
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1038/2019Ple 15/10/2019 extraordinari 
Assumpte:  Acta 

 
ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 14/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 15/10/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:25 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 
Sra. Lídia Alonso Martí (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: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Sorteig per a l’elecció dels membres de les Meses Electorals per a les 
Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019. Exp. 975/2019. 

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de Taradell, per al finançament i execució de les  
actuacions del projecte “Autoconsum. Biomassa i enllumenat eficient a 
Osona. Feder 2014-2020. Exp. 918/2018. 

3. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar 
l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa 
del dret d’autodeterminació. 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
 
1. SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 
PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019. EXP. 
975/2019. 
 
Vist que per Real Decreto 551/2019, de data 24 de setembre, s’han convocat eleccions 
generals, al Congrés dels Diputat i al Senat, que tindran lloc el 10 de novembre de 
2019. 
 
Atès que l’article 26.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix que 
el sorteig públic per a la designació del president i dels vocals de cada mesa té lloc 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, i que la Instrucció 
de la Junta Electoral Central de 25 de setembre, publicada al BOE de 26-9-19, 
estableix que els sorteig que han de realitzar els ajuntament per a la designació de 
membres de Meses Electorals, en aplicació del que disposa l’article 26 de la LOREG, 
es farà entre el 15 i el 23 d’octubre. 
 
Que el sorteig cal realitzar-lo en un Ple de l’Ajuntament de Taradell utilitzant l’aplicació 
informàtica “Conoce”, proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística i que ja 
incorpora el cens electoral de Taradell, de forma que es triaran aleatòriament els  
electors de la base de dades esmentada per a cadascuna de les vuit meses electorals 
del municipi de Taradell, als quals s’assignaran els diversos càrrecs de presidents i 
vocals, titulars i suplents. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig en la forma indicada i amb el resultat que 
s’incorpora a l’expedient núm. 1051/2018 amb diligència del secretari de la 
Corporació. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’elecció de presidents i vocals titulars, 2 suplents i 6 substituts, de 
les vuit meses electorals del municipi de Taradell, per a les eleccions generals que 
tindran lloc el dia 10 de novembre, efectuada per sorteig fet en aquest moment pel 
Secretari-Interventor mitjançant l’aplicació informàtica “Conoce” i la base de dades del 
cens electoral de Taradell, el resultat del qual s’incorporarà a l’expedient amb 
diligència del secretari de la Corporació. 

 
Segon.- Notificar i citar els designats per la constitució de les meses el dia 10 de 
novembre de 2019, una vegada diligenciades les notificacions i citacions per la Junta 
Electoral de Zona, o en el seu cas, per la Secretaria de l’Ajuntament prèvia delegació 
del President de la Junta Electoral de Zona, d’acord a la normativa electoral vigent. 
També es notificaran al Jutge de Pau de Taradell. 



 

 

 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE TARADELL, PER AL 
FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES  ACTUACIONS DEL PROJECTE 
“AUTOCONSUM. BIOMASSA I ENLLUMENAT EFICIENT A OSONA. FEDER 2014-
2020. EXP. 918/2018. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2018 es va 
acordar sol·licitar al Consell Comarca d’Osona que concorri al programa PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb 
les actuacions previstes al projecte “Estudi per l’optimització de l’enllumenat públic de 
Taradell”, amb un import total de 200.000 € IVA inclòs. 
 
Que el 4 de juny de 2019 es publica la proposta de resolució definitiva PRE/1527/2019, 
per la qual se seleccionen les operacions d’entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i on 
consta a l’annex 1 els ens proposats com a beneficiaris i on s’atorga al Consell 
Comarcal d’Osona un import de 1.013.106,72 € pel projecte “Autoconsum, biomassa 
i enllumenat eficient a Osona”. 
 
Que en el marc de col·laboració establert a través de l’Agència Local de l’Energia del 
Consell Comarcal d’Osona amb els ajuntaments, a partir de la resolució definitiva i en 
consens amb els ajuntaments, el Consell Comarcal d’Osona s’encarrega de la gestió 
i coordinació de tot el projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”, 
esdevenint interlocutor únic per la Generalitat de Catalunya. Per tant, és el Consell 
Comarcal d’Osona qui executa les actuacions presentades que han d’estar 
executades i pagades el 31 de desembre de 2021. 
 
Que és necessari designar un interlocutor de l’ajuntament davant el Consell Comarcal 
per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a desenvolupar, essent la 
persona més idònia el regidor d’urbanisme d’aquest ajuntament Sr. Joan Canó Pol. 
 
Que per tal d’executar coordinadament el referit projecte, per part del Consell 
Comarcal d’Osona s’ha proposat l’aprovació i signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el mateix i l’Ajuntament de Taradell, per a l’execució de les actuacions 
contemplades en la memòria del projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient 
a Osona”. 
 
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa 
General del dia 14 d’octubre de 2019. 
 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Taradell, que estableix les condicions per a l’execució de les 
actuacions contemplades en la memòria del projecte “Autoconsum, biomassa i 
enllumenat eficient a Osona”, concretament en l’actuació de millora de l’eficiència de  



 

 

les instal·lacions d’enllumenat públic, que té un cost estimat pel municipi de Taradell 
de .-203.196,48 €.-, i on s’estableixen així mateix les aportacions econòmiques que 
corresponen a l’ajuntament. 
 
Segon.-Designar interlocutor de l’Ajuntament de Taradell davant el Consell Comarcal 
d’Osona per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a desenvolupar, el 
regidor d’urbanisme Sr. Joan Canó Pol. 
 
Tercer.-Facultar expressament l’alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà per signar el 
conveni de referència. 
 
Quart.-Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa dona la paraula al Sr. Canó el qual explica la proposta d’acord. 
 
El Sr. Canó comenta que el Consell Comarcal d’Osona agrupa les demandes d’Osona 
i és qui ha rebut els diners de la subvenció per temes d’energia. Amb el conveni fem 
una cessió de certes parts de l’enllumenat públic per tal que es puguin fer les 
inversions i actuacions pertinents durant els anys 2020 i 2021. Haurem de pagar al 
consell comarcal 100.000 euros el 2020 i la mateixa quantitat el 2021 per poder 
executar aquestes millores en l’enllumenat públic. Un cop executat tot el 2021,  rebrem 
el 50% en subvenció i podríem arribar al 60%, si la Diputació acaba afegint un 25%. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 

3. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER 
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES 
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ 

 

Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM i Junts per Taradell. 
 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar 
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles 
Mundó han estat condemnats amb penes de presó. Aquest ha estat un judici polític 
que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no 
és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes 
les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. 
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels 
drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades 
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens 
han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, 
moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant  
 



 

 

 
abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu 
futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la 
independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques 
de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del 
conflicte. 
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar 
el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, 
el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i 
que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap 
sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho 
fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de 
resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i 
perseguides. 
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva 
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via 
dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el 
grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una 
resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol 
Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint 
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) 
o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la 
independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la 
denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi 
havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. 
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, 
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat 
que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta 
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les 
persones que hi vivim. 
 
Que aquesta moció ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa 
General del dia 14 d’octubre de 2019. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem 
en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa 
una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 
 
 



 

 

Segon. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir 
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de 
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a 
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta 
data. 
 
Tercer. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-
lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica 
i pacífica. 
 
Quart. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista 
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que 
les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen 
construir. 
 
Cinquè. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les 
decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 
 
Sisè. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a 
representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets 
polítics i la llibertat. 
 
Setè. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell a totes les mobilitzacions de rebuig 
a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar 
 
la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets 
i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la 
Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 
 
Vuitè. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir 
els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Taradell, la defensa del diàleg i dels 
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de 
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 
 
Novè. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals 
que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 
 
Desè. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats,  
a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans 
que es creguin oportuns. 
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcaldessa explica que la Moció és feta per l’ACM i AMI i s’hi han adherit de manera 
conjunta els dos grups polítics municipals. 
 
El Sr. Estragués vol afegir que confirmen el que diu la Moció i que justament avui fa 
79 anys va ser afusellat el President Lluís Companys i és curiós que tal dia com avui 
s’aprovi aquesta Moció. Que tal dia com ahir 14 d’octubre, Martin Luther King va rebre 
el Premi Nobel de la Pau per liderar un moviment no violent i que si fos avui se 
l’acusaria per sedició. Que cal intentar marxar d’aquest estat. 
 
L’Alcaldessa convida als presents a veure el model Birmingham de desobediència 
cívica. 
 
La Sra. Arau vol afegir que donen tot el suport a les persones que s’estan mobilitzant 
sobretot per la comarca. Que hem de ser forts i hem de ser al carrer per demanar la 
llibertat dels presos i preses polítiques i la llibertat del nostre poble que és Catalunya. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:25h, 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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