
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 649/2019 Ple 15/06/2019 de constitució de l'Ajuntament 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DE TARADELL I D’ELECCIÓ D’ALCALDESSA  

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 08/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 15/06/2019 
Hora: De les 12:00 h a les 12:30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ DE LA LEGISLATURA 2019-2023  
 
El Secretari de la Corporació exposa: De conformitat al que estableixen els art. 195.1 
de la Llei orgànica del règim electoral general i 37.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’ha convocat aquest Ple per a la 
Constitució d’aquesta Corporació i que ha resultat de les eleccions locals celebrades 
el dia 26 de maig de 2019. 
 
S’han de reunir els Regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de Vic  
d’acord amb els resultats de les Eleccions Locals 2019 realitzades el dia 26 de maig de 
2019, assistits pel Secretari-Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní, a 
l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de la Corporació Municipal de Taradell. 
 
De conformitat a l’acta de proclamació de oficial dels candidats electes emesa per la 
Junta Electoral de Zona, en les eleccions esmentades varen resultar escollides les 
persones següents: 
 
Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
 

• M. Mercè Cabanas Solà 

• Joan Canó Pol 

• Núria Arau Crusellas 

• Lluís Rodríguez Rufart 

• Lídia Alonso Martí 

• Berta Camprubí Preseguer 

• Toni Pérez Barquilla 

• Míriam Martínez Raurell 

• LLeïr Pladevall Terricabras 
 



 

 

Pel Grup JuntsxCat-Junts: 
 

• Santi Estragués Casanovas 

• Eduard Morató Casassas 

• Araceli Garcia Español 

• Sílvia Puntí Bigas 
 

S’informa a tots els regidors electes que el règim d’inelegibilitats i d’incompatibilitats 
amb la condició de regidor és l’establert en els articles 6, 7, 177 i 178 de la LOREG i 
modificacions posteriors, i que en els casos de concórrer alguna de les possibles 
causes d’incompatibilitat, han de donar compliment allò que estableix l’article 10 del 
RD 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Es fa constar que per part dels serveis de secretaria-intervenció s’ha efectuat un 
arqueig i estan preparats i actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o 
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, de tot el que 
s’aixecarà acta amb posterioritat a aquesta sessió. 
 

Seguidament es procedirà a la formació de la Mesa d’Edat, que ha de formar-se amb 
els regidors/es de més i de menys edat i el secretari de la Corporació. 
 
La regidora de més edat és la Sra. Araceli Garcia Español del grup de JxCat i la de 
menys edat la Sra. Berta Camprubí Preseguer del Grup d’ERC, que actuaran de 
presidenta i vocal, respectivament. 
 

La Sra. Araceli Garcia agraeix la presència als assistents i manifesta que els regidors 
electes han presentat les credencials i els documents acreditatius de la personalitat 
de cadascun, que han estat examinades i trobades conformes per part del secretari 
de l’ajuntament. 
 
Havent comparegut tots els regidors  electes, tretze, es procedeix a donar compliment a 
l’establert a l’article 108.8 de la LOREG, preguntant el Secretari a tots els Regidors 
electes: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Taradell, amb lleialtat al Rei i 
complir i fer complir la Constitució com a norma fundamental de l’Estat?” responent 
cadascun dels  Regidor de la forma següent: 
 

M. Mercè Cabanas Solà, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 

Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia de Catalunya. 

 

 

 



 

 

Joan Canó Pol, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia del nostre poble. 

 

Núria Arau Crusellas, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni a la independencia 

dels països catalans. 

 
Lluís Rodríguez Rufart, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia de Catalunya. 

 
Lídia Alonso Martí, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia del nostre poble. 

 
Berta Camprubí Preseguer, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni a la independencia 

dels països catalans. 

 
Toni Pérez Barquilla, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia de Catalunya. 

 
Míriam Martínez Raurell, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni a la independencia 

dels països catalans. 



 

 

LLeïr Pladevall Terricabras, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni a la independencia 

dels països catalans. 

 
Santi Estragués Casanovas, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors 

de Taradell i la república catalana i declaro que continuaré 

treballant en la construcció d’una Catalunya políticament 

lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 

territorialment equilibrada. Visca Catalunya. 

 
Eduard Morató Casassas, respon: “Per imperatiu legal, si, ho prometo”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Manifesto el ferm compromís amb 

Taradell i la república catalana i declaro que continuaré 

treballant perquè el meu poble i el meu país siguin més lliures, 

justos i pròspers. Sempre hi serem. 

 
Araceli Garcia Español, respon: “Si, ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
Després d’efectuar la promesa manifesta: Per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís de treballar per 

Taradell amb els valors de la república i declaro que continuaré 

treballant en la construcció d’una Catalunya políticament 

lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 

territorialment equilibrada. 

 
Sílvia Puntí Bigas, respon: “Per imperatiu legal, si, ho prometo”. 
 

Després d’efectuar la promesa manifesta: Manifesto el ferm compromís amb 

els valors de Taradell i la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya 

políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 

territorialment equilibrada.  

 

La Presidenta de la Mesa declara constituïda la nova Corporació Municipal de Taradell i 
acte seguit es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, d’acord a l’article 196 de la LOREG i 
modificacions posteriors, i, a tal fi, es proclamen candidats a l’Alcaldia els Regidors que 
encapçalen llurs respectives llistes i que s’assenyalen a continuació: 
 

Sra. M. Mercè Cabanas Solà, del grup ERC-AM 
 
 



 

 

Sr. Santi Estragués Casanovas, del grup JxCat – Junts per Taradell 
 
Tot seguit els Regidors assistents procedeixen a la votació secreta, dipositant el sobre 
que conté el seu vot a l’urna preparada a tal fi. La vocal de la Mesa crida a votar un per 
un als tretze Regidors. Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini per la Mesa d’edat, 
amb el següent resultat: 
 

Vots emesos: 13 
 
Vots en blanc: 0 
 
Vots nuls: 0 
 
Vots a la candidata Sra. M. Mercè Cabanas Solà: 9 
 
Vots al candidat Sr. Santi Estragués Casanovas: 4 
 

D’acord amb el resultat de l’escrutini, de conformitat a l’article 196.b de la LOREG i 
que ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos, correspon proposar per al càrrec 
d’alcaldessa a la Sra. M. Mercè Cabanas Solà.  

 

A requeriment del President de la Mesa, el Secretari li pren  jurament o promesa amb la 
formula: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Taradell, amb lleialtat al Rei i servir i 
fer servir la Constitució com a normes fonamentals de l’Estat?" 
 
La Sra. M. Mercè Cabanas Solà respon de la forma següent:  “Si, ho prometo, 
per imperatiu legal.”  

 

Després d’efectuar la promesa manifesta: Per poder servir al poble que 
m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, pero sense 

renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 

independencia de Catalunya, i pren immediata possessió del càrrec.  

 

Es proclama alcaldessa de l’Ajuntament de Taradell a la Sra. M. Mercè Cabanas Solà, 
i el Sr. Lluís Verdaguer Vivet li fa entrega de la Vara. 
 

A continuació l’Alcaldessa dóna la paraula al Sr.Santi Estragués, cap de llista del grup 
JxCat – Junts per Taradell: 
 

Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta sala de plens. Benvinguts 
taradellencs i taradellenques, amics, amigues, familiars, membres de les candidatures 
de Junts per Taradell i d’ERC, exregidors, secretari, al ara ja exalcalde Lluís 
Verdaguer, i com no, juntament amb una sincera felicitació als nous regidors, Joan, 
Núria, Lluís, Lidia, Berta, Toni, Míriam, Lleïr i Eduard, Araceli, Silvia i en especial a la 
nova alcaldessa de Taradell, Mercè Cabanas. 
 



 

 

Avui, amics i amigues, és un dia especial. És el dia, que aquest consistori torna a 
renéixer com cada 4 anys i encara una nova legislatura. És un dia 
d’il·lusió,d’esperança, de desitjos i de felicitacions, com cada dia en que comença 
alguna cosa nova. 
 
No podem passar per alt, perquè fer-ho seria injust, que a més a més, avui és un dia 
diferent. Diferents persones ocupen les 13 cadires d’aquesta sala, diferents partits 
configuren aquest ple municipal, i diferent resultat electoral fa que la cadira verda, sigui 
aquest cop ocupada per una altra taradellenca. 
 
Ho vam dir durant la campanya, i ho seguim dient avui, hem vingut aquí a treballar pel 
poble, a aportar totes les coses bones que puguem i a fer-lo créixer en la mesura i 
direcció que creiem més oportuna. 
 
Els 1176 vots que vàrem rebre el passat 26 de Maig, a qui els vull donar un immens 
agraïment també, ens han brindat les 4 cadires que avui ocupem. Poca objectivitat 
tindríem si no fóssim capaços de veure que seguides de les nostres, en venen 9 mes 
ocupades pels companys d’Esquerra, que deixa palès, un clar dictamen pel canvi. 
 
Malgrat el resultat, per suposat, no va ser el desitjat, dir a tots els taradellencs i 
taradellenques, que entomem amb equip, compromís i futur el nostre lloc, que de 
moment, és el de la oposició. 
 
Quant apostant per una candidatura jove us dèiem que creiem ens els joves i el futur 
ho dèiem de tot cor. Quant apostant per una llista que combinava a parts iguals, cares 
noves amb cares amb experiència, us dèiem que creiem en un canvi de maneres de 
fer combinat amb un tarannà coneixedor de la política municipal, us ho dèiem de cor. 
I avui aquí, us tornem a dir de cor el mateix: Creiem en Junts per Taradell, creiem en 
la bona feina feta, i creiem en un futur moldejable, millorable i engrescador. 
 
Restarem doncs, amb esperit col·laboratiu, pencaire, transversal i encoratjador a 
l’expectativa, d’entendre aquest canvi, aquesta manera de fer que nosaltres no em 
sabut copsar-ne la necessitat, ni hem sabut la manera de transmetre. 
 

Amb els millors desitjos i ajudant en el que humilment puguem fer, us diem altre 
vegada de tot cor, que tant de bo, siguem capaços nosaltres també d’enamorar-nos 
del nou Taradell que ha de venir els propers 4 anys, i no ho diem amb ironia, ho diem 
amb tota la sinceritat del mon. Som aquí per ajudar a construir el que faci falta, el que 
la majoria de taradellencs hagin triat, però per ajudar-hi, necessitem primer entendre 
el que ens plategeu, entendre quins ingredients formen aquesta sopa d’all que resulta 
ser que vosaltres si que heu descobert, quines peces i de quins colors son, les que 
formen aquest puzle que dieu ser tant bonic iesperançador. Volem veure’l, volem 
també creure’ns-el, volem també estimar-los, volem també gaudir-los… i per suposat 
arribat a aquest paradís social de benestar ajudar-vos en el que faci falta. 
 
Així doncs, des de l’observació i l’aprenentatge, potser, de moment dir-vos que Junts 
per Taradell seguim estant aquí, pel que faci falta, a vosaltres i a tot el poble, i desitjar-
vos els millors encerts en l’obra de govern, perquè si en aquesta casa les decisions 



 

 

que es prenen son les millors que es pugui prendre, les prengui qui les prengui, 
nosaltres les trobarem correctes. 
 
Felicitats doncs, i entre tots, que siguem capaços de teixir el teu equip! Gràcies. 
 

Seguidament l’Alcaldessa, Sra. M. Mercè Cabanas Solà, agraeix les paraules al Sr. 
Estragués, i pren la paraula: 
 
Avui comencem per agrair-vos la confiança i les ganes de treballar pel bé del poble: 
Una confiança i unes ganes que són de tothom: de les 1.243 persones que no van 
votar, de les 1.176 que ho van fer per Junts per Taradell i de les 2.312 que van optar 
per Esquerra Republicana. I abans de seguir vull recordar a tothom que no ens pot 
acompanyar aquest migdia, perquè ens han deixat; perquè pateixen problemes de 
salut o per què són ben lluny. Una antiga companya de feina que va caure abans 
d’arribar a la taula electoral m’ho va dir amb ulls brillants: sort que no us van faltar els 
nostres dos vots! A tothom qui voldria ser aquí i no hi és us diem Us trobem a faltar! 
Però esperem la vostra aportació per millorar Taradell aquests propers anys!  
 
I després dels agraïments primer de tot deixeu-me recordar uns minuts la infàmia 
d’aquests darrers mesos, el judici als nostres polítics i activistes pel Procés. Com 
escrivia dimecres el president Torra, contra l’operació d’Estat, operació de país i 
màxima unitat estratègica per la República: responsabilitat, honestedat, generositat  i 
alcaldies independentistes a tot el país. Ho vaig dir fa quasi tres mesos: quan em van 
proposar encapaçalar aquesta llista, vaig creure que el moment d’incertesa que vivia 
Catalunya propiciava que qui pogués s’hi dediqués. I jo podia fer-ho, sempre des de 
la gestió municipal.  
 
També vaig dir que havia acceptat perquè hi havia un equip de persones que, de forma 
voluntària i altruïsta, feia anys que treballava per aconseguir un canvi en la forma de 
governar des de l’Ajuntament.  Aportarem una nova mirada, una forma de fer diferent. 
Tenim la confiança del 47% de les persones que podíeu votar a Taradell: però no hi 
patiu pas la resta, no governarem de forma partidista ni sectaria, sinó que vetllarem 
per l’interès de la majoria, tal com ens demanava una veïna des de l’anonimat, que 
per raons que ella sap, no ens va votar. Però sí que li agraïm la felicitació que ens ha 
fet arribar i la confiança en la meva persona perquè diu que estimo al poble”. Ara bé, 
li asseguro que si ens equivoquem, demanarem disculpes, però no farem alcaldades, 
actuacions d’abús de poder.  
 
 La tieta Carme, tothom té la seva tieta, em va trucar dijous per dir-me que sobretot, 
allò que prometés ho complís; que no volia anar pel carrer i que algú li recriminés que 
jo feia pocasoltades.  Li faré cas una vegada més. Vam prometre treballar fort, i ho 
farem. Vam prometre governar de forma oberta, amb una mirada col.laborativa com 
recordava en Lluís Mauri, i ho farem. Vam prometre treballar en equip, i ho farem, amb 
consells oberts a tothom que hi vulgui participar.  
 
Aquestes tres darreres setmanes ens hem sentit molt ben acompanyats. El primer 
tweet, el 27 va ser molt més que emotiu: era de l’Elisenda Soler Blasi, una neta de 
l’alcalde afusellat pels franquistes just fa 80 anys, en Ramon Blasi i Blasi. L’Elisenda 



 

 

escrivia: estic molt contenta que després de tants anys Taradell torni a ser republicana. 
Visca Catalunya!  
 
Pel carrer ens heu aturat des de canalla de primària fins a àvies, mostrant-nos la vostra 
alegria i satisfacció. El poble està content, ens heu dit. Volíem un canvi, ens heu 
repetit. I no cal buscar errors en la gestió precedent, sinó la conjunció de molts factors. 
Us heu il.lusionat amb la nostra proposta de treballar tothom conjuntament. Ens heu 
aturat per dir-nos, per exemple, compteu Amb les entitats, ho podem fer molt millor. 
No ens enfonsarem pas ni caldrà que primer se salvin les dones i els nens, perquè 
aquest vaixell, per primera vegada, és capitanejat per una dona i us asseguro que no 
l’abandonaré pas.! Totes les persones que formem el nou equip de govern som gent 
treballadora. Algunes són molt joves, però el seu sentit de la responsabilitat està per 
sobre de l’edat i la gran energia que tenen per treballar pel bé del poble és 
absolutament encomanadissa… La nostra llista tenia una mitjana de 41 anys, el 
segment de població amb més habitants a Taradell. Però a l’equip de govern l’hem 
rebaixada a 38 anys, i crec que no ens ha d’espantar gens: som gent responsable, 
amb qui podeu confiar, preparada i, tal com els vaig demanar, amb disponibilitat per 
dedicar-se a l’ajuntament i poder afrontar la feina que ens espera i que ens esperona 
a avançar.  
 
I com que sempre he mantingut que la cultura és fonamental, no puc acabar sense 
quatre paraules de gent que en sap molt més que jo.  
 
De l’estimat Joan Oliver, o Pere Quart, que hagués estat feliç de veure´m avui aquí i 
que en una conversa amb en Pere Calders tornat de l’exili mexicà, aquest li feia la 
reflexió “Tinc ganes d’explicar-te Oliver que la democràcia, la llibertat, l’esperit de 
justícia social no és cosa que pugui improvisar.se. És una carrera, un ofici, una 
professió. A nosaltres, no ens han donat mai temps de passar de l’aprenentatge”. 
Oliver respon: Tots aquests governants d’avui són uns aprenents. Si almenys anessin 
de bona fe! 
 
Us asseguro que nosaltres, l’equip d’Esquerra, anem de Bona Fe! I continuaven dient  
Els catalans no volem manar, ni ser manats… I estem d’acord, per això calen noves 
formes de govern on la cooperació de tothom, encara que ni ens coneguem, sigui la 
base de la convivència. 
 
I acabo amb un poema de la Clementina Arderiu, una altra il.lustre estiuejant de 
Taradell, dedicat a la infantesa… 

EL MEU CANT  

De no cantar  
jo m'entristia:  
per mi és el cant  
tal com el pa   
de cada dia.  



 

 

És un parany,  
una ferida.  
Cada cançó  
s'emporta un tany  
de ma florida.  

Però què hi fa,  
quin mal hi hauria?  
Jo, del meu cant,  
en vull ornar   
tota ma via.  

Un poema dedicat a aquells nadons que estan naixent com el rebrot de la Clementina: 
la Isona, en Bru, l’Ayran, la Bruna, en Gil, l’Aniol, l’Àlex, en lluc Enoc, la Lia, l’Arlet, la 
Mariona, l’Elisa, l’Ona, l’Oscar, en Lluc, en Dídac, en Marc, l’Alba, la Jana, la Carolina, 
en Guiu i en Marçal. Per aquests menuts ciutadans ens hem compromès a deixar un 
poble amb un horitzó de futur culte, just, igualitari i sostenible. Ho repetim per totes 
aquestes persones i per tots vosaltres, ens arremanguem i treballarem sense defallir! 
Gràcies, moltes gràcies per ser-hi! 
 
L’alcaldessa crida als regidors un per un per fer l’entrega de l’escut. 
 
Finalment dóna les gràcies a tots els assistents i aixeca la sessió a les 12:30 hores i per 
a constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta de la que 
dono fe. 
 
 
M. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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