
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE CONSTITUCIÓ 
DEL NOU AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 6/2011 
Data: 11 de juny de 2011 
Horari: de les 11 a  2/4 d’1 del migdia 
Lloc: casa consistorial 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall 
- Santi Garolera i Comas 
- Jaume Vilella i Ramoneda 
- Adelaida Costa i Canadell 
- Trinitat Subirana i Arumí 
- Josep Maria Company i Sala 
- Feliu Puigbò i Coll 
- Jaume Miravet i Peris 
- Maria Carme Sala i Vila 
- Marc Vilarrasa i Codinach 
- Lluís Vilalta i Vivet 
- Rosa Martínez Costa, secretària de la Corporació 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Al Saló Catalunya, essent les onze hores del matí del dia onze de juny de dos mil onze, de 
conformitat amb els articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, el 37.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  concorren els regidors 
electes sortits de eleccions locals convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març, els 
senyors Joan Carles Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume Vilella i 
Ramoneda, Adelaida Costa i Canadell, Trinitat Subirana i Arumí , Josep Maria Company i 
Sala, Feliu Puigbò i Coll, Jaume Miravet i Peris, Maria Carme Sala i Vila, Marc Vilarrasa i 
Codinach i Lluís Vilalta i Vivet. Els presents constitueixen majoria absoluta dels regidors 
electes, atès que han comparegut tots per a celebrar la sessió pública extraordinària de 
constitució de l'Ajuntament. 

 
Declarada oberta la sessió, per part de la secretària es llegeixen els noms i cognoms dels 
senyors regidors electes que assisteixen a la sessió, que presenten les corresponents 
credencials. 
 
A continuació es procedeix a formar la Mesa d’Edat amb els regidors electes de major i 
menor edat,  serà presidida pel de major edat i de la que serà secretària la de la Corporació, 
segons estableix l'article 195-2, de la llei orgànica 5/1995, de 15 de juny, i l'article 37-2, del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. La designació 



 

correspon a les senyores Trinitat Subirana i Arumí, regidora assistent de major edat, que 
presideix la Mesa, Adelaida Costa i  Canadell, regidora de menor edat, i Rosa Martínez 
Costa, secretària de la Corporació. 
 
La Mesa d’Edat comprova cadascuna de les credencials i seguidament la secretària, per 
ordre de la presidenta, fa una lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous 
ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, i 37 del 
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Tot seguit la secretària informa que tots els regidors electes han lliurat les corresponents 
declaracions de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i  la presidenta convida als regidors 
electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 
177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 9 de juny, articles que llegeix la secretària, obtenint 
com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda.  
 
A continuació, d’acord amb el que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei orgànica 
6/1985, 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 tal d'adquirir la plena condició del 
càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, per això per part de la presidenta de la Mesa d'Edat es formula amb caràcter 
genèric la següent pregunta, i amb les mateixes paraules la secretària repeteix la pregunta a 
cadascú dels candidats electes: 
 

"-Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a 
norma fonamental de l'Estat?" 

 
Contestant el senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall: - Per imperatiu legal, ho 
prometo. 
Contestant el senyor Santi Garolera i Comas: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant el senyor Jaume Vilella i Ramoneda: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant la senyora Adelaida Costa i Canadell: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant  la senyora Trinitat Subirana i Arumí: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant el senyor Josep Maria Company i Sala: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant  el senyor Feliu Puigbò i Coll: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant el senyor Jaume Miravet i Peris: - Per imperatiu legal, sí, ho prometo. 
Contestant la senyora Maria Carme Sala i Vila: - Per imperatiu legal, ho prometo. 
Contestant el senyor  Marc Vilarrasa i Codinah: - Per imperatiu legal, ho prometo.  
Contestant el senyor Lluís Vilalta i Vivet: - Prometo, per imperatiu legal, respectar la 
Constitució del Regne d’Espanya i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb l’objectiu 
de derogar-los per la Constitució de l’Estat independent de la Nació Catalana. 

 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 

 
Formulada i resposta la pregunta per part de tots els regidors, la Mesa declara constituïda la 
Corporació en la forma següent: 
 



 

Joan Carles Rodríguez i Casadevall, per la llista electora d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-
Acord municipal. 
 
Santi Garolera i Comas, per la llista electora d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Jaume Vilella i Ramoneda, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Adelaida Costa i Canadell, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Trinitat Subirana i Arumí, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Josep Maria Company i Sala, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Feliu Puigbò i Coll, per la llista electoral de Convergència i Unió. 
 
Jaume Miravet i Peris, per la llista electoral de Convergència i Unió. 
 
Maria Carme Sala i Vila, per la llista electoral de Convergència i Unió. 
 
Marc Vilarrasa i Codinach, per la llista electoral de Convergència i Unió. 
 
Lluís Vilalta i Vivet, per la llista electoral de Solidaritat Catalana per la Independència. 
 
 
 

ELECCIÓ DE L'ALCALDE 
 
Immediatament després de la constitució de la Corporació la secretària que subscriu, per 
ordre de la presidenta, dóna lectura de l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
que estableix el procediment per a l'elecció de l'alcalde. 
 
Es presenten com a candidats per a alcalde els regidors que seguidament s'indiquen, que 
són els que encapçalen les llistes corresponents: 
 
Joan Carles Rodríguez i Casadevall, de la llista electoral Acord per Vilatorta i Vilalleons-
Acord municipal, amb 780 vots obtinguts a les eleccions. 
 
Feliu Puigbò i Coll, de la llista electoral Convergència i Unió , amb 505 vots obtinguts a les 
eleccions. 
 
Lluís Vilalta i Vivet, de la llista electoral Solidaritat Catalana per la Independència, amb 172 
vots obtinguts a les eleccions. 
 



 

Efectuada la votació pels regidors mitjançant paperetes secretes i realitzat l'escrutini, es 
produeix el resultat següent: 
 

Joan Carles Rodríguez i Casadevall, vuit (8) vots 
Feliu Puigbò i Coll, zero (0) vots 
Lluís Vilalta i Vivet, zero (0) vots 
Vots en blanc, tres (3) vots 

 
Essent el nombre de vots dels regidors el de onze, ha obtingut la majoria absoluta el 
candidat senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall, de conformitat amb l'article 196 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny. 
 
A la vista del resultat de l'escrutini la presidenta de la Mesa d'Edat proclama alcalde electe 
de l'Ajuntament al senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall que encapçala la llista Acord 
per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal. 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Acte seguit, d’acord amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 
40-2, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per 
part de la presidenta de la Mesa d’Edat es formula al senyor Joan Carles Rodríguez i 
Casadevall, la següent pregunta: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a 
norma fonamental de l'Estat?" 
 
Contestant el senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall: -Per imperatiu legal, ho 
prometo. 

En aquest moment el nou alcalde rep la vara d’alcalde de mans del senyor Joan Rosell i 
Ballús, que ha estat alcalde de l’ajuntament durant els darrers setze anys. Es produeix un 
llarg i fort aplaudiment al Saló. 
 

 
Complert l'objecte de la convocatòria, s’obre el torn de paraula que el senyor Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall cedeix en primer lloc, al senyor Joan Rosell i Ballús, com a alcalde 
cessant de l’ajuntament, a qui li agraeix la forma en que s’ha realitzat el relleu, qualificant-lo 
d’impecable. 
 
El senyor Joan Rosell dona les gràcies per donar-li l’oportunitat d’acomiadar-se; creu que la 
vida de les persones té unes etapes i que ara li toca un descans, explica que l’any 1995 va 
entrar a l’ajuntament amb molta il.lusió i empenta, amb l’objectiu de dur a terme idees que 
creia que feien falta, i considera que el poble ha millorat la qualitat de vida, ha crescut, ha 
obtingut uns bons equipaments, moltes persones hi han vingut a viure... Assegura que ha 
treballat molt i amb honestedat, i que per aquest motiu té la consciència molt tranquil·la. 
Acaba agraint el treball de tot el seu equip, hagin o no estat regidors, a tots els treballadors, 
a la seva família, i finalment desitja molts encerts a la nova Corporació, amb el 
convenciment que aquest nou equip ho farà bé, fent saber que ell continuarà essent 
l’electricista popular de Sant Julià.  



 

 
Els assistents li dediquen un fort aplaudiment. 
 
A continuació el senyor Joan Carles Rodríguez cedeix la paraula al senyor Lluís Vilalta, que 
ha encapçalat la candidatura de Solidaritat Catalana per la Independència. 
 
El senyor Lluís Vilalta agraeix en primer lloc a tots els vilatortins la bona participació en la 
jornada electoral, sobretot tenint en compte l’actual desafecció política.  
Felicita al nou alcalde i a tots els membres de la candidatura que ha guanyat clarament les 
eleccions. També mostra agraïment a Joan Rosell i al seu equip de govern per la seva 
dedicació al poble durant 16 anys. 
Dona les gràcies a totes les persones que els han fet confiança, i els diu que es posen a 
disposició de l’equip de govern, defensant el seu ideari, impulsant: la participació ciutadana, 
la regeneració política, la independència de Catalunya, i la recuperació dels valors històrics 
de la societat. 
Exposa que vol un ajuntament on tots els regidors treballin, que compti amb les aportacions 
de tothom, perquè farà falta imaginació amb els recursos actuals, amb l’objectiu que el poble 
creixi, no amb quantitat sinó amb qualitat, per tenir una gran poble, no un poble gran. 
Acaba la seva intervenció repetint les paraules de l’últim vers de l’himne de Sant Julià: 
“L’estimem perquè és ben nostre.  
Visca doncs Sant Julià! “ 
 
Els assistents aplaudeixen la intervenció. 
 
El senyor Joan Carles Rodríguez cedeix la paraula al senyor Feliu Puigbò, que ha 
encapçalat la candidatura de Convergència i Unió: 
 
El senyor Feliu Puigbò felicita al nou alcalde i al seu equip, i explica que ara els toca estar a 
l’altre costat de la taula, però en definitiva a la mateixa taula: treballant pel poble. 
 
Els assistents aplaudeixen la intervenció. 
 
Finalment tanca el torn de paraules el senyor Joan Carles Rodríguez, que s’adreça als 
assistents  amb una reflexió sobre el significat de la vara que li ha transmès l’anterior 
l’alcalde, diu que no és d’ostentació, ni de poder, i que únicament simbolitza les facultats 
d’autoritat que li han conferit els vots dels veïns. 
Continua dient que el càrrec l’honora i que espera estar a l’alçada, té un record pels alcaldes 
que l’han precedit: Josep Pallàs (alcalde els anys1870-1872), Manel Suñé (1916-1918), 
Ramon Victori i Arumí (1920-1922), Miquel Pallàs i Sala (1923-1924, 1934-1936), Josep 
Junoy (1936-1939), doctor Sanmartí (1965-1974); alcaldes en l’època democràtica: Joan 
Salvans, Lluís Fiter, Albert Tobal i Joan Rosell. 
Durant el discurs té un emotiu record del seu avi, Joan Rodríguez Arcusa, treballador 
d’aquest ajuntament durant molts anys. 
Sobre el poble, llegeix l’article de Joseph Salarich, publicat l’any 1887 al setmanari local 
“Plana de Vic”: “Son aspecte es de lo més seductor; se veuhen á un y altre costat hermosas 
fondaladas, valls fertilíssimas entre las quals corre l’aygua fresca y transparent d’ajogassats 
rierons y pel demunt de las verdas i espessas copas dels arbres se descobreixen montanyas 
allá al lluny, y, més prop, serrats i comas rumbejant sos vestits d’esmeragda y espolsant 
suaument l’ufanosa cabellera que sos hermosos boschs li donan.” 



 

Creu que l’alcaldia és un acte de responsabilitat, de fe en el poble, assegura que governarà 
el màxim de bé i demana que tothom gaudeixi de les coses bones i es sigui comprensiu per 
les dolentes. 
Exposa que els projectes d’aquesta legislatura son el funcionament del centre de dia i 
l’accés a l’eix transversal des de la zona industrial, i s’hi han d’afegir les del dia a dia. 
Afegeix que a l’ajuntament es produiran alguns canvis, en aquest sentit concreta que els 
serveis tècnics municipals no comptaran amb l’arquitecte que durant aquests darrers setze 
anys hi ha treballat, i té unes paraules d’agraïment per al senyor Josep Arimany per la seva 
dedicació. 
Acaba el seu discurs amb agraïments a totes les persones del seu grup, als seus pares, a 
les seves germanes, i a la família, i molt especialment especial a l’Anna, la seva esposa, i 
als seus fills pel suport que li han donat.  
 
I crida: Visca Sant Julià ! Visca Catalunya lliure! 
 
Seguidament, l'alcalde aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretària estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’ajuntament 
 

 

 

 

 

 


