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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 6 DE JULIOL DE 2015 
 
A TALAMANCA, essent les 20:07 hores del dia 6 de juliol de 2015, es reuneix 
l'Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Daniel Sánchez Barranco, Jordi Torres Touron, i la 
senyora Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells 
per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1. FIXACIO DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades mitjançant el Real Decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari 
fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la corporació, d’acord 
amb el que disposen els articles 38 a) i 78.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el 
Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de 
municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos 
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 
habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 
habitants. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el següent règim de sessions plenàries: El Ple de 
l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària un cop cada dos mesos, el segon 
dimecres, a les 20:00 hores. La primera sessió ordinària tindrà lloc el 8 de juliol de 
2015 
 
Segon.- A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal, quan no hi 
hagi assumptes per tractar o concorri qualsevol altra causa que ho aconselli es 
faculta a l’Alcalde per endarrerir o avançar les sessions ordinàries del Ple, quan 
el dia fixat sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli. 
No obstant això, el termini màxim entre dues sessions de Ple serà de dos 
mesos.” 
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La proposta és aprovada per tres vots a favor, dels senyors Josep Tarín 
Canales, Daniel Sánchez Barranco i Jordi Torres Touron.  
 
Vota en contra, la Sra. Núria Cañellas Pascual 
 
2. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i el vot en contra de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Atès el que estableix l´article 20.b) de la Llei 8/1985, de 2 d´abril, reguladora 
de les bases del règim local, el qual determina que la Junta de Govern Local 
existeix en tots els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i 
en els de menys, quan així ho disposi el seu Reglament Orgànic Municipal i ho 
acordi el Ple de l´Ajuntament. 
 
Atès el que estableix l´article 23.2 de la citada Llei 8/1985, que determina que 
són competències de la Junta de Govern Local, l´assistència a l´Alcalde en 
l´exercici de les seves atribucions i les atribucions que l´Alcalde o qualsevol 
altre òrgan municipal li delegui. 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, 
l´adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.- APROVAR que l’organització municipal quedi complementada amb la 
Junta de Govern Local que haurà d’estar integrada per l’Alcalde i un nombre de 
Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats 
lliurement per l´Alcalde mitjançant Decret d´Alcaldia , donant-ne compte al Ple. 
 
Segon.- APROVAR el següent règim de sessions: La Junta de Govern Local 
celebrarà sessió ordinària un cop cada mes, el primer dimecres, a les 19:00 
hores. La primera sessió ordinària tindrà lloc el 5 d’agost de 2015.  
 
Tercer.- Delegar, a favor de la Junta de Govern Local, totes les atribucions  
que s’enumeren en l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, lletres j), k), m), n), ñ), o) i q)  

 
Quart.- La Junta de Govern Local, com a òrgan delegat, resta obligat a 
informar al Ple de la Corporació, a posteriori, de les resolucions que es dictin, 
així com de forma prèvia en relació a les decisions de transcendència, en els 
termes previstos a l’article 115 del ROFJEL. 
 
Cinquè.- En compliment del que disposa l’article 51 del Real Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, el present acord tindrà 
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efectes des de l’endemà de ser acordat, sens perjudici de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Els articles 20.1.b) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL) i 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), estableixen que la comissió especial de comptes és un 
òrgan necessari de l’organització municipal, que haurà d’estar integrada per 
membres de tots els grups polítics integrants de l´Ajuntament.  
 
El funcionament de la comissió especial de comptes es troba regulat als articles 
101 del TRLMRLC, 212 del Text Refós de la Llei d´Hisendes Locals, aprovada 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 127 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
 
Correspon a la comissió especial de comptes, segons l’article 127.2 del ROF, 
116 de la LRBRL i 58 del TRLMRLC, l’examen, estudi i informe de tots els 
comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la 
Corporació d’acord amb l'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat 
de les entitats locals.  
Les competències de la Comissió especial de comptes s’entenen sens perjudici 
de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb llur legislació específica. 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal 
l´adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.- APROVAR la creació de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Segon.- Determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes, que 
estarà integrada pels membres següents: 
 
President Sr. Josep Tarín Canales (CiU) 
Vocal Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja (CiU) 
Vocal Sr. Daniel Sánchez Barranco (CiU) 
Vocal Sr. Jordi Torres Touron (CiU) 
Vocal Sra. Núria Cañellas Pascual (T:UC-AM) 
Secretari/a El de la Corporació 
“ 
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4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades mitjançant el Real Decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari 
nomenar els representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són 
de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 38 c) Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot el què s’ha exposat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Efectuar els següents nomenaments: 
 
1. La Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA, com a representant d'aquest 

municipi a l'Agrupació de Defensa Forestal del Bages Oriental. 
 
2. La Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA, com a representant en el 

Consorci del Bages per a la gestió de residus. 
 
3. La Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA, com a membre de la Junta 

Directiva del Casal, en representació d'aquest Ajuntament; i com a substitut,  
el Sr. DANIEL SÁNCHEZ BARRANCO 
 

4. La Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA, com a representant de 
l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
5. El Sr. JORDI TORRES TOURON, com a membre de la Junta Directiva del 

Club Esportiu Talamanca, en representació d'aquest Ajuntament. 
 
6. El Sr. JORDI TORRES TOURON, com a representant de l’Ajuntament al 

Consorci Localret. 
 

7. El Sr. JORDI TORRES TOURON com a representant del municipi a 
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum. 
 

8. El Sr. DANIEL SÁNCHEZ BARRANCO, com a representant de l’Ajuntament a 
l’ Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central 
 

9. El Sr. JOSEP TARÍN CANALES, com a representant de l’Ajuntament de 
Talamanca en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme 
del Consell Comarcal del Bages. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als regidors nomenats. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats.” 
La proposta és aprovada per tres vots a favor, dels senyors Josep Tarín 
Canales, Daniel Sánchez Barranco i Jordi Torres Touron.  
 
Vota en contra la Sra. Núria Cañellas Pascual 
 
5. NOMENAMENT DE REGIDOR TRESORER 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades mitjançant el Real Decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari 
nomenar el tresorer de la corporació. 
 
L’article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de 
treball de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
i la disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual 
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen 
que en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la 
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de la corporació. 
 
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la 
Governació, sobre el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris 
pertanyents al cos nacional. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar el regidor, Sr. JORDI TORRES TOURON, Tresorer de 
l’Ajuntament de Talamanca. 
 
Segon.- Rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de 
regidors seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
Tercer.- Facultar-lo per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura. 
 
El règim de signatures serà mancomunada entre l’Alcalde-President, Sr. Josep 
Tarín Canales i el Tresorer, Sr. Jordi Torres Touron o bé entre aquell i la 
Interventora acctal. Sr. Lídia Portí i Purtí, de manera que SEMPRE haurà de 
constar la signatura del Sr. Josep Tarín Canales acompanyada d’alguna de les 
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altres dues signatures (les signatures del Tresorer i Interventora, seran per tant, 
entre sí, solidàries). 
 
Quart.- Al Tresorer nomenat, li correspon com a tal: 
 

- El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de 
conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents, que 
inclouen la realització de tots els cobraments i pagaments que 
corresponguin als fons i valors de l’Entitat; l’Organització de la custòdia 
de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius assenyalades 
per la Presidència, i executar, conforme a les directrius marcades per la 
Corporació, les consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i 
establiments anàlegs, autoritzant juntament amb l’ordenant de 
pagaments i l’Interventor els xecs i altres ordres de pagament que es 
girin contra els comptes oberts en aquests establiments; la formació dels 
Plans i Programes de Tresoreria, distribuint en el temps les disposicions 
dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seves 
obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les 
directrius marcades per la Corporació 
 

- La Direcció dels Serveis de Recaptació, que al seu torn comprèn l’impuls 
i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures 
necessàries perquè el cobrament es realitzi dins dels terminis 
assenyalats; l’autorització dels Plecs de càrrec de valors que es lliurin 
als recaptadors i agents executius; dictar Providència de constrenyiment 
en els expedients administratius d’aquest caràcter i autoritzar la 
subhasta de béns embargats, i la tramitació dels expedients de 
responsabilitat per perjudici de valors. 

 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.” 
 
La senyora Núria Cañellas Pascual va preguntar quins regidors són 
“responsables solidaris” o si són tots i se li va respondre que els de l’Equip de 
Govern atès que els regidors que estan a la oposició no tenen responsabilitats 
perquè no fan cap mena de gestió econòmica. 
 
6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONSTITUCIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU),  I DESIGNACIO DE 
PORTAVEU 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“En sessió extraordinària de data 13 de juny de 2015 es va constituir 
l’Ajuntament de Talamanca atenent al resultat de les eleccions municipals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015 i entre les primeres mesures 
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organitzadores del Consistori sorgit de cada procés electoral, la legislació 
contempla la constitució dels Grups Polítics Municipals, per tal d’articular la 
presència i actuació dels regidors municipals en els òrgans de govern i gestió 
municipals. 
 
Vista La modificació de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, operada per Llei 57/2003, de 16 de desembre, va incorporar un 
nou apartat a l’art. 73 que estableix: “ Als efectes de la seva actuació 
corporativa els membres de les Corporacions locals es constituiran en grups 
polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin amb excepció 
de aquells que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la que foren elegits o que abandonin el seu grup de procedència, 
que tindran la consideració de membres no adscrits 
 
Atès l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, TRLMRLC estableix que “per millor funcionament dels òrgans de 
govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de grups municipals. 
 
Vistos els articles 23 i 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per R.D. 2568/86 de 28 de novembre 
estableix el procediment per a la constitució d’aquests grups. L’art. 25 del 
mateix text legal estableix l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels 
grups al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
Atenent l’escrit presentat davant l’Ajuntament per la candidatura de 
Convergència i Unió (CiU) indicant la denominació del grup i la designació del 
seu portaveu en data 18 de juny de 2015 i número de Registre d’Entrades 278. 
 
De conformitat amb aquests antecedents de fet i de dret, es proposa al Ple que 
adopti els següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar constituït el grup polític municipal de Convergència i Unió 
(CiU) de l’Ajuntament de Talamanca, d’acord amb la declaració signada pels 
regidors i presentada davant d’aquesta  Alcaldia, amb els drets i deures que els 
atorga la legislació vigent. 
 
Segon.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, el 
portaveu designat pel  Grup Municipal de Convergència i Unió és el Sr. JORDI 
TORRES TOURON.” 
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7. DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I RÈGIM 
D´ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO LOCAL. 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Atès el que estableix l´article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora dels 
bases del règim local, el qual determina que els membres de les Corporacions 
Locals es constituiran en grups polítics i el Ple de la Corporació, amb càrrec als 
pressupostos anuals, els hi podrà assignar una dotació econòmica que haurà 
de tenir un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable en 
funció del número de membres de cada grup, afegint que, els grups polítics 
hauran de portar una comptabilitat específica d´aquesta dotació econòmica que 
posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest òrgan ho 
demani. 
 
Pel que fa als membres de la Corporació, l´article 75 de l´esmentada Llei 
7/1985, estableix que tenen dret a percebre retribucions per a l´exercici dels 
seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, donant-
se d´alta del Règim General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions 
el pagament de les quotes empresarials que correspongui. En aquest cas, 
aquestes quantitats seran incomptatibles amb la de qualsevol altra retribució 
amb càrrec als pressupostos d´altres Administracions Públiques i dels ens, 
organismes i empreses que en depenguin. 
 
Pel que fa als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva, 
l´article 13.6 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals (Decret 2568/1986), estableix que percebran indemnitzacions 
per l´assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals 
formin part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
Vista l´existència de consignació pressupostària suficient amb càrrec a les 
partides pressupostàries 912 100.00, 912 160.01 i 912 230.00 del pressupost 
de l´Ajuntament corresponent a l´exercici econòmic de 2015 
 
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple l´adopció dels 
següents ACORDS : 
 
Primer.- APROVAR una dotació econòmica de 50 euros trimestrals per grup 
municipal i 50 euros trimestrals per regidor que integri el grup municipal. 
 
Segon.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec 
d’Alcalde al senyor Josep Tarín Canales, amb dedicació del 75%, i amb una 
retribució bruta proporcional de 9.299,04 euros anuals, a abonar en dotze 
mensualitats,  i havent-lo donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social, 
assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que 
corresponguin.  
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La retribució bruta anual es correspon amb la que atorga el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Talamanca mitjançant la sol·licitud de compensació econòmica a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals.  
 
 
Tercer.- ESTABLIR el següent règim D`ASSISTÈNCIES a favor dels membres 
de la Corporació pels imports següents: 
 
- Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 50 euros per sessió. 
- Assistència a les sessions extraordinàries del Ple: 15 euros per sessió. 
- Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 40 euros per sessió. 
 
Quart.- FIXAR UNA DIETA PER DESPLAÇAMENTS, per import de 0,30 euros el 
quilòmetre que es recorri des de Talamanca, a més de les despeses que, prèvia 
justificació documental, hagin satisfet en llurs gestions. 
 
Cinquè.- INSERIR  els anteriors acords al Butlletí Oficial de la Província per al 
seu general coneixement.”  
 
La proposta és aprovada per tres vots a favor, dels senyors Josep Tarín 
Canales, Daniel Sánchez Barranco i Jordi Torres Touron; la Sra. Núria Cañellas 
Pascual s’absté. 
 
 
 
8. AUTORITZACIÓ SIGNATURES LEGITIMADES DE L'AJUNTAMENT 
DAVANT LES ENTITATS BANCÀRIES 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades mitjançant el Real Decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari 
modificar la delegació de signatures dels representants de l’Ajuntament davant 
les entitats bancàries,   
 
Per aquest motiu, es proposa al Ple l´adopció dels següents ACORDS : 
 
 
Primer.- AUTORITZAR per a la signatura, com a representants de l'Ajuntament 
davant les entitats bancàries i d’estalvi, a l'Alcalde-President, En Josep Tarín 
Canales; el Tresorer, Sr. Jordi Torres Touron i la Secretària-Interventora 
accidental, Sra. Lídia Portí i Purtí 
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El règim de signatures serà mancomunada entre l’Alcalde-President, Sr. Josep 
Tarín Canales i el Tresorer, Sr. Jordi Torres Touron o bé entre aquell i la 
Interventora acctal. Sr. Lídia Portí i Purtí, de manera que SEMPRE haurà de 
constar la signatura del Sr. Josep Tarín Canales acompanyada d’alguna de les 
altres dues signatures (les signatures del Tresorer i Interventora, seran per tant, 
entre sí, solidàries). 
 
Segon.- Notificar el present acord a les entitats bancàries.” 
 
  
9. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA RESPECTE EL 
NOMENAMENT DE TINENTS D´ALCALDE I DE REGIDORS-DELEGATS  
 
La Corporació es dóna per assabentada del Decret dictat per l´Alcaldia-
Presidència relatiu al nomenament de Tinents d’Alcalde i Regidors-Delegats: 
 
 
“DECRET Núm. 45/2015 
 DATA: 25 de juny de 2015 
  
A l´inici d´una nova legislatura es fa necessari el nomenament dels tinents 
d´alcalde, la funció dels quals és la de substituir l´alcalde, per ordre de 
nomenament, en els casos de vacant, d´absència o de malaltia. 
 
 
Paral·lelament, es fa necessari atribuir l´exercici de determinats assumptes 
municipals als regidors que han resultat electes arran de les últimes eleccions 
municipals del passat  24 de maig de 2015 i que formen part de l´equip de govern 
 
D'acord amb el que disposen l’article 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; els articles 55 i 56 del Decret legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s´aprova el Text  refós  de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; i els articles 43, 44 i 46 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals;  l´Alcalde pot conferir delegacions 
de determinats assumptes o per encàrrecs específics 
 
 
En conseqüència, en exercici de les atribucions conferides per la legislació que 
s’ha esmentat 
 
 
R E S O L C: 
 
PRIMER. – Nomenar tinents d’alcalde els següents regidors: 
 
- 1er Tinent d'Alcalde, Sr. DANIEL SÁNCHEZ BARRANCO 
 
- 2a Tinenta d’Alcalde, Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA 
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- 3er Tinent d'Alcalde, Sr. JORDI TORRES TOURON 
 
SEGON. – Nomenar als regidors que a continuació es detallen, Regidors 
Delegats de les àrees que s’indiquen: 
 
 
Sr. DANIEL SÁNCHEZ BARRANCO 

 
Serveis i Manteniment 
Urbanisme 
 

 
Sra. MARIA ISABEL CASAS SANAHUJA 

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
Ensenyament 
Serveis Socials i Sanitat 
Cultura i Festes 
 

 
Sr. JORDI TORRES TOURON 

 
Governació i Hisenda 
Esports i Joventut 
Consum i Comerç 
Participació Ciutadana, Comunicació i 
Transparència 
 

 
Sr. JOSEP TARÍN CANALES 

 
Infraestructures i Obres Públiques 
Promoció Econòmica i Turisme 
Cooperació i Solidaritat 
 

 
TERCER.- Determinar que les delegacions atribuïdes als Regidors o regidores 
esmentats comprendran, en tot cas, les facultats de dirigir els serveis 
corresponents i gestió en general de les àrees delegades. 
 
QUART.- Les atribucions delegades s´hauran d´exercir en els termes i dins els 
límits d´aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus 
titulars en un altre òrgan. 
 
CINQUÈ.- Aquesta Alcaldia podrà en tot moment avocar totalment, parcialment o 
per a un determinat assumpte les delegacions conferides i assumir, 
conseqüentment, el seu ple exercici.  
 
SISÈ.- Traslladar aquest Decret als Regidors delegats i al personal de 
l´Ajuntament 
 
SETÈ.- Donar compte d´aquest Decret al proper Ple municipal per al degut 
coneixement. 
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VUITÉ.- Publicar el text d´aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
NOVÈ.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia següent al de la data del Decret” 
 
 
10.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
“Vistos els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els municipis 
limítrofs que s’estan tramitant des de la Direcció General d’Administració Local en 
el marc de l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya 
 
Vista la necessitat de nomenar els membres de la Comissió de Delimitació 
Territorial de l’Ajuntament de Talamanca. 
 
Atès el que determinen els articles 28 i concordants del Decret 244/2077, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les macomunitats de 
Catalunya. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents el Ple Acorda: 
 
Primer.- NOMENAR com a membres de la Comissió de Delimitació Territorial 
de l’Ajuntament de Talamanca: 
 

- L’Alcalde, el Sr. JOSEP TARÍN CANALES. 
- El Sr. DANIEL SÁNCHEZ BARRANCO,  
- El Sr. JORDI TORRES TOURON 
- L’arquitecta tècnica, DOLORS PERRAMON FABREGAS. 
- La secretària acctal. de la Corporació, LÍDIA PORTÍ PURTÍ 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als municipis confrontants i a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.” 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:23 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


