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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 8/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dilluns, 1 de juliol de 2013. 

Horari: de 21:00 hores a 21:25 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Sr. Pere Ferran Serentill Sales, 1r Tinent d’Alcalde, PM. Presideix la sessió ex article 

23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (situació 

d’Alcaldia vacant). 

 

Sr. Antonio Ramón López Gómez, 2n Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, 3r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM. 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

Únic. Expedient Ple-8/2013.- Elecció, si s’escau, del nou titular de l’Alcaldia de 

Benavent de Segrià. 

 

 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Presidència del Ple obre la 

sessió, essent les actuacions que es desenvolupen les que a continuació es 

reflecteixen: 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

Únic. Expedient Ple-8/2013.- Elecció, si s’escau, del nou titular de 

l’Alcaldia de Benavent de Segrià. 

 

PRESENTACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

El Sr. Serentill (Primer Tinent d’Alcalde), actuant en virtut de l’article 23.3 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (situació d’Alcaldia 

vacant), informa que l’únic punt d’aquesta sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament és l’elecció del nou titular de l’Alcaldia de Benavent de Segrià, vacant 

com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Caselles a aquest càrrec, acceptada 

en data 25 de juny de 2013 pel propi Ple. 

 

Acte seguit, el Sr. Serentill ordena a la Secretaria de l’Ajuntament que doni lectura 

a la normativa aplicable al present supòsit de fet. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament dóna lectura als següents fonaments jurídics: 

 

Article 73.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: 
La determinación del número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su 
elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en 
la legislación electoral. 

 

Article 40.5 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: 
Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria 

para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos establecidos en la legislación 
electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno, al momento del 
fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según los casos. 

 

Article 198 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general: 
En los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante en la Alcaldía se 
resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista 
en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. 

 

Article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general: 
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 
a)  Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
b)  Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. 
c)  Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista 
que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de 
empate se resolverá por sorteo […]. 

 

Article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general: 
A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes 
en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación. 
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CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 

A continuació, de conformitat amb l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 

de juny, de règim electoral general, es constitueix una mesa d’edat integrada pels 

següents membres: 

 

− Sr. Pere Ferran Serentill Sales (Primer Tinent d’Alcalde), President. 

 

− Sr. Antonio Ramón López Gómez (regidor de menor edat), Vocal. 

 

− Sr. Antonio Ropero Vilaró (Secretari Interventor de l’Ajuntament), Secretari. 

 

SISTEMA DE VOTACIÓ 

El Sr. Serentill, actuant com a President de la mesa d’edat, pregunta als grups 

polítics municipals si existeixen propostes en relació amb el sistema de votació a 

utilitzar per l’elecció del nou titular de l’Alcaldia. 

 

El grup polític municipal de Convergència i Unió proposa el sistema de votació 

secreta. De conformitat amb l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local, i els articles 101 i 102 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, el Ple, en votació ordinària, per 8 vots a favor 

dels grups polítics municipals de Progrés Municipal, del Partit Popular de Catalunya i 

de Convergència i Unió, i 1 vot en contra de la Sra. Bosch, accepta el sistema de 

votació secreta proposat pel grup polític municipal de Convergència i Unió. El Sr. 

Serentill indica que els termes de la votació seran els següents: es realitzarà una 

crida als regidors per ordre alfabètic de cognoms i en darrer lloc el vocal i el 

President de la mesa d’edat, de manera que cada regidor dipositarà el seu vot en 

una papereta en una urna, essent proclamat Alcalde/essa qui obtingui el vot 

favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. En 

cas que cap candidat obtingui aquesta majoria, serà proclamat Alcalde/essa el 

regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en 

aquest municipi. 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS A L’ALCALDIA 

El Sr. Serentill, actuant com a President de la mesa d’edat, pregunta als grups 

polítics municipals, quins dels/les regidors/es que encapçalen les corresponents 

llistes electorals es postulen com a candidats a l’elecció del titular d’Alcaldia, 

resultant que presenten candidatura els/les següents caps de llista: 

 

− Sr. Josep Maria Palau Llobera, cap de llista de la candidatura del Partido 

Popular. 

 

− Sr. Manuel Català Ros, cap de llista de la candidatura de Convergència i Unió. 

 

S’absté de presentar candidatura el Sr. Antonio Ramón López Gómez, segon cap de 

llista de la candidatura de Progrés Municipal. 
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ELECCIÓ DEL NOU TITULAR D’ALCALDIA 

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 alfabètic de 

cognoms, 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 

Josep Maria Palau Llobera (PP) 5 

Manuel Català Ros (CiU) 4 

 

PROCLAMACIÓ D’ALCALDE 

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

d’edat és proclamat Alcalde electe el Sr. Josep Maria Palau Llobera, per ser el 

candidat que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors/res, de 

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

juny, de règim electoral general. 

 

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ 

A continuació el Sr. Josep Maria Palau Llobera, comunica als membres de la 

corporació la seva expressa acceptació del càrrec d’Alcalde de la població de 

Benavent de Segrià. 

 

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

al candidat proclamat: «Sr. Josep Maria Palau Llobera, jureu o prometeu, per la 

vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde 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?». 

 

El Sr. Josep Maria Palau Llobera, candidat proclamat, respon: «Sí, ho juro». 

 

Complerts tots els requisits legals, el Sr. Josep Maria Palau Llobera pren possessió 

del càrrec d’Alcalde i passa a presidir la corporació, rebent de mans del President 

de la mesa d’edat la vara que simbolitza el càrrec. 

 

El President de la mesa d’edat convida al Sr. Josep Maria Palau Llobera a presidir el 

Ple, el qual ho fa el Sr. Josep Maria Palau Llobera, ocupant la Presidència, i atorgant 

un torn de paraula als regidors portaveus dels grups polítics municipals: 
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Intervé la Sra. Caselles (PM) i literalment diu: 

En nom del grup Progrés Municipal volem felicitar al nou Alcalde i desitjar-li molta 

sort en aquest nou repte i molts encerts. Enhorabona i felicitats. 

 

Intervé el Sr. Serentill (PM) i literalment diu: 

Sóc conseqüent amb la meva manera de pensar i amb les maneres de ser i, per 

tant, jo presento la dimissió com a regidor ja que, no tinc res en contra del Josep 

Maria, al contrari som molt amics, però a mi el fet de que un regidor sol passi a ser 

Alcalde, sempre he estat contrari, jo sempre he set favorable a que fos envestida la 

llista més votada, en aquest cas a Benavent hauria set CiU, i per lo tant seguint 

amb la meva coherència i amb la meva manera de pensar i de fer, sempre he estat 

contrari a aquest pacte, jo només he fet costat a la Rosa com Alcaldessa. Hem estat 

quatre anys fen molta feina i faltava acabar-la, jo per això li he fet costat i sap que 

sempre li faré. El motiu va ser aquest perquè sinó no hagués entrat. Jo al principi 

no havia d’entrar com a regidor, anava cinquè a la llista i van entrar quatre, però 

per circumstàncies el quart de llista va dimitir. Degut a això, el que no vaig fer jo 

va ser deixar a l’Alcaldessa en evidència i no deixar-la sola, per tant, jo vaig 

continuar i vaig complir el meu deure. Com he complert fins ara fins que s’acabés el 

protocol aquest. Per tant, jo a la Rosa ja li vaig comunicar, li he comunicat al Josep 

Maria, i deixo la regidoria sent conseqüent amb les meves idees. Moltes gràcies. 

 

Intervé l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) i literalment diu: 

T’agraeixo la sinceritat, Pere. Saps que no la comparteixo, però la respecto. 

 

Intervé el Sr. Català (CiU) i literalment diu: 

Com a representant del grup de CiU, desitjar sort al Josep Maria com Alcalde en 

aquest dos anys que ara comencen. Gràcies. 

 

DISCURS DE L’ALCALDE AL PLE DE LA CORPORACIÓ I AL PÚBLIC ASSISTENT 

Pren la paraula l’Il·lm. Sr. Alcalde i literalment diu: 

 

Bona nit a tothom, veïns, veïnes, Diputat al Congrés, Diputats al Parlament, 

Subdelegada del Govern, President del Consell Comarcal, Alcaldes, Regidors, amics 

tots. Agraeixo la vostra assistència a aquest acte de presa de possessió com Alcalde 

de Benavent de Segrià, ja que per mi és un honor i serà una gran responsabilitat 

poder presidir aquest Ajuntament, però sobretot i de manera especial vull agrair als 

companys i regidors de Progrés Municipal, a la Rosa, la Montse, el Pere i el Toni, 

que avui m’han votat perquè això fos possible. 

 

Primer de tot us vull explicar com hem arribat a l’acte d’avui. 

 

Fa dos anys es van celebrar les eleccions municipals i el partit de Progrés Municipal 

i el Partit Popular de Catalunya vam arribar a l’acord de tirar endavant el pacte de 

legislatura pel període 2011-2015, amb el precedent que portava funcionant durant 

el període 2007-2011. La principal característica d’aquest pacte és que, al cap de 

dos anys de funcionament, es canviaria el titular de l’Alcaldia i que passaria de 
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Progrés Municipal al Partit Popular. La valoració que faig és totalment positiva, 

perquè, en definitiva, ja porta funcionant sis anys i gràcies a aquest pacte el poble 

de Benavent s’ha posat al dia en infraestructures bàsiques i en la part 

administrativa hem aconseguit ser més eficaços en el servei al ciutadà que, en 

definitiva, és el que compte. 

 

El pacte amb dos partits ha fet possible que Benavent, com he dit abans i gràcies 

als seus ciutadans, que han fet un gran esforç econòmic, perquè l’Ajuntament 

pogués fer les obres necessàries i que han millorat el dia a dia dels nostres veïns. 

Exemples com la xarxa de clavegueram, les escoles, els camins veïnals, el 

consultori, el dipòsit d’aigua potable, l’estació de bombeig i un llarg etcètera, han 

fet possible que la convivència amb els veïns sigui molt millor. 

 

Això ha estat la primera part i el fruit del treball de les dues formacions, ara toca 

realitzar les noves obres que no siguin un cost econòmic afegit pel nostre poble. 

 

En aquests moments hem demanat el nou PUOSC que comprèn tres obres, com són 

l’ampliació del cementiri, cal recordar que tant sols queda per adjudicar quinze 

nínxols, una pista poliesportiva multiusos i acabar la xarxa de clavegueram. Ens 

queda pendent, i això ho farem possible ben aviat, l’ampliació i finalització de l’obra 

de la llar d’infants i també la canonada d’aigua potable de Vilanova de Segrià a 

Benavent de Segrià, el Consell Comarcal, tenim a qui al seu President, Pau, s’està 

ficant molt damunt, i que gràcies a les gestions del diputat per Lleida del Partit 

Popular, José Ignacio, estaria a punt de licitar-se. 

 

Tenim un polígon industrial per desenvolupar i crec que és una de les peces 

fonamentals per al desenvolupament del nostre poble. Des d’aquesta Alcaldia no 

regatejarem esforços per portar-ho a terme, encara que ara sigui un moment de 

moltes dificultats econòmiques per poder-lo posar en marxa. 

 

Però el poble de Benavent té un problema importantíssim i que per a mi serà el 

principal repte, és el de rebaixar el deute del nostre Ajuntament i que a 31 del 12 

era d’1.000.000 d’euros en despesa financera. A l’altre costat de la balança, tenim 

uns drets reconeguts pendents de cobrament d’uns 800.000 euros a dia d’avui. 

 

Benavent tant sols rep diners dels impostos municipals, de la Generalitat i de l’Estat 

i com jo sempre dic, el nostre municipi es tant petit que tan sols compte amb 500 

habitatges, 700 hectàrees de terreny rústic i 1.500 habitants, té els impostos sobre 

vehicles i construccions, i d’aquest conjunt d’ingressos han de sortir tots els diners 

per fer funcionar l’Ajuntament. Com us podeu imaginar el repte és important, tirar 

endavant l’administració i fer possible rebaixar un deute, que jo el qualificaria 

d’històric, sense perdre qualitat i si és possible millorant els serveis als ciutadans, 

serà un repte important. Un bon polític, entenc jo que és aquell que ha de donar els 

màxims serveis amb el mínim cost possible i això és el que jo intentaré amb l’ajuda 

dels companys de Progrés Municipal i, perquè no, també agrairia la col·laboració 

dels regidors de CiU, sobretot en l’aprovació dels pressupostos i de totes les 

iniciatives que es puguin presentar. Seré receptiu i procuraré estudiar-les totes. 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
25132 Benavent de Segrià   Web:   http://www.benaventdesegria.cat  
Tel. 973 77 76 11  E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat 
Fax. 973 77 76 27 

          

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

Com crec que l’alcalde ha de donar exemple, hem comprometo a rebaixar les 

despeses d’administració, començant per mi. 

 

Al poble de Benavent li demano confiança, li demano col·laboració; als treballadors 

de l’Ajuntament, compromís i eficiència en el seu treball. Els veïns s’han d’implicar 

en la gestió del nostre Ajuntament, aportant idees, facilitant les feines, sent 

positius en allò que es proposi. Jo crec en la iniciativa de totes les associacions 

culturals i esportives, crec en els seus pagesos, empresaris i treballadors, en 

definitiva, en cadascun dels seus veïns. Sapigueu que el Josep Maria sempre estarà 

disposat a tirar endavant, amb treball i esforç, les iniciatives que puguin sorgir. Des 

de l’any 1149 el poble de Benavent segurament deu haver passat per vicissituds 

més dificultoses que les que estem passant ara i els nostres avantpassats ho van 

superar; nosaltres, amb il·lusió i esforç, farem tirar el poble de Benavent endavant. 

 

Per últim vull fer una menció especial a quatre persones que avui no estan entre 

nosaltres, que tenen un significat molt important per mi, i que estarien il·lusionats 

en la nova faceta que s’obre en el poble de Benavent i que són els meus pares, el 

Quimet i l’Antònia, el meu cunyat Josep Subirà i el Pere Català. 

 

Vull finalitzar dient les mateixes paraules que vaig dir quan vaig ser elegit regidor: 

 

“Per mi és un orgull ser fill del poble de Benavent i no us podeu imaginar el que 

sento en aquests moments, una alegria immensa però també una responsabilitat 

absoluta”. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 21:25 hores del dia 1 de juliol de 2013, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Josep Maria Palau Llobera 
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