut del Secretari 
del Registre Civil de Taradell de la titular Sra. Ma Carme Seuma Blancafort. 
 
Que per diverses raons de tipus organitzatiu de l’ajuntament la Sra. Seuma no podrà 
continuar exercint les funcions de responsable del Registre Civil de Taradell, essent 
la persona indicada per executar les funcions del Secretari del Registre Civil de 
Taradell El Sr. Josep Rovira Sadurní, secretari interventor d’aquest ajuntament. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Sol·licitar a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica 
que es designi Secretari del Registre Civil de Taradell el Sr. Josep Rovira Sadurní, veí 
de Vic-08500, c. Joan Miró 4, amb DNI núm. 77. 286.642-H, titular del compte corrent 
ES85 0182 3507 4902 0156 8195. 
 
Segon.-Sol·licitar que es doni de baixa com a titular Secretari del Registre Civil de 
Taradell a la Sra. Ma Carme Seuma Blancafort, amb DNI núm. 77.303.136-K, titular 
del compte corrent  ES28 2100 0409 1402 0020 8180. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.ATORGAMENT DE BONIFICACIÓ PER OBRES QUE AFAVOREIXEN LES 
CONDICIONS D’ACCÉS I HABITABILITAT DE PERSONES AMB DISMINUCIONS 
FÍSIQUES I PSÍQUIQUES. EXP. 778/20149. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2019 es va acordar atorgar al 
Sr. Jaume Codina Preseguer llicència d’obres per instal·lar un elevador al seu 
habitatge del c. Avets 13 de Taradell, Exp. 778/19. Que l’import de l’Impost de 
construccions per les obres esmentades és de 375,18 €. 
 
El Sr. Jaume Codina Preseguer presenta al registre municipal en data 5-8-19, registre 
d’entrada núm. 3780, una sol·licitud de la bonificació establerta a l’article 6è b) de 
l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 5 de l’Impost  sobre construccions, instal·lacions i 
obres, del 90% per ser una obra que afavoreix les condicions d’accés i habitabilitat de 
persones amb disminucions físiques o psíquiques. El sol·licitant presenta 



 

 

documentació acreditativa de la seva disminució de la capacitat i dependència de 
terceres persones. 
 
Que el referit article preveu la concessió d’una bonificació del 90% quan es tracta 
d’obres amb supressió de barreres arquitectòniques instades per persones amb 
disminucions psíquiques o físiques, prèvia la declaració d’especial interès municipal 
per part del Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Admetre la sol·licitud del Sr. Jaume Codina Preseguer i declarar d’especial 
interès municipal la instal·lació d’un elevador a l’habitatge assenyalat amb el núm. 13 
del c. Avets de Taradell, i atorgar una bonificació del 90% sobre l’import de la liquidació 
de l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions que es merita per l’atorgament 
de la llicència d’obres corresponent, Expd. 78/2019. 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Sr. Jaume Codina Preseguer. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa comenta que es tracta d’un acord que s’ha d’aprovar pel ple. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
8. MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ 
JUDAS” EL 23 S. I CONTRA LA REPRESSIÓ I CRIMINALITZACIÓ DE 
L’INDEPENDENTISME. Exp.326/19 
 
Moció que presenten els grups municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i 
Junts per Taradell: 
 
El passat dilluns 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant 
Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment 
independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, 
rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes 
i fent detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, tal i com 
ha explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.  
Ara mateix set persones estan en presó preventiva, i dues més van ser alliberades 
amb càrrecs després dels escorcolls. 
 

No és el primer cop que veiem operacions policials similars. L’abril del 2018, la 

ciutadana Tamara Carrasco va ser detinguda sota l’acusació de terrorisme i rebel·lió, 



 

 

tancada i incomunicada 48 hores, i confinada a no poder sortir de la seva ciutat, 

Viladecans, durant més d’un any, fins que finalment es van retirar les acusacions per 

la manca de proves.  

 

La ciutadania de Catalunya va poder comprovar que aquella operació policial es 

basava en acusacions infundades que només tenien l’objectiu de desacreditar els 

CDR. 

 

Aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i en la ciutadania en 

general una gran angoixa i patiment. El desconeixement sobre la seva situació així 

com la desproporcionalitat de les mesures preventives que s’han decidit en el passat 

són font de gran desconcert i indignació. 
 

L’independentisme català ha donat un exemple al món amb les seves manifestacions 

i demostracions socials, sempre multitudinàries, escrupolosament pacífiques, cíviques 

i festives.   

 

La consecució d’una democràcia de qualitat és un dels motius del projecte sobiranista. 

Una democràcia on tots el drets individuals i col·lectius siguin respectats. En aquest 

sentit, el projecte sobiranista no és compatible amb cap tipus de coerció, intimidació o 

expressió no pacífica.  
 
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca 
generar un clima d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de 
construir un relat, inexistent, de violència i lligar independentisme amb terrorisme. 
  
Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i 
desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, divers, 
absolutament pacífic i radicalment democràtic 
 
La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant 
cassolades arreu del país. El dret de manifestació és un dret inalienable de les 
persones. Les manifestacions polítiques pacífiques ´son una eina legítima de 
reivindicació i protesta. L’independentisme català ha donat un exemple al món amb 
les seves manifestacions i demostracions socials, sempre multitudinàries 
escrupolosament pacífiques, cíviques i festives. 
 
La consecució d’una democràcia de qualitat és un dels motius del projecte sobiranista, 
que és incompatible amb cap tipus de coerció, intimidació o expressió no pacífica. 
 
L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i 
que busca, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes 
que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. L'independentisme és 
un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a les urnes de forma 
reiterada.  
 



 

 

Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-

AM i Junts per Catalunya, proposen l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Taradell a tota la ciutadania que es 
manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució 
política.   
 
Segon.- Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les 

seves famílies i entorn. 

Tercer.- Denunciar la criminalització de l’independentisme i defensar el seu sentit 

pacífic, cívic i democràtic. L’independentisme no és terrorisme. 

Quart.- Rebutjar fermament les irregularitats jurídiques i les vulneracions dels drets 

humans que s’hagin pogut donar en les detencions dels nous ciutadans catalans... 

Cinquè.- Defensar el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots els catalans i exigir 

la fi de la repressió de les persones perseguides i preses per les seves idees 

polítiques. 

Sisè.- Reivindicar que la lluita per a la consecució dels legítims objectius polítics de la 

llibertat nacional per a Catalunya només pot ser democràtica i pacífica.  

Setè.- Condemnar la violència de qualsevol tipus i mostrar suport amb les persones 

que es manifesten de forma pacífica i democràtica en defensa de les seves idees. A 

Catalunya totes les idees democràtiques són i seran sempre respectades. Tothom ha 

de poder fer política en llibertat, sense coaccions i amenaces de cap tipus. 

 

Intervencions: 

L’Alcaldessa comenta que s’ha ajuntat les dues mocions, d’ERC i Junts per Taradell, 

i que ha quedat una moció molt completa i que queda clar que volen fer política en 

llibertat sense coaccions ni intimidacions per part de l’estat. 

El Sr. Estragués vol afegir que els fets passen molt ràpid i que aquesta setmana es va 

complir el segon aniversari de l’1 d’octubre. Que el poble de Catalunya és gent pacifica 

i gent de pau, que les nostres són les urnes i que criminalitzar l’independentisme ja és 

la ultima cosa que li queda fer al regne d’Espanya perquè no ens sortim amb la nostra. 

Que han empresonat els nostres líders i altres persones. Que seria bo aprovar una 

altre moció, que ja es farà, sobre el consum estratègic per tal que els ens locals de 

Catalunya cada cop depenguin menys d’Espanya i de les empreses del voltant. Que 

cal que ens acostumem a fer petits gestos de desobediència política. Que han estat 

informats que el municipi d’Amer s’ha declarat territori lliure de l’Estat Espanyol i que 

el President Carles Puigdemont va deixar entreveure la crida per constituir 



 

 

l’Assamblea de càrrecs electes. Que és una eina que podria ser el desencadenant de 

l’esperada desobediència política. Que tard o d’hora els ajuntaments hauran de fer un 

pas de no retorn i que els 13 regidors de l’Ajuntament hi han de ser, ja que per aquest 

motiu es van presentar sota unes sigles i amb un programa independentista i 

republicà.  

L’Alcaldessa li dona les gràcies pels ànims en aquests moments d’incertesa i que hi 

estan absolutament d’acord en que caldran fets, i que els hi trobaran igual que els hi 

ha trobat durant els últims mesos i anys. 

Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
9.MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES EN DEUTE, PER PART 
D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES. Exp. 326/19. 
 
Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 
 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns 
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i 
tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que 
tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost 
d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a 
aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front 
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de 
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler 
signar.  
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua 
o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix 
els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.  
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes 
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic 
que garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb 
la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 



 

 

Que aquesta moció ha estat informada favorablement aper la Comissió Informativa 
General de 30 de setembre de 2019. 
 
Aquesta proposta d’acord ha estat informada favorablement en la sessió de la 
Comissió Informativa General celebrada el dia 30 de setembre de 2019. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM proposen l’aprovació dels acords següents:  
 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa 
dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant 
de manera transversal per fer complir la llei.  
 
Segon.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una 
de les més avançades del món. 
 
Tercer.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del 
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 
2015.  
 
Quart.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores 
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a 
llars o famílies, no permesos per la llei 24/2015. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa comenta que arran de la carta que van rebre molts Ajuntaments sobre 
talls de llum a les persones vulnerables, hi ha hagut un moviment arreu de Catalunya 
amb els municipis afectats i per tal de tenir més força s’ha arribat a aquest acord 
perquè la Generalitat agafi el lideratge. 
 
El Sr. Estragués diu que per suposat el seu grup s’hi adhereix i que és intolerable 
atorgar-ne la responsabilitat als ens locals. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:30 h, l'alcaldessa aixeca la sessió de 
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Ma. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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