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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 14/2017 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 22/11/2017 
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. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva absència: 
  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Sorteig per a l’elecció de membres de les meses electorals de les Eleccions al 
Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. Exp. 1692/2017. 

2. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones. Exp. 410/2017. 
 
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. SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 
DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 21 DE DESEMBRE 
DE 2017. Exp. 1692/2017. 
 
Vist que per Real Decreto 946/2017, de 27 d’octubre, publicat en el BOE de 28 
d’octubre de 2017, s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya que tindran 
lloc el 21 de desembre de 2017. 
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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, es a dir entre els 
dies 22 i el 26 de novembre de 2017, ambdós inclosos. 
 
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. 
 
La proposta ha estat estudiada i informada favorablement per la Comissió 
Informativa General, en sessió extraordinària de data 20 de novembre de 2017. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig en la forma indicada i amb el resultat que 
s’incorpora a l’expedient núm. 1692/2017 amb diligència del secretari de la 
Corporació. 
 
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’elecció de presidents i vocals, titulars i fins a 9 suplents, de les 
vuit meses electorals del municipi de Taradell, per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017, 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 21 de 
desembre de 2017, 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. 
 
Es sotmet la votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
Exp. 410/2017 
 
Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Solidaritat per la Independència. 
 
“ El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de 
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és 
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i 
assassinada simplement per la seva condició de DONA. 
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Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les 
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 
primers mesos d'enguany. 
 
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  
considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que 
no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants 
víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes 
aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social. 
 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines 
que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més 
flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències 
simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització 
dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat 
cap a les dones. 
 
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". 
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del 
sistema heteropatriarcal. 
 
Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels acords següents: 
 
Primer. L’Ajuntament de Taradell manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma 
de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que 
representa una  greu  vulneració  dels drets humans fonamentals. 
 
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 
 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i 
les entitats de dones.  
 
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a 
l’adolescència i joventut del municipi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Riera comenta que la violència de gènere no s’acaba amb les dones que han 
mort, que hi ha diverses violències que queden més amagades i també hi són. Que 
hi ha moltes dones que han set assetjades en algun moment de la seva vida. I 
animar a tothom a participar als actes que son molt interessants. 
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L’Alcalde comenta que els agradaria no haver d’aprovar més mocions com aquesta. 
 
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   


		rovirasjs@taradell.cat
	2017-12-04T18:57:53+0100
	CPISR-1 C Josep Rovira Sadurní - DNI 77286642H


		verdaguervll@taradell.cat
	2017-12-04T21:05:32+0100
	T-CAT P LLuís Verdaguer Vivet |77303124D




