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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 9/2011. 

Caràcter: Extraordinària  

Data: dissabte, 11 de juny de 2011. 

Horari: de 12:00 hores a 12:33 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents (enumerats per edat, de major a menor): 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor electe. 

- Sr. Pere Ferran Serentill Sales, Regidor electe. 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora electa. 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora electa. 

- Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor electe. 

- Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora electa. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor electe. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor electe. 

- Sr. Antonio Ramón López Gómez, Regidor electe. 

 

 

És present el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

Únic.- Sessió de constitució de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i elecció de 

l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de conformitat amb el que 

s’estableix en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

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

jurídic de les Entitats locals. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Declarada oberta i pública la sessió, es dóna coneixement a la mateixa passant-se a 

tractar els assumptes de l’ordre del dia, essent les actuacions que es desenvolupen 

les que a continuació es reflecteixen: 
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Únic.- Sessió de constitució de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i 

elecció de l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de 

conformitat amb el que s’estableix en els articles 195 i 196 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 

locals. 

 

 

1.- Coneixement de la normativa aplicable. 

 

El Secretari de la Corporació dóna compte als reunits de la normativa que regula la 

celebració de la sessió constitutiva de l’Ajuntament i l’elecció de l’Alcalde/essa, així 

com dels requisits necessaris per l’adquisició de la condició de Regidor/a i per la 

presa de possessió del càrrec; dóna compte també dels certificats bancaris i de 

l’acta d’arqueig de la caixa de la Corporació. 

 

Es dóna compte també de l’Acta de proclamació de candidats/es electes emesa per 

la Junta Electoral de Zona de Lleida, en data 28 de maig de 2011, de la que es 

desprèn que han estat proclamats Regidors/es de Benavent de Segrià les persones 

següents: 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor electe. 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora electa. 

- Sra. Elisenda Martínez Gómez, Regidora electa. 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora electa. 

- Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor electe. 

- Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora electa. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor electe. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor electe. 

- Sr. Antonio Ramón López Gómez, Regidor electe. 

 

Es dóna compte també de la còpia del testimoni aixecat davant del Secretari de la 

Junta Electoral de Zona de Lleida, mitjançant el qual la Sra. Elisenda Martínez 

Gómez ratifica la seva renúncia a ser Regidora electa per la llista de Progrés 

Municipal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià; li substitueix el Sr. Pere Ferran 

Serentill Sales, segons credencial presentada per ell mateix en la Secretaria de 

l’Ajuntament. 

 

Per tant, les credencials de Regidors/es electes expedides per la Junta Electoral de 

Zona de Lleida, i de les que resten una còpia en poder de la Secretaria municipal, 

són les següents (enumerades de major a menor edat): 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor electe. 

- Sr. Pere Ferran Serentill Sales, Regidor electe. 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora electa. 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora electa. 
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- Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor electe. 

- Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora electa. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor electe. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor electe. 

- Sr. Antonio Ramón López Gómez, Regidor electe. 

 

 

2.- Constitució de la Mesa d’Edat. 

 

D’acord amb l’establert a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de 

major i menor edat, que resulten ser, respectivament el Sr. Josep Maria Palau 

Llobera, que actua com a President, i Antonio Ramón López Gómez, que actua com 

a vocal, actuant com a Secretari el de la Corporació, Sr. Antonio Ropero Vilaró. 

 

 

3.- Comprovació de Credencials. 

 

La Mesa procedeix a comprovar les credencials presentades i les acreditacions de la 

personalitat dels/les electes, en base a les certificacions emeses per la Junta 

Electoral de Zona, comprovant, amb un document fefaent, que incorpora fotografia, 

la identitat dels compareixents. Es troben conformes. 

 

 

4.- Compliment de requisits per la presa de possessió de càrrec de 

Regidor/a. 

 

4.1. Declaracions sobre causes d’incompatibilitat i activitats i de béns patrimonials. 

El Secretari de la Corporació dóna compte de què la totalitat dels Regidors/es 

electes han formulat davant la Secretaria la declaració sobre causes de possible 

incompatibilitat i activitats que proporcionen o puguin proporcionar ingressos 

econòmics i declaració sobre els seus béns patrimonials, de conformitat i en 

compliment del que preveu l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local, les quals s’han inscrits en els corresponents Registres 

d’Interessos constituïts a l’Ajuntament amb els números 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 

i 18. 

 

4.2. Jurament o promesa de compliment de les obligacions del càrrec 

Acte seguit i per donar compliment a l’establert en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Secretari procedeix a cridar 

als/les proclamats/es electes, per ordre d’edat, de major a menor, essent els últims 

els membres de la Mesa d’Edat, a l’objecte de què individualment formulin el 

preceptiu jurament o promesa. El Secretari formula la següent pregunta 

individualment a cada electe: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 

complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució 

com a norma fonamental de l’Estat?”. 
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- Sr. Pere Ferran Serentill Sales, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sr. Manuel Bernal Garcia, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sra. Magdalena Pla Pla, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sr. Manuel Català Ros, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sr. Raúl Sales Pujol, respon: «Sí, ho prometo». 

- Sr. Antonio Ramón López Gómez, respon: «Sí, ho juro». 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, respon: «Sí, ho juro». 

 

A continuació, i a instància del President de la Mesa d’Edat, tots els/les electes 

prenen formalment possessió dels seus càrrecs de Regidors/res, i adquireixen la 

plena condició de Regidors i Regidores de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i 

se’ls fa el lliurament, pel President de la Mesa d’edat, dels distintius propis del 

càrrec als nous Regidors/res, tal com insígnies. El lliurament dels esmentats 

distintius als Regidors membres de la Mesa d’edat s’efectua per ells mateixos, amb 

caràcter recíproc. 

 

 

5.- Constitució de la Corporació. 

 

Realitzats els tràmits anteriors, i comprovant-se que concorre a la sessió la majoria 

absoluta dels/les Regidors/res electes, la Mesa, a través de la seva Presidència, 

declara constituïda la Corporació, de conformitat amb l’establert amb l’article 195.4 

de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

 

6- Elecció d’Alcalde o Alcaldessa. 

 

Acte seguit la Mesa anuncia que es procedirà a l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa, 

informant que, d’acord amb l’establert en l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 

de 19 de juny, del Règim Electoral General, poden ser candidats els Regidors/res 

que encapçalin les seves corresponents llistes, essent proclamat/da Alcalde/essa el 

que obtingui la majoria absoluta dels vots, i si cap obté l’esmentada majoria, serà 

proclamat Alcalde/essa el/la Regidor/a que encapçali la llista que hagués obtingut 

major número de vots en el municipi. 

 

La Mesa acorda aplicar a la votació els mateixos criteris de validesa i nul·litat de 

votacions utilitzats en el procés electoral de conformitat amb la normativa aplicable. 

 

El Sr. President de la Mesa pregunta quins dels/les Regidors/es que encapçalen les 

corresponents llistes electorals es postulen com candidats a l’elecció de 

l’Alcalde/essa, resultant que presenten candidatura els/les següents caps de llista: 

 

- Sr. Manuel Català Ros, cap de llista de la candidatura de Convergència i Unió. 
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- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, cap de llista de la candidatura de Progrés Municipal. 

 

 

S’absté de presentar candidatura el Sr. Josep Maria Palau Llobera, cap de llista de 

la candidatura del Partido Popular. 

 

A continuació es procedeix a la votació per l’elecció d’Alcalde/essa, que es realitza 

pel procediment de votació secreta, mitjançant vots preimpresos amb possibilitat 

d’opció, que introduïts en un sobre, són dipositats pels votants en una urna. Als 

efectes de l’ordre de votació són cridats els/les Regidors/res per ordre d’edat, de 

major a menor, essent els últims els membres de la Mesa d’Edat, i realitzada la 

votació es procedeix a l’escrutini dels vots emesos, amb el següent resultat: 

 

Vots emesos: 9 

Vots vàlids: 9 

Vots nuls: 0 

Vots a candidatures: 9 

Vots en blanc: 0 

 

 

Essent la distribució dels vots entre les candidatures la següent: 

 

Candidat (candidatura): Número de vots obtinguts: 

 

Rosa Maria Caselles Mir (PM) 5 vots 

 

Manuel Català Ros (CiU) 4 vots 

 

 

7.- Proclamació d’Alcalde/essa. 

 

Vist el resultat de l’escrutini dels vots emesos per l’elecció d’Alcalde/essa, per la 

Mesa d’Edat és proclamada Alcaldessa electe la Sra. Rosa Maria Caselles Mir, per 

ser la candidata que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels Regidors/es, de 

conformitat amb el previst en l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral General. 

 

 

8.- Acceptació del càrrec d’Alcalde/essa i presa de possessió 

 

A continuació la Sra. Rosa Maria Caselles Mir, comunica als membres de la 

Corporació la seva expressa acceptació del càrrec d’Alcaldessa de la població de 

Benavent de Segrià. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià formula la següent pregunta a 

la candidata proclamada: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 

complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de 
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Benavent de Segrià, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució 

com a norma fonamental de l’Estat?” 

 

- La Sra. Rosa Maria Caselles Mir, candidata proclamada, respon: «Sí, ho prometo». 

 

Complerts tots els requisits legals, la Sra. Rosa Maria Caselles Mir pren possessió 

del càrrec d’Alcaldessa i passa a presidir la Corporació, rebent de mans del 

President de la Mesa la vara que simbolitza el càrrec. 

 

El president de la Mesa convida a la Sra. Alcaldessa a presidir el Ple, el qual fa la 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, ocupant la Presidència, i atorgant un torn de paraula 

als Regidors que encapçalen les candidatures que han obtingut representació a 

l’Ajuntament: 

 

- El Sr. Josep Maria Palau Llobera efectua el següent discurs: 

 

«Sra. Alcaldessa, Sres. Regidores i Srs. Regidors, amics i amigues tots, en primer 

lloc he de donar les gràcies als membres de la meva llista electoral pel suport i el 

treball realitzat aquesta passada campanya electoral, perquè avui jo pugui ser 

Regidor de l’Ajuntament de Benavent, també a les persones que amb el seu vot 

han confiat en nosaltres, el Partit Popular i, com no, a tots els veïns de Benavent 

que el passat diumenge, dia 22 de maig, van anar a votar celebrant així la màxima 

expressió de la democràcia. 

 

El Partit Popular de Benavent ha decidit votar la investidura de la Rosa Maria 

Caselles, com Alcaldessa de Benavent, fruit del pacte de governabilitat que s’ha 

realitzat amb les dues formacions, Partit Popular i Progrés Municipal, on el tret 

principal és que compartirem un temps cadascun l’Alcaldia del nostre poble, aquest 

pacte és la continuïtat del treball realitzat durant els passats 4 anys i que es 

materialitzarà en els propers anys. 

 

Tenim molta feina a fer, i molt important, hem d’estabilitzar l’economia del nostre 

Ajuntament i hem de portar a terme obres de capital importància pel benestar dels 

nostres veïns, en definitiva, hem de ser capaços de fer de Benavent un dels millors 

pobles de la província. 

 

Vull agrair als companys del grup municipal de CiU per l’interès mostrat envers la 

nostra formació política, espero i desitjo poder col·laborar amb ells en molts 

projectes de poble que hem de dur a terme i crec que és millor fer-los junts, el 

poble de Benavent es mereix que entre les tres formacions polítiques, Partit 

Popular, Convergència i Unió, i Progrés Municipal, ens entenguem. 

 

Acabo les meves paraules dient que, tal i com fa 4 anys, és un orgull per mi ser veí 

de Benavent de Segrià i ser Regidor del meu Ajuntament, és la màxima expressió 

de Benaventí. 
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Os garanteixo que com a regidor posaré el màxim esforç i treball per poder fer del 

nostre poble un lloc agradable de viure i de màxima prosperitat i on l’entesa sigui la 

prioritat per part meva. 

 

Os dono les gràcies a tots els veïns per la confiança que m’heu dipositat i espero no 

defraudar-vos. Moltes gràcies». 

 

- El Sr. Manuel Català Ros efectua el següent discurs: 

 

«Bon dia a tots. 

 

Avui estem aquí com a resultat de la voluntat popular a les urnes el passat dia 22 

de maig. Un exercici democràtic on un 43% dels ciutadans que varen anar a votar 

varen dipositar la confiança en el nostre equip i el nostre programa. Moltes gràcies 

a tots ells. 

 

Com també voldria agrair a totes les persones que varen anar a votar, sigui quina 

sigui la seva ideologia i la seva opció, per tenir confiança en la democràcia que 

tenim i que fa que puguem tirar endavant els nostres municipis i institucions. 

 

Tots els equips que estem avui aquí volem el millor per Benavent. Des de punts de 

vista diferents, però el nostre és un objectiu comú. Per aquest motiu serà molt fàcil 

posar-nos d’acord en aquelles coses que han de dur el poble endavant, sempre 

endavant. No ens podem encongir en front de la manca de recursos i de la crisi. 

Ens hem de recolzar en les ganes de treballar i en la col·laboració entre tots. Els 

nostres programes són similars. El nostre objectiu és Benavent. 

 

El grup municipal de CIU estarà disposat a col·laborar sempre que se’ns demani. 

Farem oposició des de la serenor, però defensarem als nostres votants tant com 

faci falta. 

 

Una vegada més, tot i ser la llista més votada, quedem a l’oposició, aquesta vegada 

fruit d’un pacte entre la segona i tercera forces. Un pacte lícit i democràtic, tot i que 

un pacte que no creiem que sigui el que la gent volia. 

 

Des de CIU, ens posem a la disposició de l’equip de govern per tot allò que calgui, 

perquè tal com he dit abans el nostre objectiu és Benavent. I ara més que mai 

Benavent ens necessita a tots junts i treballant plegats pel mateix objectiu. 

 

Moltes gràcies». 

 

 

9.- Discurs de l’Alcaldessa al Ple de la Corporació i públic assistent. 

 

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i literalment diu: 

 

«Benvolguts companys de la Corporació, secretari, veïns/nes amics, família tota. 
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Molt bon dia. 

 

Permeteu-me en primer lloc, agrair-vos la vostra presència aquest dissabte aquí, a 

la Sala de Plens, on acabeu de ser testimonis de la constitució del nou Consistori de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Voldria que al prendre la paraula, com Alcaldessa una vegada més, els meus 

primers sentiments siguin compartits de felicitació i d’agraïment. 

 

Felicitats, en primer lloc, a tots i cadascun dels veïns de Benavent de Segrià. El 

passat 22 de maig varem donar, amb la nostra massiva participació i assistència a 

les urnes, una veritable lliçó de responsabilitat democràtica. 

 

Voldria felicitar també a totes les regidores i regidors de la nova Corporació que 

avui es constitueix. Independentment de la candidatura de la qual en formeu part i 

de l’adscripció ideològica de cadascun de vosaltres, hem de tenir present que els 

benaventins ens han encomanat a tots i cadascun de nosaltres una important 

tasca: treballar pel nostre poble, pel seu present i pel seu futur. 

 

Estic completament segura que cadascun de nosaltres, des del lloc que ens 

correspongui per mandat dels ciutadans, donarem el millor de nosaltres mateixos, 

per a no defraudar aquest important cabal de confiança. 

 

Quan als agraïments, voldria donar les gràcies també al poble de Benavent de 

Segrià per la confiança que ha posat en mi i en els meus companys. 

 

Aquesta confiança, em renova d’energia, força i il·lusió per continuar una vegada 

més, al capdavant de l’Ajuntament, però amb la humilitat de ser conscient, de que 

la llista per mi encapçalada no gaudeix d’una majoria absoluta, també sóc conscient  

de la gran responsabilitat i respecte que suposa per mi, com ja sabeu vosaltres, 

aquest càrrec honorífic. 

 

Càrrec honorífic que assumeixo gràcies al suport rebut una vegada més pel regidor 

Sr. Josep Maria Palau del Partit Popular. Moltes gràcies Josep Maria. 

 

És així, que una legislatura ja compartida ha consolidat i evidenciat el fruit d’un 

treball, d’uns projectes i una entesa que ha fet evident uns resultats estables i 

sòlids pel municipi. 

 

Es per això que una vegada més i que així sigui per als propers 4 anys, el grup 

Progrés Municipal i el Partit Popular treballaran de manera compartida al capdavant 

de l’Ajuntament.  

 

Assumeixo aquesta responsabilitat a l’Ajuntament, amb tot el respecte i 

consideració a les persones que representa i a la pròpia institució i amb la 

disponibilitat de la meva persona per servir. 
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I no ho podria assumir, si no comptes amb totes les persones: amb els regidors de 

tots els grups municipals, amb tots els treballadors de l’Ajuntament i amb tots els 

ciutadans i ciutadanes que viviu a Benavent de Segrià. 

 

En ple segle XXI, Benavent de Segrià es troba davant nous i importants 

desafiaments: de reptes polítics, reptes que suposen avançar en la millora dels 

serveis públics, en la gestió racional dels recursos i en l’adaptació constant i eficaç 

a les noves necessitats i als nous temps, tal i com ja hem fet durant la darrera 

legislatura. 

 

A partir d'avui, tots tenim clar, quins són els deures que ens heu posat: els uns, 

gestionar i desenvolupar un programa de govern; i altres, fiscalitzar i controlar la 

tasca del govern. 

 

Per això, tendeixo la mà en aquest mateix moment a totes les forces polítiques de 

la Corporació. Tots els que som aquí tenim una legitimitat democràtica que ens 

atorguen els benaventins i benaventines que han dipositat la seva confiança en 

nosaltres. No m'oblido d'això. Benavent del Segrià ens necessita a tots, i tots hem 

de treballar per Benavent de Segrià i pels seus ciutadans. 

 

Per això convido a tots a posar-nos d'acord i -des de la lògica discrepància 

ideològica, que és sana en qualsevol societat madura i democràtica- posar-nos a 

treballar junts pel futur d'aquest poble al qual tots volem per igual.  

 

Estic convençuda que serà així, perquè, a més, vull fer constar el desig de les 

persones que integren el nou Govern municipal de mantenir i reforçar les relacions 

de l'Ajuntament amb la societat: amb les associacions i col·lectius veïnals i socials, 

que són molts i molt bons. 

  

No desitjo finalitzar sense agrair de tot cor  el recolzament que he rebut de la meva 

família, amics, companys d’anteriors legislatures, de tots i a tots. 

  

Tampoc voldria oblidar-me d’expressar públicament, en un dia com avui, un 

agraïment ple d’admiració i d’afecte cap al Sr. Ramon Subirà i el Sr. Arcadi Solà 

regidors que m’han acompanyat durant la legislatura passada. 

 

Estimats amics, concloc ja. 

 

Jo us ofereixo la meva lleialtat, la meva dedicació i la meva convicció que junts -

insisteixo: junts-, recollirem el fruit del treball i esforç sembrat durant aquests 

anys, comptant sempre amb la bona voluntat, preparació, i professionalitat de tots. 

 

Tinc davant meu, una enorme responsabilitat i un apassionant repte. Us asseguro 

que no escatimaré esforços ni il·lusió. Us prometo que posaré tot el millor de mi en 

la tasca de servir al nostre estimat poble. 
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AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

Moltes gràcies a tots». 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la 

sessió essent les 12:33 hores, de la qual aixeco la present acta com a Secretari, 

donant fe. 

 

 

Dono fe. Vist-i-plau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 


		2011-06-15T08:57:28+0200
	Benavent de Segrià
	CPISR-1 C ANTONIO ROPERO VILARÓ
	Fe pública




