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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 28 DE DESEMBRE 

DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 08/12 

Caràcter: extraordinari i urgent 

Data: 28-12-2012 

Horari: de les 22,00 a les 22,20 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

Sr. Ramon TORRES BOSCH 1r. tinent d’alcalde. 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU 2n. tinent d’alcalde. 

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

Sr. Xavier SALLA SIMÓ regidor, portaveu grup O2015-AM 

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora. 

Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA regidora, portaveu grup PP 

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Sra. Laura TEULÉ CASSIN 3ra. tinent d’alcalde. 

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ 

2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL SR. XAVIER SALLA I SIMÓ AL CÀRREC DE 

REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ. 

 

Desenvolupament de la sessió 

El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari i urgent. Tot seguit se sotmet a la 

consideració del Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 

 

A proposta de l’alcaldia s’efectua la proposta de realització d’aquest ple extraordinari i 

urgent. Els Grups municipals, per assentiment i de forma unànime ratifiquen la urgència 

de la convocatòria, d’acord amb el requerit per l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/03. 

Es justifica pel fet que no és convenient demorar la resolució de l’acord a tractar fins al 

proper Ple. 

 

Els 10 membres de l’Ajuntament presents, dels 11 regidors que componen el nombre 

legal de regidors de la Corporació, ratifiquen la celebració d’aquest ple inclusió a l’ordre 
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del dia d’aquest expedient, amb el quòrum de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 

2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

 

 

II. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL SR. XAVIER SALLA I SIMÓ AL CÀRREC 

DE REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sr. Josep Maria GREOLES MASA i Sra. Lidia PONS 

MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ i Sr. Josep M. COTS 

CAIMONS del Grup municipal d’O2015, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. 

Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i Sra. Elisa LLOBET 

POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Atès que el Sr. Xavier Salla i Simó va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament 

de Bellpuig en la sessió constitutiva municipal de data 11 de juny de 2011, per haver 

estat proclamat càrrec electe de la candidatura presentada pel grup municipal anomenat 

Objectiu 2015 - Acord Municipal (O2015-AM).  

Vist l’escrit de data 24 de desembre de 2012, presentat pel Sr. Xavier Salla i Simó, 

comunicant la renúncia al seu càrrec com a regidor d’aquesta Corporació, i tenint en 

compte que la seva renúncia no serà efectiva fins a la seva submissió al Ple de 

l’Ajuntament. 

Vist que la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General (LOREG) disposa que els 

regidors podran renunciar al seu càrrec davant el Ple de l’Ajuntament, i que una vegada 

informat aquest de la renúncia es designarà un nou regidor que substitueixi l’anterior. 

D’acord amb el que disposa el article 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual se aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de las entitats locals, el art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, 

sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

Vist l’anterior es proposa que s’adopti l’acord següent: 

Primer.- PRENDRE RAÓ, per a la seva efectivitat a partir de la data del 29 de desembre 

de 2012, de l’escrit de la renúncia formulada pel Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, al seu càrrec 

com a regidor d’aquest Ajuntament i de la resta de càrrecs que exercia derivats 

d’aquesta condició. 

Segon.- COMUNICAR el present acord a la Junta Electoral Central, als efectes de que 

procedeixi a la expedició de la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del 

candidat següent presentat a las eleccions municipals del any 2011, que inicialment és el 

que ocupa el número tres (3) de la llista electoral Objectiu 2015 - Acord Municipal 

(O2015-AM), qui a judici d’aquest Ajuntament li correspon cobrir aquesta vacant.” 

 

Intervencions: 

En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què 

s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa 

constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent: 

El Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, diu: “Després de 

consultar-ho i consensuar-ho amb la resta de llista d'O2015, us voldria anunciar la meva 

decisió de deixar de ser Regidor de l'Ajuntament de Bellpuig. Per motius personals, 
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deixaré de residir a la Vila i encara que tècnicament o legalment seria possible continuar 

sent regidor, aquesta opció entraria amb contradicció amb la manera d'entendre la 

política municipal que tenim a Objectiu 2015. 

A banda d'això el context econòmic i la conseqüent major exigència a nivell professional 

que comporta, no em permet tenir temps lliure suficient per dedicar el que seria 

necessari a la responsabilitat de regidor. 

Deixeu-me que m'acomiadi, doncs, agraint, en primer lloc a tota la gent que van 

dipositar la seva confiança amb els companys i companyes de llista i en mi mateix, i que 

han permès que durant els darrers sis anys hagi ocupat el càrrec de regidor de 

l'Ajuntament de Bellpuig, primer com a equip de govern, i durant aquesta legislatura, a 

l'oposició.  

També agrair les estones, els debats, canvis de punt de vista, i els projectes compartits 

amb els companys de llista, tant de la legislatura 2007-2011 com de l'actual, Josep M. 

Cots, company del grup municipal d'O2015, i a Xavier Gomà, que serà la persona que em 

substituirà i molt especialment als membres de l'anterior equip de govern. 

I per últim, donar les gràcies al suport i l'ajuda d'aquells treballadors de l'Ajuntament 

amb qui hem col·laborat tot aquest temps. 

Durant aquests sis anys com a regidor he mirat sempre de parlar i escoltar a aquella 

gent que podia tenir diferents punts de vista en referència a aspectes de l'Ajuntament 

que m'afectessin directament a mi com a regidor, i també m'he ofert de mitjancer per 

intentar resoldre discrepàncies en aspectes que no estaven relacionats amb les 

responsabilitats que se m'havien assignat.  

He procurat sempre actuar amb correcció i respecte envers a tothom, ciutadans i 

companys regidors dels altres grups municipals, i si hi ha persones a les que he pogut 

ofendre amb les meves paraules - ja diuen els espanyols que "quien tiene boca se 

equivoca" - demanar-los-hi disculpes i dir-los-hi que mai ha estat la meva intenció. A la 

vegada, em sap greu si he pogut fallar a algú amb les meves decisions. Amb política, 

com amb moltes altres facetes, no sempre l'encertes, però tinc la tranquil·litat que les 

decisions preses sempre s'han fet amb l'objectiu del bé comú, i mai amb cap interès ocult 

ni personal ni col·lectiu. 

Durant tot aquest temps de "política activa" m'ha permès conèixer gent de la Vila que 

m'ha influït positivament i amb la que mantinc una magnífica relació, però també m'ha 

permès experimentar la cara més amarga del que alguns consideren política, i que no 

crec que, ningú com a individu, però tampoc un poble com Bellpuig (ni cap altre), es 

mereixi. 

Malgrat tot, si plego no és per cansament ni manca de motivació. Tinc ganes que, si és 

possible, més endavant, poder-me tornar a presentar en alguna llista al meu municipi de 

residència. La responsabilitat de servir al municipi és una experiència altament 

gratificant, enriquidora (no en l'aspecte material) i motivadora. Sempre he dit que hauria 

de ser obligatori haver-te de presentar en una llista, un cop a la vida. Però si hi he de 

tornar, m'agradaria que fos en un context en que no calgui que el govern següent intenti 

desfer o desfigurar tot el que ha fet l'anterior, on la participació ciutadana i la 

transparència de l'activitat de l'Ajuntament, no quedin en una pancarta i quatre pitos, en 

que cap grup polític hagi de retreure que els carrers estan plens de cagarades de coloms, 

si quan ells governen hi continuen sent. En definitiva, on les decisions no es jutgin des de 

la perspectiva de a quin partit pertany el regidor o alcalde que les duu a terme, sinó que 

es puguin valorar a nivell global, amb una actitud, sincera i de servei al municipi per part 

de tots els regidors. Em sembla que aquesta és la millor estratègia per aconseguir un 

Bellpuig millor.  

Als regidors que us quedeu, us desitjo molta sort. A tots. Als de govern per que tinguin 

encert en les seves decisions, i als de l'oposició perquè sapigueu fer una crítica sempre 
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constructiva. Crec que és el que hem intentat durant aquests dos anys des d’Objectiu 

2015 i segur que així seguirem. Els seus dos regidors saben que em tindran a la seva 

disposició, però també m'ofereixo, en la mesura que em sigui possible, a ajudar a 

qualsevol altre regidor si així ho creu convenient. 

Bon any 2013, bona segona meitat de legislatura, i a reveure!” 

L’alcalde, Sr. Salvador BONJOCH, intervé i dóna les gràcies al Sr. SALLA, pels 6 anys 

dedicats al municipi. Diu que personalment valora molt positivament la tasca que ha 

desenvolupat durant tot aquest temps.  

Quan el Sr. SALLA estava a l’equip de govern, ell estava a l’oposició i tot i estar d’acord 

en alguns aspectes i en altres no, amb les seves discrepàncies, valora molt positivament 

la tasca desenvolupada en aquell moment. Manifesta que sempre s’han mantingut amb 

respecte i amb una línea positiva pel municipi i comparteix amb el Sr. SALLA, que tothom 

hauria de passar almenys una legislatura per l’ajuntament.  

L’alcalde demana un fort aplaudiment pel Sr. SALLA per tot aquest temps dedicat i li diu 

que aquesta sempre serà casa seva i que aquí hi té companys, que quan vulgui té les 

portes obertes.  

Per acabar, desitja bones festes a tothom, feliç 2013 i que ben aviat puguem ser 

independents.  

 

I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 

 

Vist i Plau 

El President, 
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