
   
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: Exp. 93/2015 
Data: 13/06/2015 
Horari: 11’30 hores 
Lloc: Sala municipal Salvador Espriu “Can Sià” 
 
A Viladrau, essent les onze hores trenta minuts del dia tretze de juny de dos mil quinze, 
i complint el que disposen els artícles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, es reuneixen en la Sala municipal Salvador Espriu de “Can Sià”, els 
Regidors electes: Manuel Bastias Rosell (L’A), Gabriel Cantizano Baldó (L’A),Míriam 
Clopés Coll (L’A),Albert Bosch Puig (L’A),Margarida Feliu i Portabella (ERC-AM), 
Josep Rabat i Bas (ERC-AM), Maria Formatjé i Bancells (ERC-AM) Jaume Tordera 
Homs (CiU) i Ricard Argenter Tomàs (CiU); segons el resultat de les Eleccions Locals 
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, assistits per la Secretària de la Corporació 
Sra. M. Teresa Cunillera i Girona, a l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de 
l’Ajuntament. 
 
1. CONTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL. FORMACIÓ 

DE LA MESA D’EDAT I PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS.- 
 
Essent l’hora assenyalada es procedeix a formar la Mesa d’edat, que es declara 
constituïda pels Srs. Manel Bastias Rosell i Albert Bosch Puig, Regidors electes de 
major i menor edat respectivament, ostentant la Presidència el primer dels referits i 
actuant de Secretari de la Mesa el que ho és de la Corporació, Sra. M. Teresa Cunillera i 
Girona. 

 
Tot seguit es llegeix el resum general de les Eleccions, el qual, d’acord amb l’acta de 

proclamació de la Junta Electoral de Zona de Sta.Coloma de Farners realitzada el dia 27 
de maig, ofereix el següent resultat: 

 
Electors.................................................................. 802 
Votants.................................................................. 670  
Vots a candidatures............................................... 662 
Vots en blanc........................................................ 5  
Vots vàlids........................................................... 667 
Vots nuls............................................................... 3 

 



 
Distribuint-se els vots a candidatures de la següent forma: 
        
 
 
   CANDIDATURES                                VOTS             REGIDORS ELECTES

  
 

1. L’Alternativa..............................................  275 4 
2. Esquerra Republicana de Catalunya-AM...      200 3  
3. Convergència i Unió...................................   187 2  

 
Quedant proclamats electes els següents candidats: 
 
En la candidatura de L’Alternativa: 1.- Manuel Bastias Rosell, 2.- Gabriel Cantizano 
Baldó, 3.- Míriam Clopés Coll, 4.- Albert Bosch Puig. 
En la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – A.M. : 1.- Margarida Feliu 
Portabella, 2.- Josep Rabat Bas, 3.- Maria Formatjé Bancells. 
En la candidatura de Convergència i Unió: 1.- Jaume Tordera Homs, 2.- Ricard 
Argenter Tomàs. 
 
Seguidament, la secretària de la Mesa llegeix totes les credencials que li han estat 
lliurades, acreditatives de la personalitat dels/de les regidors/es electes, les comprova i 
acredita d’aquesta manera la personalitat de cada càrrec electe. 
 
A continuació, es comprova que tots els/les regidors/es electes han formulat les 
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i 37.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i que concorren en aquesta sessió la 
majoria absoluta de regidors/es electes, es passa a donar compliment al tràmit legal 
previst en l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general de prestar jurament o promesa. 
 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
El President de la Mesa nomena a tots els regidors/es electes als quals se’ls formula la 
pregunta prevista al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques: 
 
Jura o promet  per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia? 
 



   
 

Responen en primer lloc els membres de la Mesa: 
 
El Sr. Manuel Bastias Rosell, respon: “Sí, prometo”. 
El Sr. Albert Bosch Puig, respon: “Sí prometo”. 
 
A continuació contesten la resta de Regidors: 
 
El Sr. Gabriel Cantizano Baldó, respon: “Sí prometo” 
La Sra. Míriam Clopés Coll, respon: “Sí prometo” 
La Sra. Margarida Feliu i Portabella, respon: “Per imperatiu legal Sí prometo”. 
El Sr. Josep Rabat i Bas, respon: “Per imperatiu legal, Sí prometo”. 
La Sra. Maria Formatjé Bancells, respon: “Per imperatiu legal Sí prometo”. 
El Sr. Jaume Tordera Homs, respon: “Per imperatiu legal Sí prometo”. 
El Sr. Ricard Argenter Tomàs, respon: “Per imperatiu legal Sí prometo” 
 
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, a les 11’40 hores, el president de la Mesa 
declara constituït l’Ajuntament de VILADRAU després de les eleccions municipals 
dutes a terme el dia 24 de maig de 2015. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
Posteriorment el president de la Mesa convida els regidors i les regidores electes a 
elegir el sistema de votació1 (article 101 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals) per elegir l’alcalde/essa. 
 
Elegit el sistema de votació de veu, es crida a cada Regidor perquè manifesti a quin 
candidat dóna el seu vot amb el següent resultat: 
 

- Sr. Manuel Bastias Rosell, vota al candidat Sr. Manuel Bastias Rosell 
- Sr. Gabriel Cantizano Balsó, vota al candidat: Sr. Manuel Bastias Rosell 
- Sra. Miriam Clopés Coll, vota al candidat: Sr. Manuel Bastias Rosell. 
- Sr. Albert Bosch Puig, vota al candidat: Sr. Manuel Bastias Rosell. 
- Sra. Margarida Feliu Portabella, vota a la candidata: Sra. Margarida Feliu i 

Portabella. 
- Sr. Josep Rabat Bas, vota a la candidata: Sra. Margarida Feliu i Portabella. 
- Sra. Maria Formatjé Bancells, vota a la candidata: Sra. Margarida Feliu i 

Portabella. 
- Sr. Jaume Tordera Homs, vota a la candidata: Sra. Margarida Feliu i Portabella. 
- Sr. Ricard Argenter Tomàs, vota a la candidata: Sra. Margarida Feliu i 

Portabella 

 

 

                                                        



 
Vots emesos: 9 
Sr. Manuel Bastias: 4 vots 
Sra. Margarida Feliu: 5 vots. 
 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de regidors/es és de 
nou i la majoria absoluta és de cinc,  el president de la Mesa d’Edat a les 11’45 hores  
proclama alcalde- president de la corporació a la Sra. Margarida Feliu i Portabella, cap 
de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal. 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, la 
secretària llegeix la fórmula2 d’acatament a la Constitució, que és  la següent: «Jureu  o 
prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 
càrrec d’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat». 
Seguidament, l’alcaldessa es manifesta de la manera següent: “Per imperatiu legal ho 
prometo”. 
 
Efectuat el jurament, passa a ocupar la presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat. 
 
A continuació l’Alcaldessa, suggereix als Regidors/es si volen incorporar el jurament o 
promesa per la independència tramès per l’AMI, es manifesten els Regidors següents: 
Sr. Rabat i Bas, Sra. Formatjé i Bancells, Sr. Tordera i Homs, Sr. Argenter i Tomàs i 
Sra. Feliu i Portabella, amb el següent pronunciament: 
 
“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.” 
 
A continuació la Presidenta cedeix el torn de paraula als representants de les diferents 
forces amb representació en la corporació municipal: 
 
Les intervencions produïdes són:  
 
Sr. Manuel Bastias Rosell, de L’Alternativa: 
 
“Gràcies Sra. Presidenta, en primer lloc donar-vos l’enhorabona per haver sigut investit/da  
Alcaldessa de Viladrau, us desitgem molt d’encert en les vostres decisions i esperem que 
aquest pacte que avui es manifesta entre els grups d’esquerra i de convergència no sigui 

 

                                                        



   
 

només un pacte per la investidura sinó que sigui un pacte per la governabilitat del nostre 
poble.  

Quan el passat dia 24 la majoria de vostès, i en tot cas persones de totes les tendències 
polítiques ens veníeu a felicitar per haver guanyat les eleccions, nosaltres tot i la 
satisfacció de saber-nos mereixedors de la confiança de la majoria dels veïns, vàrem 
entendre que com sempre hem fet, calia parlar amb la resta de grups polítics per a intentar 
formar un govern plural.  Amb aquesta voluntat hem tingut 3 setmanes de reunions amb 
uns i altres, intercanviant propostes amb l’únic objectiu de formar un govern estable que 
enteníem havia de ser dirigit per la persona que encapçala la llista de L’Alternativa perquè 
aquesta era la voluntat de la majoria dels viladrauencs i aquest ha estat el major escull pels 
altres grups que en el cas d’esquerra volien l’Alcaldia els 4 anys o CiU que la volia dos 
anys.  

Nosaltres com hem dit en tota la campanya no tenim un partit darrera, el nostre partit és 
Viladrau, i per tant si ens presentem a les eleccions és perquè som un grup de gent 
il·lusionada que pensem que val la pena treballar pel nostre poble i intentar millorar la 
vida de la nostra gent, si un dia no tenim il·lusió o no ens sentim amb forces per continuar 
ho deixarem i llestos. Però mentre formem part del Consistori no dubteu ni un sol moment 
de que ens farem sentir i farem les propostes que considerem necessàries, farem oposició 
constructiva, no entenem cap més manera de fer oposició, ens tindreu al costat, si ens hi 
voleu, per a tirar endavant el poble, però vetllarem també perquè les coses es facin ben 
fetes, exigirem responsabilitat i rigor i ens comprometem també a actuar amb 
responsabilitat i rigor. 

Per últim només volia agrair als companys de consistori que avui acaben el seu mandat el 
seu servei a Viladrau. El grup de L’Alternativa ha treballat durant aquests últims anys per 
a millorar el benestar de les persones, s’ha compromès amb el procés polític que viu el 
nostre país, ha lluitat davant de les institucions per intentar millorar els nostres serveis. 
Ens ha tocat governar en una època difícil de greu crisis econòmica que ha afectat també a 
veïns del nostre poble, hem intentat treballar per a tots, voldria demanar disculpes si, sense 
voler-ho algú s’ha sentit decebut, la nostra voluntat ha estat sempre escoltar a tothom i 
atendre totes les demandes.  

Hem tingut el recolzament durant la major part del mandat del grup d’esquerra 
republicana, agrair al Sr. Bayarri la seva col·laboració en tirar endavant els grans projectes 
municipals: la construcció de la nova escola, la nova gestió de l’espai Montseny, les 
millores en la urbanització de les Guilleries, sobretot pel que fa a les seves responsabilitats 
en l’àmbit del medi ambient. 

El nostre grup hem primat en tot moment l’atenció a les persones i en particular als 
col·lectius més vulnerables per això vull agrair d’una manera molt especial el treball de la 
Míriam, com a Regidora d’ensenyament, benestar social i salut per la seva tasca 
incansable tant des de l’Ajuntament com a través de la Mancomunitat o davant la resta 
d’institucions del nostre país, per aconseguir millorar els serveis que es mereixen la nostra 
gent gran, implicant-se en la gestió del casal, o les famílies amb risc d’exclusió social, 

 



amb els serveis socials i de salut pública, o en la gestió de la llar d’infants i en la  millora 
de l’escola pública.  Gràcies Míriam. 

Vull agrair també al Sr. Cantizano la seva dedicació a un col·lectiu per a nosaltres molt 
important el jovent, tant des de la vessant esportiva com festiva, els joves han estat també 
molt presents en el nostre mandat, hem intentat facilitar-los la pràctica de l’esport amb la 
construcció de la nova pista de pàdel, millorant les instal·lacions esportives municipals, el 
camp de futbol, la piscina. En Canti també ha estat l’impulsor de la nova àrea de caravanes 
que creiem ha ajudat a revitalitzar el turisme a Viladrau, l’exposició permanent del motor 
que pensem serà un atractiu turístic i cultural molt important pel nostre poble. Gràcies 
Canti. 

Per últim un agraïment molt especial per a la Regidora de Cultura i Turisme la Imma, una 
treballadora incansable, molt formada en l’àmbit de la cultura i les arts de la que hem 
après tots molt i que ens ha ajudat a tirar endavant un projecte tant complex com l’espai 
Montseny, apostant per una proposta innovadora, que ha impulsat el Festival Marcos 
Redondo, que ha innovat també en la Fira de la Castanya, que ha estat en institucions 
comarcals impulsant la nostra comarca a nivell turístic, que en definitiva amb la seva 
creativitat i bon gust ens ho ha endreçat una mica tot. Moltes gràcies Imma. 

Per últim un agraïment i una abraçada sincera al que ha estat l’Alcalde durant aquests 
últims anys el Sr. Bellvehí, ha estat l’impulsor de tot, una persona incansable, que no ha 
escatimant temps ni esforços per a fer-se sentir en totes les institucions, que ha aconseguit 
convenis per a tirar endavant els projectes per tal que això no suposés una càrrega pels 
veïns. Crec que ha estat un molt bon representant del nostre municipi. Moltes gràcies 
Sisco.” 

Sr. Jaume Tordera Homs, de Convergència i Unió: 

En primer lloc dóna les gràcies a tots els assistents i manifesta que durant aquests últims 
quatre anys han estat a l’oposició intentant fer coses tot i les limitacions que tenien. Pensa 
que els resultats d’aquestes eleccions els donen una oportunitat per portar a terme un acord 
amb la resta de forces polítiques i creu que seria bo que a aquest acord s’hi incorporés 
L’Alternativa, ja que segur que poden aportar coses després d’aquests anys de govern, en 
què s’han fet coses bones per Viladrau. Felicita al Sr. Alcalde sortint, amb el que vol que 
perduri l’amistat, i reitera la voluntat de consens amb totes les forces polítiques. 

Sra. Margarida Feliu i Portabella, representant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Alcaldessa de Viladrau: 

Agraeix als veïns l’assistència a l’acte i explica que el projecte que ha engegat el grup 
d’ERC es va iniciar fa 5 mesos amb 15 persones de diferents àmbits i que ha resultat molt 
enriquidor, els agraeix l’esforç per tirar endavant aquest projecte. 

Agrair també als grups de l’Alternativa i de Convergència les converses mantingudes 
aquests dies, vol deixar clar que no és un tema d’Alcaldies sinó de fer les coses diferents, 
de tirar endavant un projecte amb 4 grans àrees pensades perquè hi participin persones de 
tots els colors polítics, pensat per a que hi participin les 3 llistes. Agraeix que els 



   
 

representats de Convergència s’hagin sumat a aquest projecte i convida als representants 
de L’Alternativa perquè s’hi sumin quan vulguin. Constata que els temps estan canviant i 
que en molts municipis s’han format pactes i pensa que això és bo també per Viladrau. 

Agrair al Sisco, l’últim Alcalde i a tots els que han format part dels últims 10 ajuntaments 
democràtics, 44 persones que han estat en el lloc que ara ocupem nosaltres, perquè han fet 
que el poble tirés endavant, i s’ha fet en democràcia, tot i que de les 44 persones només hi 
ha hagut 7 dones, amb l’actual legislatura ja en serem 10, i això també cal destacar-ho. 

Per últim agrair la feina dels Regidors que avui deixen el càrrec, la Imma, la Marta, en 
Santi, l’Hèctor, esperem que continuïn presents en les comissions. Volem deixar clar que 
això no és cap començament de res és una continuïtat, es continua amb el que es va iniciar 
fa 30 anys amb els Ajuntaments democràtics, seguirem intentant fer des de l’Ajuntament 
el que toca fer i el que els veïns volen que fem. Moltes gràcies a tothom. 

  
L’alcaldessa aixeca la sessió a les 12 hores, de la qual com a secretari/ària, estenc 
aquesta acta. 
 

      Vist i plau 
La secretària              L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
M. Teresa Cunillera Girona                Margarida Feliu i Portabella 
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