
  
 
 
    

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: Exp. 49/2011 
Data: 11/06/2011 
Horari: 12’00 hores 
Lloc: Sala municipal Salvador Espriu “Can Sià” 
 
 
A Viladrau, essent les dotze hores del dia onze de juny de dos mil onze, 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, Srs. 
Francesc Xavier Bellvehí Busquets, Manel Bastias Rosell, Immaculada Gómez 
Pelegrin, Míriam Clopés Coll, Gabriel Cantizano Baldó, Jaume Tordera Homs, Ricard 
Argenter Tomàs, Josep Maria Vinyeta Puntí i Hèctor Bayarri Garcia; segons el resultat 
de les Eleccions Locals celebrades el passat dia 22 de maig, 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 Gabriel Cantizano Baldó, 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 30 
de maig, ofereix el següent resultat: 

 
Electors.................................................................. 791 
Votants.................................................................. 654  
Vots a candidatures............................................... 639 
Vots en blanc........................................................ 12  
Vots vàlids........................................................... 651 
Vots nuls............................................................... 3 
 
Distribuint-se els vots a candidatures de la següent forma: 



          CANDIDATURES                            VOTS             REGIDORS ELECTES  
 

1. L’Alternativa..............................................  344 5  
2. Convergència i Unió...................................      217 3  
3. Esquerra Republicana de Catalunya – AM...   78 1  

 
Quedant proclamats electes els següents candidats: 
 
En la candidatura de L’Alternativa: 1.- Francisco Javier Bellvehí Busquets, 2.- Manuel 
Bastias Rosell, 3.- Inmaculada Gómez Pelegrin, 4.- Míriam Clopés Coll, 5.- Gabriel 
Cantizano Baldó. 
 
En la candidatura de Convergència i Unió: 1.- Jaume Tordera Homs, 2.- Ricard 
Argenter Tomàs, 3.- Josep Maria Vinyeta Puntí. 
 
En la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – A.M. : 1.- Hèctor Bayarri 
Garcia. 
 
Seguidament la Secretària de la Mesa llegeix les credencials que li han estat lliurades, 
acreditatives de la personalitat dels regidors/res electes, les comprova i les retorna a 
cadascun d’ells.  
 
A continuació i d’acord amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, els regidors electes passen a prestar el jurament o promesa, en primer lloc 
els membres de la mesa d’edat i seguidament la resta de Regidors per ordre de 
candidatures proclamades. 
 
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques: «Juro / prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, 
i complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia».  
 
A continuació la secretària de la corporació nomena cadascun dels regidors/es electes, 
llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la  manera següent: 
 

— Manel Bastias Rosell (L’A): “ Prometo per la meva consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 
Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Gabriel Cantizano Baldó (L’A): “ Prometo per la meva consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A): “ Prometo per la meva consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Immaculada Gómez Pelegrin (L’A): “ Prometo per la meva consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 



  
 
 
    

l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”.  

— Míriam Clopés Coll (L’A): “ Prometo per la meva consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 
Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Jaume Tordera Homs (CiU): “Per imperatiu legal Prometo per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor 
de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Ricard Argenter Tomas (CiU): “ Per imperatiu legal Prometo per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor 
de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

— Josep Maria Vinyeta Puntí (CiU): “ Per imperatiu legal Prometo per la 
meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer 
complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia”. 

— Hèctor Bayarri Garcia (Esquerra-AM): “ Prometo, per imperatiu legal,  
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 
Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

 
 
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, el president de la Mesa declara constituïda la 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE VILADRAU. 
 
 
2.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC.- 
 
Posteriorment es passa a l’elecció de l’alcalde president de la corporació.  
 
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia  
 
Es  pregunta als regidors que encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a 
alcalde o la retiren, manifestant-se en el sentit següent: 
 
— Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) manté la seva candidatura  
— Sr. Jaume Tordera Homa (CiU)   manté la seva candidatura 
— Sr. Hèctor Bayarri Garcia (ERC-AM)     retira la seva candidatura. 
 
Seguidament, es duu a terme la proclamació de candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament, 
que són: El Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets de la candidatura de L’Alternativa i el Sr. 
Jaume Tordera Homs de la candidatura de Convergència i Unió. 
 



 
b) Elecció del sistema de votació 
 
Després de la proclamació de candidats, es convida els regidors i les regidores a elegir 
el sistema de votació per elegir l’alcalde. 
 
Elegit el sistema de votació nominal, es procedeix a demanar a cada regidor quin és el 
seu vot, per l’ordre de proclamació de candidatures amb el resultat següent: 
 
Els Srs. Bellvehí, Bastias, Gómez, Clopés i Cantizano, voten al Sr. Francesc X. Bellvehí 
Busquets, els Srs. Tordera, Argenter i Vinyeta al Sr. Jaume Tordera Homs, i el Sr. 
Bayarri  al Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets. 
 
Acabada la votació, es duu a terme l’escrutini dels vots emesos amb el resultat següent 
 
VOTS EMESOS: 9 
VOTS VÀLIDS:  9 
 
— Sr.  Francesc X. Bellvehí Busquets candidat del partit L’Alternativa,: sis (6) vots. 
— Sr. Jaume Tordera Homs, candidat del partit Convergència i Unió: tres (3) vots. 
 
En aplicació del que disposa la normativa electoral vigent, i segons el resultat de la 
votació, el Sr. Francesc Xavier Bellvehí Busquets ha obtingut en primera votació 6 vots, 
que corresponen a la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
En conseqüència, el president de la Mesa d’Edat proclama Alcalde- President de la 
Corporació al senyor FRANCESC XAVIER BELLVEHÍ BUSQUETS cap de llista de 
L’ALTERNATIVA. 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, el Sr. Francesc Xavier Bellvehí Busquets pren possessió del càrrec, 
dient: «Prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Viladrau, amb lleialtat al Rei, i complir i fer 
complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia». 
 
A continuació el Sr. Alcalde, agraeix la confiança que han dipositat en ell, dóna la 
benvinguda a tots els Regidors i cedeix el torn de paraula als representants de les 
diferents forces amb representació a la Corporació municipal. 
 
El Sr. Jaume Tordera Homs, de Convergència i Unió, es manifesta en els següents 
termes: 
Dóna les gràcies i en primer lloc felicita al grup de L’Alternativa pels vots que han 
obtingut en les eleccions municipals; en segon lloc manifesta que els Regidors de 
Convergència i Unió treballaran també pel poble, i considerant que el poble els ha 
atorgat també un bon resultat ells es comprometen a tornar-los aquesta confiança, 
treballant pel bé del poble i mirar de tirar-lo endavant; acaba desitjant a tots molts sort. 
 
El Sr. Hèctor Bayarri Garcia, d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord 
Municipal, manifesta: 



  
 
 
    

En primer lloc vol tenir un record per en Joaquim Arxé, Alcalde del quan en guarda un 
molt bon record tot i que no va poder compartir massa temps amb ell, però sí que hi 
havia una cosa que els unia i era l’estimació per Viladrau. 
En segon lloc vol agrair a les persones que els hi ha fet confiança, i a tots els veins i 
veines de Viladrau la seva participació. Així mateix felicita al Sr. Bellvehí i al grup de 
L’Alternativa pels resultats obtingut, desitjar-los sort i agrair la voluntat de consens que 
els han manifestat, pensen que és un bon punt de partida. Acaba desitjant-los molta sort. 
 
Per últim pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Bellvehí i Busquets, dona les gràcies 
a tots els veïns de Viladrau, als qui als han votat i als qui no, i agraeix molt sincerament 
la menció que ha fet el Sr. Bayarri de l’Alcalde Joaquim Arxé, ell també en volia 
demanar un record, com a creador que va ser de L’Alternativa, pensen que va ser un bon 
Alcalde i que si són avui aquí és gràcies a ell, per això en guardem un record tant 
emotiu. 
També dona la benvinguda als Srs. Regidors i Regidores, manifestant que tot i que els 
resultats els donen una àmplia majoria, estant oberts a les demés forces polítiques, els 
hem obert la mà per tirar endavant el poble, pensen que units es farà més força, sempre 
que hi estiguin disposats comptarem amb tots per a arribar a acords per a tirar endavant 
el poble, venen temps difícils i per això pensem que si sumem és millor 
Per últim agraeix molt la confiança que els ha donat el poble de Viladrau, tenen molt 
clar que està a l’Ajuntament vol dir estar al servei del poble i es compromet a fer-ho el 
millor possible. 
   
L’alcalde aixeca la sessió a les dotze hores vint minuts de la qual com a Secretària 
estenc la present acta. 
 
La Secretària.       V i P. 
        L’Alcalde.  
 
 
 
 
 
Signat. M. Teresa Cunillera i Girona               Signat  Francesc X. Bellvehí Busquets. 
 
 
 


