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ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT DE TALAMANCA EL DIA 13 DE JUNY 
DE 2015 
 
 
Talamanca, tretze de juny de 2015. 
 
 
Essent  les tretze hores, es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, 
d’acord amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General; i 37.1, del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els candidats electes següents: 
 
  
 
REGIDORS ELECTES ASSISTENTS 
 
 

Sr.   Josep Tarín Canales 
Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja 
Sr.   Daniel Sanchez Barranco 
Sr.   Jordi Torres Touron 
Sra. Núria Cañellas Pascual 

 
 
 
SECRETÀRIA 
 
Actua com a Secretària, qui ocupa aquest càrrec de forma accidental en 
l'Ajuntament, la Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
 
 
 
Declarada oberta la sessió, l'objecte de la mateixa és procedir a la Constitució del 
nou Ajuntament i l'elecció de l'Alcalde, donant compliment a allò que disposen els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General. 
 
 
 
FORMACIÓ DE LA MESA 
 
Comprovat que existeix el quòrum necessari per celebrar la sessió, segons 
estableix  l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985,de 19 de juny, del Règim 
Electoral General i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i 
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règim jurídic de les Entitats locals, es forma la mesa d'edat, integrada pel 
candidat electe de més edat, el Sr. Josep Tarín Canales, el qual la presideix, i 
pel de menor edat, la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, essent la secretària, 
Lídia Portí i Purtí com a Secretària-interventora accidental de la Corporació, 
quedant així constituïda la Mesa d’Edat. 
 
 
 
MESA D’EDAT 
 
President, Sr. Josep Tarín Canales, nascut el dia 27 de juliol de 1960, electe de 
major edat 
 
 
Regidora electa Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, nascuda l’1 de març de  
1980, electe de menor edat 
 
 
Secretària-interventora acctal. de la corporació, Sra. Lídia Portí i Purtí 
 
 
 

 
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
 
 
El Sr. President de la Mesa obre la sessió de constitució del nou Ajuntament i 
elecció d'Alcalde i la Secretària dóna lectura als noms i cognoms dels candidats 
electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix, pels membres de la Mesa 
d’Edat, a la comprovació de les credencials acreditant cada regidor la seva 
personalitat, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat. 
 
 
Tot seguit, el Sr. President disposa que per la Secretària es llegeixin els 
preceptes legals d'aplicació, donant-se lectura als articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica Electoral General i els articles 36 i 37 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, manifestant que en 
compliment d'allò disposat a l'article 36 apartat 2n del Reglament esmentat, 
queda a disposició del nou Ajuntament que es constitueixi, preparats i actualitzats 
els justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació, 
dipositats a la Caixa Municipal i entitats bancàries, així com la documentació 
relativa a l'inventari del patrimoni de la Corporació.  
 
 
La Secretària dóna compte que els candidats electes, en compliment de l’article 
75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en 
redacció establerta per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, han presentat 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que 
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els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració 
dels seus béns patrimonials. 
 
 
A continuació la Presidència convida als regidors electes a que exposin en aquest 
acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a 
la seva proclamació d’acord amb el que estableixen els articles 6,7, 177 i 178 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny; els dos últims articles citats, segons 
redacció donada per la Llei Orgànica 1/1997, de 30 de maig. Els reunits 
manifesten que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
 
A continuació, d’acord amb el que es disposa en el número 8 de l’article 108 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat 
per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de 
possessió i per adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats 
electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, procedint-se per la 
Presidència de la Mesa d’Edat a formular a cada un dels candidats electes, la 
següent pregunta:   
 
 
“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de REGIDOR/A de l’Ajuntament de Talamanca, amb 
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució  i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”.  
 
 
Els electes preguntats responen de la següent manera: 
 
 
Sr.   Jordi Torres Touron Sí, prometo, i per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà. 

Sr.   Daniel Sanchez Barranco Sí, prometo, i per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes 
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les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà. 

Sra. Núria Cañellas Pascual Sí, prometo, i per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà. 

Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja 
 

Sí, prometo, i per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà. 

 
  
Per últim , la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja (de la mesa la menor) formula 
al President de la mesa la mateixa pregunta. 
 
 
El Sr. Josep Tarín Canales, president de la mesa, respon: “Sí, prometo, i per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició 
del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.” 
 
 
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Havent adquirit condició de Regidors i Regidores els candidats electes, el 
President de la Mesa declara constituït l'Ajuntament. 
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REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPOCIÓ 
 
Nom i Cognoms                                     Llista electoral 
Sr. Josep Tarín Canales Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja
  

Convergència i Unió (CiU) 

Sr. Daniel Sanchez Barranco  Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Jordi Torres Touron Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Núria Cañellas Pascual  Talamanca Units pel Canvi- Acord 

Municipal (T:UC-AM) 
 
 
 
 
ELECCIÓ D'ALCALDE 
 
Seguidament, el President anuncia que es procedirà a l'elecció d'Alcalde i 
manifesta que de conformitat amb l'article 196.2 LOREG poden ser candidats tots 
els Regidors electes.  
 
La Secretària demana qui vol optar a la candidatura per a l´elecció d´Alcalde. 
 
Es presenten com a candidats el Sr. Josep Tarín Canales i la Sra. Núria Cañellas 
Pascual, que resten proclamats candidats. 
 
L'elecció es duu a terme mitjançant votació nominal,  sistema que s´aprova per 
unanimitat dels presents.   
 
El resultat de la votació és de quatre vots a favor del Sr. Josep Tarín Canales i un 
vot a favor de la Sra. Núria Cañellas Pascual. 
 
En ser cinc el nombre de regidors, resulta elegit el Sr. JOSEP TARÍN CANALES, i 
com que és el President de la Mesa, la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja (de la 
Mesa la menor i en substitució del mateix) proclama Alcalde electe de 
l’Ajuntament de Talamanca al Sr. Josep Tarín Canales. 
 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Seguidament i d’acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 40 2, del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, i 1 del Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril, en substitució del President i com a component de menor edat de 
la Mesa d’Edat formula al Sr. Josep Tarín Canales, la següent pregunta:  
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“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.  
 
El Sr. Josep Tarín Canales respon: “Sí, prometo, i per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà.”, prenent possessió de l’Alcaldia amb el lliurament del bastó 
d’Alcalde que li fa la component de menor edat de la Mesa, Sra. Maria Isabel 
Casas. 
 
Acte seguit queda dissolta la Mesa d’edat. 
 
 
El senyor Alcalde pren la paraula, i diu el següent: 
 
“En nom meu i dels meus companys, Maribel, Dani i Jordi, vull dir-vos el 
següent: 
 
Volem agrair a tots els veïns de Talamanca la confiança que ens heu dipositat. 
Gràcies. Confiança que acceptem de bon grat, per això seguirem treballant 
junts per el nostre poble, Talamanca. 
 
En aquest treball junts només tenim un únic objectiu, el be comú, l’aconseguir 
de mica en mica que el nostre poble, Talamanca, sigui millor, un lloc on viure-hi 
cada dia segueixi sent un privilegi per a tots nosaltres. 
 
Tenim més il·lusió que mai per treballar i aconseguir avantatges i millores per 
Talamanca. 
 
Volem un poble harmoniós, agradable i atractiu per a viure-hi, per visitar-lo i  
per gaudir-lo 
 
Volem mantenir i millorar el nivell de qualitat dels serveis que ara es presten i 
que hem aconseguit. 
 
En aquest mandat finalitzarem el projecte Viure al Poble que ha de suposar una 
important empenta per a la promoció turística i econòmica del municipi i que ha 
de permetre la creació i consolidació de llocs de treball.  
 
Serem fidels als compromisos que vàrem contraure amb tot el poble i 
complirem els punts del nostre programa, posant especial cura a la informació 
veïnal.  
 
I tot això ho farem amb sinceritat, fermesa, responsabilitat, austeritat, esforç, 
dedicació i sacrifici, tot tenint les portes obertes a tothom que vulgui treballar 
sincerament per el nostre poble. 
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Moltes gràcies.” 
 
Acte seguit pren la paraula la senyora Núria Cañellas Pascual donant 
l’enhorabona a l’equip de CiU i exposa, com a membre del grup Talamanca, Units 
pel canvi – Acord Municipal, la voluntat de col·laborar. 
 
També agraeix la feina feta per l’equip anterior d’Units pel canvi – Acord 
Municipal, i molt especialment pel regidor que ha estat treballant a l’ajuntament 
durant els quatre anys, el Sr. Jordi Graner Casasayas. 
 
Tot seguit manifesta les ganes de col·laborar a l’ajuntament i que d’acord amb el 
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, se sent representant de 
gairebé el 50% de la gent del poble, i per tant, amb ganes de complir amb els 
anhels i aspiracions de tota la gent que l’ha votat.  
  
 
Constituïda la nova corporació municipal, l’Alcalde aixeca la sessió a les tretze  i 
quinze minuts signant la present acta els assistents la qual cosa jo, com a 
Secretària acctal, certifico.  
 


