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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DE 13 DE JUNY DE 

2015. 

Identificació de la sessió 

Núm.: 05/15 

Caràcter: extraordinari constitutiu 

Data: 13-06-2015 

Horari: de 12,00 a 12,35 hores 

Lloc: Sala d’Actes Municipal de Bellpuig 

 

A Bellpuig, a la Sala d'Actes Municipal, a les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil 

quinze, concorren de conformitat amb els articles 195 i següents de la Llei Orgànica 

5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 

els Regidors electes a les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, els quals 

s’expressen a continuació, i els quals constitueixen la majoria absoluta dels Regidors 

elegits ja que sent onze els regidors electes, han concorregut a l’acte tots ells, a l'objecte 

de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 

 

ASSISTENTS  

REGIDORS I REGIDORES ELECTES CANDIDATURES 

Salvador BONJOCH GUIM CIU 

Anna QUESADA TEULÉ CIU 

Ramon GASSÓ BRUFAU CIU 

Cristina BURGUEÑO PEDRÓ CIU 

Josep RAURICH COTS CIU 

Ramon TORRES BOSCH CIU 

Josep Ramon BACARDI COTS CUP-PA 

Marcel VIDAL ARBÓS CUP-PA 

Sandra ORIOLA ALBAREDA CUP-PA 

Lídia GUIM GARRIGA CUP-PA 

Jordi SOLANA BERENGUÉ FB-AM 

SECRETARI: Enric Escolà i Valls  

 

Actuacions prèvies a la constitució de l’Ajuntament. 

El secretari de l’ajuntament informa del procediment establert per a la constitució de 

l’Ajuntament i la posterior elecció de l’alcalde o l’alcaldessa. 

 

PRIMER. FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT, PRESSA POSSESSIÓ REGIDORS 

ELECTES. 

Declarada oberta la sessió, el Secretari procedeix a cridar als Regidors electes de major i 

menor edat presents a l’acte, a l'objecte de constituir la Mesa d'Edat, que presidirà el 

regidor de major edat, i de la qual serà Secretari, el de la Corporació, segons s’estableix 

a l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny. 

Correspon la designació al Sr. Ramon TORRES i BOSCH, regidor electe assistent de major 

edat, i a la Sra. Lidia GUIM GARRIGA, regidora electa més jove, que passen a ocupar el 

lloc destinat a l'efecte, i al Sr. Enric ESCOLÀ VALLS, Secretari de la Corporació, quedant 

constituïda la MESA D'EDAT. 

Seguidament, el Secretari, d’ordre del Sr. President, dóna lectura a les disposicions 

aplicables en la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 

195 i 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny i a l’article 37 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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Acte seguit es dóna lectura als noms i cognoms dels Sr. Regidors electes que assisteixen 

a la sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat, a la comprovació de les 

credencials presentades. 

El Secretari informa que tots els candidats electes han formulat declaració sobre possible 

incompatibilitat, els seus béns i respecte de qualsevol activitat que els proporcioni o 

pugui proporcionar ingressos econòmics, de conformitat amb allò que disposa l'article 75 

de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local. 

A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei 

Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 

8/91 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 del Sr. Secretari es formula al president de la Mesa, i posteriorment, 

per aquest als candidats electes, la pregunta següent: 

 

"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 

del càrrec de REGIDOR/A de l’Ajuntament de Bellpuig amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d’Autonomia de 

Catalunya?" 

 

Començant per la mesa d’edat i seguint l’ordre d’acord amb el major nombre d’electes, 

responen el següent: 

 

Contesta el Sr. Ramon TORRES BOSCH, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del President, del President i del 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. 

 

Contesta el següent, la Sra. Lídia GUIM GARRIGA: Sotmès únicament a la voluntat 

popular dels veïns i veïnes de Bellpuig, em comprometo a treballar pel benestar, la 

igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans, per això acato per 

imperatiu i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. 

 

Contesta el Sr. Salvador BONJOCH GUIM, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del President, del President i del 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. 

 

Contesta la Sra. Anna QUESADA TEULÉ, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del President, del President i del 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. 

 

Contesta el Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 
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del President, del President i del 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. 

 

Contesta la Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ, ho prometo per imperatiu legal. I per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del President, del President i del 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. 

 

Contesta el Sr. Josep RAURICH COTS, si ho prometo per imperatiu legal. I per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del President, del President i del 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. 

 

Contesta el Sr. Josep Ramon BACARDI COTS, el següent: Sotmès únicament a la 

voluntat popular dels veïns i veïnes de Bellpuig, em comprometo a treballar pel benestar, 

la igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans, per això acato per 

imperatiu i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. 

 

Contesta el Sr. Marcel VIDAL ARBÓS, el següent: Sotmès únicament a la voluntat 

popular dels veïns i veïnes de Bellpuig, em comprometo a treballar pel benestar, la 

igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans, per això acato per 

imperatiu i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. 

 

Contesta la Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA, el següent: Sotmès únicament a la voluntat 

popular dels veïns i veïnes de Bellpuig, em comprometo a treballar pel benestar, la 

igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans, per això acato per 

imperatiu i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. 

 

Contesta el Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ, si ho prometo per imperatiu legal. I per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del President, del President i del 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. 

 

Intervé el secretari per informar que havent jurat o promès, en cada respectiu cas, 

d’acord amb la formula legalment establerta, es considera que s’han acomplert els 

requeriments fixats per la normativa vigent. Que qualsevol manifestació afegida a la 

fórmula establerta, cal considerar-la una expressió de caire polític, inclosa plenament 

dins dels principis de llibertat d’expressió, i la qual no ha d’afectar a la presa de 

possessió. 

 

SEGON. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 

Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa declara constituïda la 

Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels Regidors electes, i tot dient: “Havent 
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donat compliment el disposat a l’article 195 de la Llei Electoral i Reial Decret 707/79, 

aquesta Mesa declara constituït l’Ajuntament de BELLPUIG, desprès les eleccions locals 

celebrades el dia 24 de maig de 2015”, amb els regidors següents: 

Regidors que integren la nova Corporació: 

Noms i Cognoms CANDIDATURA 

Salvador BONJOCH GUIM CiU 

Anna QUESADA TEULÉ CiU 

Ramon GASSÓ BRUFAU CiU 

Cristina BURGUEÑO PEDRÓ CiU 

Josep RAURICH COTS CiU 

Ramon TORRES BOSCH CiU 

Josep Ramon BACARDI COTS CUP-PA 

Marcel VIDAL ARBÓS CUP- PA 

Sandra ORIOLA ALBAREDA CUP-PA 

Lídia GUIM GARRIGA CUP-PA 

Jordi SOLANA BERENGUÉ FB-AM 

 

TERCER. ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

Tot seguit, constituïda la Corporació, per ordre del Sr. President de la mesa, el Secretari 

dóna lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, que estableix el 

procediment per a l'elecció d'Alcalde. 

A continuació, per assentiment unànime s’estableix que el sistema de votació de l’elecció 

d’alcalde serà la votació secreta amb urna, com es costum. 

El president de la mesa exposa que una vegada determinat el sistema de votació, 

procedeix a obrir un torn per a la presentació de candidatures a l’elecció d’alcalde, 

d’acord amb l’article 196.a) de la Llei Electoral, podent ésser candidats tots els regidors 

que encapçalen les corresponents llistes, es dir, el Sr. Salvador BONJOCH GUIM (CiU), 

Sr. Josep Ramon BACARDI COTS (CUP-PA), i Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ (FB-AM). 

D’aquests caps de llista que poden ésser candidats, manifesten que opten a l’elecció a 

l’alcaldia, el cap de llista de CiU, Sr. Salvador BONJOCH GUIM, i de la CUP-PA, Sr Josep 

Ramon BACARDI COTS, els quals presenten la seva candidatura a l’alcaldia de Bellpuig. 

Per tant, queda proclamada la candidatura a Alcalde del Regidor que seguidament 

s'indica: 

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL 

Salvador BONJOCH GUIM Convergència i Unió (CIU) 

Josep Ramon BACARDI COTS Candidatura d’Unitat Popular- CUP Bellpuig – Poble 

Actiu (CUP-PA) 

La Mesa d'Edat va cridant els Regidors per tal que dipositin el seu vot a l'urna preparada 

a l'efecte. Acabada la votació dels Regidors, i realitzat l'escrutini, es produïren els 

resultats següents: 

 VOTS OBTINGUTS  

 En lletres En número 

Vots emesos onze 11 

Vots vàlids onze 11 

Vots nuls zero 0 

Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma: 

Sr. Salvador BONJOCH I GUIM sis 6 

Sr. Josep Ramon BACARDI COTS quatre 4 

Vots en blanc un 1 
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En conseqüència, essent onze (11) el nombre de regidors i sis (6) la majoria absoluta 

legal, resulta electe el candidat Sr Salvador BONJOCH i GUIM, i el Sr. President de la 

Mesa manifesta que queda proclamat Alcalde el Sr. Salvador BONJOCH i GUIM que 

encapçala la llista de Convergència i Unió (CiU), per haver obtingut la majoria absoluta 

de la Corporació. 

 

QUART. PRESA DE POSSESSIÓ  

La Mesa d’Edat requereix l’alcalde electe perquè presti el jurament o promesa prescrit, de 

conformitat amb la formula establerta a l’article 195 de la LOREG i el Reial Decret 

707/1979, que diu: “jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec d'ALCALDE de l’Ajuntament de Bellpuig amb lleialtat al Rei, i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut 

d’Autonomia de Catalunya?" 

L’Alcalde electe promet el seu càrrec, tot dient: si ho prometo per imperatiu legal. I per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del President, del President i del 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. 

La Mesa d’Edat li dóna possessió, i li fa lliurament els atributs representatius del càrrec. A 

partir d’aquest moment la Mesa d’edat cessa en les seves funcions, i assumeix la 

presidència de la sessió el nou alcalde de Bellpuig, Sr. Salvador BONJOCH I GUIM. 

 

INTERVENCIONS I OPINIONS 

Complert l'objecte de la convocatòria, l'Alcalde-President, Sr. Salvador BONJOH i GUIM, 

manifesta el següent: 

“Bon dia a tothom. En primer lloc voldria donar les gràcies a tothom per haver vingut a 

aquest acte tant bonic i abans de passar la paraula, voldria donar l’enhorabona a tots els 

nous regidors de l’Ajuntament de Bellpuig. Espero que tots plegats estiguem a l’alçada de 

la confiança que el poble ens ha dipositat”. 

Tot seguit dóna la paraula als regidors que encapçalen les llistes amb representació 

municipal, per tal que manifesti el que desitgin. 

Pren la paraula el Sr. Jordi SOLANA I BERENGUÉ, cap de la llista Fem Bellpuig- Acord 

Municipal (FB-AM), que diu: 

“Bon dia Sres., Srs., bellputxencs, bellputxenques 

Primer de tot felicitar al batlle de la Vila per la seva reelecció, així com donar la 

benvinguda a tots els nous regidors que prenen possessió avui del càrrec i del president 

de l'entitat municipal descentralitzada de Seana. 

Fem Bellpuig vol agrair el suport rebut, i ens sentim compromesos en aquesta nova 

etapa que avui comença. El nostre grup ha votat en blanc perquè vol ser una mà estesa 

per aquest nou ajuntament. 

Teniu la força necessària per prendre decisions i gestionar el municipi, però nosaltres 

tenim la responsabilitat de fer un seguiment de les tasques de govern. Serem crítics i 

constructius. 

Tenim el repte i ens cal un ajuntament mes transparent, participatiu, dialogant, proper, 

eficient, prioritzant la col·laboració amb totes les entitats, tenint una gran voluntat de 

servei al ciutadà, amb coherència i honestedat... on la participació ciutadana sigui la 

tònica per introduir aquest canvis... en definitiva, un canvi en fer política municipal. 

Fem Bellpuig estarà al costat i treballarà per un ajuntament mes just i proper al 

ciutadà. 
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Per acabar vull expressar la meva satisfacció i la dels meus companys per aquesta nova 

legislatura que avui comencem, on aquest ajuntament forma part dels solaments d'un 

nou projecte de país (CATALUNYA) que sortirà de les properes eleccions catalanes. 

Moltes felicitats al nou equip de govern. 

Fem Bellpuig, Visca Catalunya!!!.” 

 A continuació pren la paraula el Sr. Josep Ramon BACARDI i COTS, cap de la llista de 

la Candidatura d’Unitat Popular – CUP Bellpuig- Poble Actiu (CUP-PA), i diu: 

“Bon dia, 

Per a nosaltres avui és un dia molt important, avui és la primera vegada a la història que 

la CUP forma part de l'ajuntament del nostre poble. En primer lloc volem agrair a totes 

les persones que ho han fet possible amb el seu vot. També felicitem al nou batlle i li 

desitgem els màxims encerts en la tasca durant aquesta legislatura. 

Dir-vos que nosaltres, des de la CUP, i amb els nostres regidors i regidores entomem 

amb energia la tasca de ser a l'oposició. Pensem que la tasca que avui encetem és tant o 

més important que la que ha de ser escomesa per l'equip de govern per tal de garantir el 

millor funcionament de la nostra vila. Nosaltres serem l'objectiu panoràmic i el gran 

angular que es fixarà en tots i cadascun dels passos, les polítiques i les decisions que es 

prenguin des de l'equip de govern. Sempre amb actitud constructiva, aportant totes 

aquelles idees, propostes que pensem que han de servir per millorar i fer més feliç i 

satisfactòria la vida dels bellputxencs i bellputxenques. A la vegada que posarem tot el 

nostre entusiasme en aconseguir que l'ajuntament esdevingui un espai transparent i 

participatiu, comprensible i a l'abast de totes les persones del nostre poble. 

Volem també aprofitar la nostra presentació per deixar clar també que amb els nostres 4 

regidors, el nostre país guanya 4 representants institucionals disposats a avançar fins on 

faci falta per aconseguir la República Catalana independent, digna de ser el país de 

justícia social que representi veritablement al poble de Catalunya, l'únic que nosaltres 

reconeixem i acceptem com a Sobirà. A la vegada que també volem afirmar que els 

nostres representants a l'ajuntament de Bellpuig seran un nexe permanent amb totes 

aquelles persones i tots aquells pobles del món que lluiten per la seva sobirania i per la 

seva dignitat. Així doncs, volem acabar la nostra presentació saludant també amb un 

"bon dia" als nostres germans i germanes des de Palestina fins a Kobane, de la Grècia 

resistent a la Troika fins a la Veneçuela sobirana i antiimperialista. 

Visca Bellpuig” 

Finalment intervé el nou Alcalde, Sr. BONJOCH, tot dient: 

“En primer lloc, voldria tornar a donar-vos les gràcies a tots, al Jordi Solana pel seu 

recolzament, al Josep Ramon i a tots plegats. 

Nosaltres, abans de continuar i fer una mica de discurs del projecte que volem presentar, 

voldríem agrair a totes les persones que al llarg d’aquests anys han estat treballant 

perquè avui estiguem aquí. 

Fa quatre anys vàrem començar aquesta tasca no gaire agradable, complicada, on tots 

plegats, i em refereixo a tot el poble, vàrem aconseguir tirar endavant una sèrie de 

projectes. Sempre vaig dir que nosaltres teníem 3 coses al cap: saber d’on veníem, on 

som i cap a on volem anar; regles que he tingut al cap tota la meva vida. 

Quan vàrem arribar a l’Ajuntament, veníem d’una situació difícil, complicada, amb divisió 

per culpa d’un POUM i una situació econòmica delicada. Durant aquests quatre anys he 

d’agrair moltíssim la tasca feta pels regidors, pels treballadors i de l’oposició per poder 

reconduir la situació, valorant també molt positivament a totes les entitats i associacions 

de la vila pel gran sacrifici que han fet per tirar endavant els seus projectes.  

On som? Doncs en aquest moments amb una situació que s’ha anat reconduint de mica 

en mica, amb una situació econòmica més bona, que podria ser millor encara, i mirant de 

poder tirar endavant les línies de treball que tenim al nostre projecte. 
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El POUM ha portat tota una sèrie de problemes i es podien fer moltes coses evidentment, 

però, ara, amb les modificacions, tenim 8 empreses que volen créixer i això és molt 

important per a Bellpuig. Pràcticament més del 50% de les grans empreses de Bellpuig 

volen tirar endavant, amb nous projectes, ampliacions i crear llocs de treball.  

Per al jovent també tenim projectes. Mirarem de posar un local on puguin desenvolupar 

les seves tasques a un cost molt baix, per a que tinguin facilitats per a començar. Volem 

anar cap al Bellpuig que hauria d’haver estat sempre. 

Estem entre dos capitals de comarca, Tàrrega i Mollerussa, però nosaltres també tenim la 

nostra identitat. Amb una gran tradició cultural, gran història i un conjunt importantíssim 

d’associacions, som un referent que hem de saber aprofitar, ja sigui turísticament o en 

altres aspectes, que hem de saber tirar endavant i marcar-nos el nostre propi camí. Hem 

de treballar tots plegats amb ganes de tirar endavant en tots els aspectes.  

Personalment obro les mans perquè hi hagi participació entre tots els grups i a també a 

tota la població. També voldria però, que tots fóssim positius, treballéssim d’una manera 

positiva, amb educació, elegància i respecte cap a totes les persones i maneres de 

pensar. Si anem junts aconseguirem tirar endavant tots els grans reptes que el municipi 

vulgui tirar endavant. Estimem Bellpuig i la seva gent i per això tots els que som aquí ens 

hem presentat a aquestes eleccions.  

A nivell de país tenim un gran repte: hem viscut aquests últims anys amb molta emoció, 

però aquesta emoció no s’ha acabat. En tindrem més, amb més compromís i hi haurem 

de ser tots, sense mirar interessos particulars ni col·lectius d’un determinat partit. La 

nostra història ha començat amb aquestes eleccions. És molt important que a la majoria 

de municipis de Catalunya hi hagin regidors que pensin que realment volem ser un país 

lliure amb tots els aspectes, dins de la nova Europa.  

Hi ha molta feina a fer i al gran repte que d’aquí a quatre mesos tindrem amb unes noves 

urnes al davant hi hem de ser tots. Hem de defensar la nostra llengua, la nostra cultura, 

la nostra identitat com a poble i com a nació. Nosaltres ens vàrem comprometre ara fa 

quatre anys associant-nos a Municipis per la Independència. Ara quasi ja hi som tots, en 

falten uns pocs. Hem estat al costat de l’ANC i estem compromesos amb el nostre 

president i amb el govern que surti el proper 27 de setembre. Si treballem junts aquest 

repte que tenim a l’abast de la ma l’aconseguirem, sinó perdrem una ocasió històrica. 

Ara és el moment! 

Visca Bellpuig i Seana i  

Visca Catalunya lliure!!” 

 

Per fi, i acomplert l'objecte de la convocatòria, l'Alcalde-President fa lliurament d’una 

insígnia de l’Ajuntament als nous regidors. 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les 

dotze hores i trenta-cinc minuts del matí, de tot el qual, com a Secretari en dono fe. 

 

L'Alcalde El Secretari  

 

 

 

 

 

Salvador BONJOCH I GUIM Enric ESCOLÀ I VALLS 
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